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● maanantaina 15.11. Klo 18

● Linkki Teamsiin on lähetetty sähköpostilla ja 

Wilma-viestillä.

Kotiväenilta- Teams
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Ylioppilastutkinto

● Ylioppilastutkintoon vaaditaan ylioppilaskokeiden 

lisäksi lukion päättötodistus.

● Ylioppilaskokeet: hyväksytty suoritus neljästä 

pakollisesta aineesta (mahdollisin kompensaatiopistein 

huomioituna) 

●Huom! Tutkinto uudistuu K 2022 (viisi ainetta)

● Lukion päättötodistus: vähintään 75 kurssia, sisältäen 

lukion pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista 

syventävää kurssia
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Osallistumisoikeus ● Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua 

ylioppilastutkinnon kokeeseen opiskeltuaan valtioneuvoston 

tuntijakoa koskevassa asetuksessa säädetyt pakolliset 

opinnot oppiaineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu (L 

714/2018).

●Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole 

pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi 

osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme kurssia oppiaineen 

opintoja.

● Äidinkielen kokeessa kokelaan tulee saavuttaa 

osallistumisoikeus ennen ensimmäiseen äidinkielen kokeeseen 

osallistumista
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Osallistumisoikeus

● Ilmoittautuminen kevään kokeisiin 9.11. – 22.11.2021

●Keväällä kirjoitettavien aineiden kurssit oltava valmiina 

viimeistään kolmannen jakson jälkeen. Kolmannen 

jakson arviointi valmistuu perjantaina 18.2.2022

● Kirjoitukset alkavat tiistaina 15.3.2022

● Lukion oppimäärään vaadittavat kurssit (75 kurssia) 

oltava tehtynä 4. jakson loppuun mennessä. Neljännen 

jakson arviointi valmistuu tiistaina19.4.
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● Penkkarit torstaina 3.2.2022.

● "Lukuloma" 7.2.-15.3, mahdolliset tentit 

lukulomalla.

● 8.3.Yo-kokeiden järjestelyistä info (Teams)

● Kirjoitukset 15.3.-30.3., tulokset toukokuun 

puolivälissä.

Muita kevään päivämääriä
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● Koko lukioaika valmistauduttu!

● Kertauskurssit 3. jaksossa

● Loppusilaus lukulomalla

● Muistettava riittävä lepo 

● Opiskelun rytmitys lukusuunnitelman avulla

Valmistautuminen kevään kokeisiin
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Kevään 2022
koepäivät

ti 15.3.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), 

lukutaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä

to 17.3.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 18.3.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), 

kirjoitustaidon koe

ma 21.3.
vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 25.3.

reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 

terveystieto)

ma 28.3. toinen kotimainen kieli

ke 30.3.
reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 

biologia)
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●Kevään ylioppilasjuhla 

lauantaina 

4.6.2022, Järjestelyistä 

ilmoitetaan myöhemmin.


