
Päivitetyt kirjoittajien ohjeet liittyen koronaan ja kevään 2022
ylioppilaskokeisiin
Ohessa Keusoten uusimpiin ohjeisiin ja tämänhetkiseen (9.3.2022) tietoon perustuvat ohjeet
liittyen koronaan ja ylioppilaskokeeseen. Seuraa aktiivisesti koulun ja
ylioppilastutkintolautakunnan tiedotusta asiasta. Koeohjeet tai aikataulut saattavat muuttua
nopeastikin.

Ennen koetta
1. Tutkintoon osallistuvia suositellaan vähentämään tai välttämään kontakteja vapaa-ajalla

ennen kirjoituksia.
2. Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, ei hän voi osallistua

ylioppilaskokeeseen. Oireiselle opiskelijalle ylioppilaskoetta on mahdoton järjestää niin,
että valvoja ei olisi samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. THL:n,
valtioneuvoston ja paikallisten viranomaisten ohjeet edellyttävät kokelailta vastuullista
toimintaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

a. Jos olet saanut positiivisen koronatestituloksen kotitestillä tai terveydenhuollon
testillä, olet tartuttava 5-10 vrk oireiden alusta tai oireettomana 5 vrk testipäivästä.
Tämä tulee huomioida ylioppilaskirjoituksiin osallistumisessa. 2 vuorokauden ajan
ei tulisi olla ollut kuumetta, ja muidenkin oireiden tulisi olla selvästi vähenemässä
ennen kirjoituksiin osallistumista. Haju- ja makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä
ei edellytä poissaolon jatkamista. Keusoten infektio- ja tartuntatautiyksikön
hoitaja auttaa poissaolon keston arvioinnissa.

b. Keusoten Infektio- ja tartuntatautiyksikkö sopii kokelaan kanssa
ylioppilaskokeesta pois jäämisestä, kyseessä on vahva suositus (tarvittaessa
voidaan käyttää tartuntatautilain mukaista eristämispäätöstä). Tarvittaessa
Infektio- ja tartuntatautiyksikkö neuvoo ja ohjeistaa kokelasta siitä, minä päivänä
voi osallistua taas ylioppilaskirjoituksiin.

3. Oireinen kokelas, jolla ei ole todettu koronatartuntaa
a. Selkeästi oireisena (kuume, oksentelu, voimakas yskä) ei suositella osallistumista

kyseisen päivän ylioppilaskirjoituksiin, sillä se aiheuttaa merkittävän tartuntariskin
muille kokelaille ja valvojille.

b. Jos olet lievästi oireinen tai voimakkaimmat oireet ovat jo parantuneet, ja
koronatesti (kotitesti tai terveydenhuollon testi) on negatiivinen, voit osallistua
normaalisti ylioppilaskirjoituksiin. Yksittäinen kotitesti voi antaa väärän
negatiivisen tuloksen. Tarvittaessa voit toistaa kotitestin tai käydä
terveydenhuollon testissä. Oireisen, koronanegatiivisen henkilön vierestä ohi
kulkeminen ei ole merkittävä tartuntariski.

c. Koronatestiä ei suositella henkilöille, jotka ovat sairastaneet testivarmennetun
koronainfektion edellisen 3 kuukauden aikana. Jos olet edellisen kolmen
kuukauden aikana sairastanut koronainfektion, uusien oireiden alkaessa ei epäillä
koronatartuntaa.

4. Altistunut oireeton henkilö voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin
5. Keusoten Infektio- ja tartuntatautiyksikön numeroista saat ohjeita ja neuvontaa

ylioppilaskirjoituksien aikana



a. Puheluihin vastataan arkisin klo 8-15, ylioppilaskirjoituspäivinä klo 7 alkaen. lh
Ritva Tuomela 050 497 1126 lh Heidi Perokorpi 050 497 7005

b. Ohjauspuheluista hoitajan kanssa tehdään normaalit sairauskertomusmerkinnät
Keusoten potilastietojärjestelmiin, kokelas näkee nämä myöhemmin
Omakannasta.

c. Koululle ei toimiteta kenenkään terveystietoja, mutta kokelaan suostumuksella
hoitaja laittaa rehtorille/yhteyshenkilölle seuraavat tiedot: Tiedon onko kokelas
soveltuva osallistumaan ylioppilaskirjoituksiin, tai onko rajoitteita tietyllä
aikavälillä.

6. Jos koronatilanne huolestuttaa sinua, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä koulun
kuraattoriin (Miia Luukka) tai psykologiin (Mirva Heikkilä).

Kokeeseen saapuminen
1. Pakkaa evääsi jo valmiiksi läpinäkyviin pusseihin tai rasioihin, jotta valvoja voi tarkistaa ne

koskematta. Tarjottimia on saatavilla useissa paikoissa kakkoskerrosta.
2. Saavu kokeeseen rauhallisesti ja hyvissä ajoin, mutta vältä yläaulassa ihmisjoukkioita.
3. Kirjoitussaliin siirtyminen alkaa rehtorin johdolla klo 8.00
4. Älä poistu omalta paikaltasi ennen kokeen alkua

Kokeen aikana
1. Käytä suojamaskia kokeeseen saapuessa ja kokeen aikana. Suojamaskia tulee kuitenkin

pyydettäessä raottaa tunnistautumistilanteessa. Huomioi THL:n suojamaskin turvallisen
käytön ohjeet.

2. Kokeeseen saa ottaa mukaan vaihtomaskeja sekä niiden turvalliseen säilytykseen ja
hävittämiseen tarkoitettuja läpinäkyviä pusseja.

3. Vessakäynneillä kiinnitä erityistä huomiota hygieniaan. Pese kädet ensisijaisesti saippualla
vähintään 20 sekunnin ajan. Salissa on käytettävissä myös käsidesiä.

Miten toimin, jos jään pois kokeesta koronan vuoksi
1. Ilmoita asiasta mahdollisimman pian lukioon, jotta lukio on tilanteen tasalla.
2. Jos vaikutukset opintosuunnitelmaan askarruttavat, suunnitelmasta kannattaa keskustella

rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, jotta vaikutukset valmistumiseesi ovat
mahdollisimman pieniä. Mahdolliset mitätöintihakemukset voi tehdä koepäivän jälkeen
(kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa koepäivästä).

3. Ilmoittautumisen mitätöintiin vaaditaan erityisen painava syy. Koronavirustilanteen
perusteella ilmoittautumisen mitätöinti ja muutokset ilmoittautumistietoihin tehdään
kevennetyllä menettelyllä kevään 2022 tutkinnon osalta. Koronavirustilanteen takia
tehtyihin hakemuksiin ei tässä tilanteessa vaadita lääkärintodistuksia tai muita
terveydenhoidon selvityksiä. Tarkemmat ohjeet mitätöinnin hakemisesta…

4. Joissain tapauksissa mitätöinnin hakematta jättäminen (eli vain kokeeseen saapumatta
jättämisesta seuraava kokeen hylkääminen) saattaa olla kokelaan jatkosuunnitelmille
parempi vaihtoehto. Vaihtoehdoista kannattaa keskustella opon tai rehtorin kanssa.

Ylioppilastutkintolautakunnan päivitetyt ohjeet (8.2.2022) koronaviruksen vuoksi.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

