HYVÄ KEVÄÄN 2021 TSYKIN LUKION
YLIOPPILASKOKELAS
Ylioppilastutkinto
Yleiset määräykset ja ohjeet





Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä
Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon
suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran pakolliseen tai ylimääräiseen tutkinnon kokeeseen.
Yo-tutkintoa voi täydentää sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu
Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä tavalla.

Osallistumisoikeus yo-tutkintoon



Ennen tutkinnon kirjalliseen kokeeseen osallistumista opiskelijan tulee olla suorittanut
pakolliset kurssit ko. aineessa
Lyhyessä vieraassa kielessä vähimmäismäärä on kolme lukiokurssia

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet
Tutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai toinen kotimainen kieli
tai matematiikka) tulee olla pitkän oppimäärän koe (A- taso).
Pakolliset kokeet
Kaikille pakollinen: äidinkieli
Näistä valittava kolme pakollista koetta: toinen kotimainen kieli*, vieras kieli*, matematiikka* ja reaaliaineen koe
*Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava pitkä oppimäärä
Ylimääräiset kokeet
Tutkintoon voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita: toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieraan kielen
kokeita ja reaaliaineen kokeita.
 Tutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa
 Yo-kokelas ei voi samalla tutkintokerralla osallistua kahteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen
 Koepäivän aikana kokelas voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen
 Yo-kokelas voi suorittaa lukio-opintojen laajuudesta riippumatta eri tason mukaisen kokeen
(esim. A-ruotsia opiskellut suorittaa B-tason kokeen) huomioiden kuitenkin sen, että yhdessä
pakollisessa kirjoitettavassa aineessa on suoritettava pitkän oppimäärän koe
 Kokelas voi lisätä tutkintoonsa uusia ylimääräisiä aineita, kunnes tutkinto on valmis tai kolme
tutkintokertaa on käytetty
 Lyhyeen oppimäärään perustuva vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden tutkintokerran aikana

Kirjallinen ilmoittautuminen
Ilmoittautuessaan ensimmäistä kertaa tutkintoon kokelaan, joka aikoo suorittaa tutkinnon hajautetusti,
tulee tehdä kirjallisesti hajautussuunnitelma. Hajautussuunnitelma tehdään yhdessä opinto-ohjaajan
kanssa Wilmaan. Suunnitelmasta tulee ilmetä, mitkä kokeet kokelas suorittaa pakollisina ja mitkä ylimääräisinä kullakin tutkintokerralla sekä kokeiden taso.

Ilmoittautumisen sitovuus
Et voi jälkikäteen muuttaa ilmoittautumistietojasi, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta, ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa.
Koetilaisuudessa kokelaan on aina tarkistettava ennen kokeen alkamista, että hän osallistuu siihen
kokeeseen. johon on ilmoittautunut. Mikäli kokelas osallistuu väärään kokeeseen, koe katsotaan
hylätyksi.
Vain erityisen painavasta syystä voit hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos ilmoittautumisessasi on
todistettavasti tapahtunut virhe. Määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painasta syystä (esim. sairaus tutkinnon aikana, palveluksen este asevelvolliselle).

Koetilaisuuteen saapumatta jääminen ja keskeytynyt koe
Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi (L 672/2019, 14 §).

Kokeiden uusiminen
Hyväksytyn kokeen uusiminen
Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.
Jos uusit jonkin kokeen ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta erillisen todistuksen.
Hylätyn kokeen uusija
Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana (L 715/2018, 6 a §). Tämä koskee
kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.
Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa kolmannella tutkintokerralla, hän saa uusia hylätyn kokeensa kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen
voi siten ulottua kuuteen tutkintokertaan.
Jos kokelas on valinnut vaativamman tason kokeen aineessa, jossa on kahden tason mukaisia kokeita,
tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettavan äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ja saanut
koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason (L 502/2019, 16 §).
Lyhyempään oppimäärään perustuvan kokeen suorittaminen katsotaan alkuperäisen kokeen uusimiseksi. Siten kokelas, joka on hylätty esimerkiksi pitkän matematiikan kokeessa, voi koetta uusiessaan vaihtaa kokeen
tason lyhyen matematiikan kokeeksi. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe.
Jos kokelas on osallistunut äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen, mutta tullut siinä hylätyksi, hän saa

halutessaan uusia hylätyn kokeen osallistumalla suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen,
jos hänellä on oikeus suorittaa kyseinen koe.
Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet s. 2: https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/yleiset_maaraykset_ja_ohjeet.pdf
Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi,
koe katsotaan hylätyksi (L 502/2019, 14 §).
Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei
tule merkintää todistukseen.
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta (L 502/2019, 16 §). Jos
hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa myös uusia rajoituksetta (Vrt. 1.5.6 Kompensaatio).
Tutkinnon täydentäjä
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö voi täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden
kokeilla, jotka eivät sisälly hänen suorittamaansa tutkintoon, ja sellaisten oppiaineiden kokeilla,
jotka ovat eritasoisia kuin hänen suorittamaansa tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet
(L 502/2019, 17 §). Täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu, muutoin ajan
kohtaa ei ole rajoitettu.

Yo-kokeiden arvostelu, arvosanat ja kompensaatio
Oman koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun. Yo-tutkintolautakunta määrää lopulliset koekohtaiset arvosanat. Pisterajat voivat vaihdella paljonkin eri tutkintokertoina.
Ylioppilastutkinnon arvosanat:
Laudatur (L) = pistettä
Eximia cum laude approbatur (E)= 6 pistettä
Magna cum laude approbatur (M)= 5 pistettä
Cum laude approbatur (C)= 4 pistettä
Lubenter approbatur (B)=3 pistettä
Approbatur (A) = 2 pistettä
Improbatur (I) =0 pistettä
Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka et saa
hyväksyttyä arvosanaa jostakin pakollisesta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi tulevien pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat. Jos et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa, mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation kautta, voit uusia hylätyn kokeen myöhemmin niin monta kertaa kuin haluat. Uusimisen ajankohdan voit valita itse. Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeesta. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin
koko suorituksesi on hylätty. Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen.
Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:
L 7, E 6, M 5, C 4, B 3, A 2
i+
i
ii=

12
14
16
18

Koetilaisuus
Kokeet kestävät kuusi tuntia. Kokelaan koeaika on klo 9-15 (poikkeuksena opiskelijat, jotka ovat saaneet
YTL:ltä päätöksen erityisjärjestelyihin). Kokelas ei saa poistua kokeesta ennen klo 12:ta.
Kokelas, joka osallistuu samana päivä kahteen lyhyen oppimäärän kielikokeeseen, saa koeaikaa kahdeksan tuntia.
Eri oppiaineiden ja aineryhmien opettajat antavat erikseen omaan oppiaineeseensa liittyvät ohjeet. Ainekohtaiset ohjeet on myös luettavissa lautakunnan kotisivuilla www.ylioppilastutkinto.fi. Ainekohtaisia
ohjeita tulee noudattaa huolellisesti.
Äidinkielessä on osallistuttava molempiin kokeisiin kahtena eri päivänä samalla tutkintokerralla.
Reaalikoe:
- yhdellä tutkintokerralla on kaksi reaaliaineiden koepäivää
- yhtenä päivänä voi suorittaa vain yhden reaaliaineen kokeen. Tutkinnon hajauttamalla voit kirjoittaa jopa
kuusi reaaliaineen koetta.
- ilmoittautuminen on sitova: pakollinen vai ylimääräinen eikä valitusta aineesta voi koetilanteessa poiketa.
Mitään tutkintoaineeseen liittyvää materiaalia ei kokelaalla saa olla mukana.
Kirjoitussalista ei saa viedä mukanaan pois mitään kirjoituksiin liittyvää materiaalia.

Sairaus, vamma tai lukihäiriö
Jos kokelaalla on jokin koetyöskentelyä haittaava vamma tai pysyvä sairaus (esim. kuulovamma), on tarpeelliset todistukset tuova rehtorille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lukio-opintoja. Kokelas ja lukio yhdessä täyttävät sähköisen erityisjärjestelyhakemuksen Ylioppilastutkintolautakunnalle.
Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, on tarvittavat todistukset hoidettava kuntoon mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa lukio-opintoja. Todistusten tulee olla kunnossa viimeistään silloin kun, opiskelija ilmoittautuu
ensimmäisen kerran ylioppilaskirjoituksiin. Kokelas ja lukio yhdessä täyttävät sähköisen erityisjärjestelyhakemuksen Ylioppilastutkintolautakunnalle: syksyllä kirjoitukset aloittavien osalta viimeistään 16. huhtikuuta ja keväällä aloittavien osalta viimeistään 13. marraskuuta.
Lausunnot lukihäiriöstä antavat aina erityisopettaja (tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti tai
psykologi) sekä lukion aineenopettajat. Lausuntojen tulee olla lukioaikana hankittuja. Lisäksi hakemukseen liitetään lukion lausunto haettavien erityisjärjestelyjen tarpeesta. Jos kokelaalla on ollut
mahdollisuus erityisjärjestelyihin opintojen aikana, tulee lausunnosta käydä ilmi, onko kokelas käyttänyt järjestelyjä ja ovatko ne olleet hänelle tarpeellisia.
Erityisjärjestelypäätöksen voimassaolo arvioidaan tapauskohtaisesti, kuitenkin niin, että päätös on voimassa korkeintaan kuusi vuotta. Ylioppilastutkintolautakunta säilyttää hakemuksia järjestelmässään kuusi vuotta, minkä jälkeen ne tuhotaan. Mikäli sinulle myönnetään erityisjärjestelyjä, säilytä erityisjärjestelypäätös mahdollisia tulevia pääsykokeita sekä jatko-opintojasi varten.
Kokelaan on itse huolehdittava lausuntojen hankkimisesta sekä niistä johtuvista mahdollisista
kustannuksista. YTL päättää erityisjärjestelyjen myöntämisestä kokelaan ja lukion yhdessä tekemän sähköisen hakemuksen perusteella.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus koronavirustilanteesta
Jos kokelas sairastuu tai saa oireita ennen koetta tai saapuu kaksi viikkoa ennen koetta maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, kokelaan pitää olla välittömästi yhteydessä rehtoriin.

Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla.
Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet määrätään eristykseen ja hän ei voi osallistua kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas toimii oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu koronavirustestiin. Koronavirustestin ottamista tai tuloksia odottavia
ohjeistetaan tai määrätään pysymään kotona ja välttämään lähikontaktia.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

Kokelaan pitää ilmoittaa karanteenista lukiolle mahdollisimman nopeasti. Karanteenitilanteissa toimitaan
terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muita kokelaita ja valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille.
Ensisijaisesti kokelas jää pois kokeesta.
Jos olet sairaana, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti koulusihteerille (040 687 1385), rehtorille (050
432 3671) tai apulaisrehtorille (044 907 4402).
Mikäli et saavu yo-kirjoituksiin, niin ilmoita siitä hyvissä ajoin koulusihteerille (maisa.lehvanen@turku.fi /
0406871385 tekstiviesti / Wilma-viesti).
Maksu on kuitenkin maksettava tässäkin tapauksessa.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus- kokeen määräykset
Kokelas voi suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus kokeena, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame ja hän on opiskellut suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus- oppimäärän pakolliset kurssit.
Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus – koe korvaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ja on aina
tutkinnon pakollinen koe.

Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta
Vieraskieliselle kokelaalle, jolla on puutteita opetuskielen hallinnassa, voi Ylioppilastutkintolautakunta hakemuksesta myöntää erityisjärjestelynä kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa.
Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään
• kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja
• syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta.
Kokelas ja lukio yhdessä täyttävät sähköisen erityisjärjestelyhakemuksen Ylioppilastutkintolautakunnalle. Hakemuksesta tulee ilmetä väestörekisteriin merkitty äidinkieli, kotona käytettävät kielet sekä koulunkäynti, opiskelu tai työskentely suomeksi tai ruotsiksi.
Hakemukseen liitetään kahden opettajan arvio vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan
vaikutuksesta opintomenestykseen. Opettajista toinen on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja tai suomi tai
ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opettaja. Toinen opettaja on reaaliaineen opettaja.
Kokelaan kielitaustastaan saamat pisteet ja kummankin opettajan arviosta saadut pisteet lasketaan yhteen.
Jos kokelas saa yhteensä vähintään 20/36 pistettä kriteerien perusteella ja hakemuksesta ilmenee lisäajan
tarve, voi Ylioppilastutkintolautakunta myöntää kokelaalle lisäaikaa.

Erityisen vaikea elämäntilanne

Jotta erityisen vaikean elämäntilanne voidaan ottaa ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee kokelaan hankkia
asiaa koskeva lausunto. Lausunnon voi antaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. Erityisen
vaikeasta elämäntilanteesta kärsivälle kokelaalle voidaan myöntää erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon
suorittamista varten. Kokelas ja lukio yhdessä täyttävät sähköisen erityisjärjestelyhakemuksen Ylioppilastutkintolautakunnalle.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen arvostelussa
Ylioppilastutkintolautakunta on uudistanut määräykset sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioon ottamisesta tutkinnossa.
Ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana olisi
hylätty.

Tarkistuspyynnöt
Kun ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valmistuneet, saat ne omasta lukiostasi. Saat tuloksesi ja arvostellut
koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma Opintopolku- palvelussa. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa. Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset-ja-koesuoritukset.
Jos epäilet, että tulokset ovat virheellisiä, ota yhteyttä opettajaasi ja rehtoriin asian selvittämiseksi.

Nimitietojen julkaiseminen
Ylioppilastutkintolautakunnalla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi mm. tiedotusvälineille sen
jälkeen, kun tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos et halua nimeäsi julkaistavaksi pyydä hyvissä ajoin kirjallisesti Ylioppilastutkintolautakuntaa poistamaan nimesi listasta. Ole myös yhteydessä koulusihteeriin.
Lukio julkaisee niiden opiskelijoiden nimet, jotka ovat antaneet julkaisuluvan yo-ilmoittautumislomakkeessa. Voit tarkistaa tiedon Wilman lomakkeesta: Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen.
Jos sinulta puuttuu kurssisuorituksia, et ole ylioppilas eikä nimeäsi mainita listassa.

Oikaisuvaatimus
Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia Ylioppilastutkintolautakunnalta asiaan oikaisua.
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.
Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vain yhdestä kokeesta samalla hakemuksella. Jos haluat vaatia oikaisua useaan kokeeseen, tulee jokaisesta tehdä erillinen oikaisuvaatimus. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä.
Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.
Rehtoreilta ja koulusihteeriltä saa asiaan liittyen lisätietoja.

Kevään 2021 YO-kirjoituspäivät
Syksyn 2021 YO-kirjoituspäivät

Tutkintomaksut
Maksulomakkeet tulevat kotiin postitse. Kokelaan on huolehdittava itse, että Wilmassa on laskua varten oikeat osoitetiedot. Alle 18-vuotiaan kokelaan tutkintomaksu lähetetään kokelaan huoltajalle.
Koekohtaiset tutkintomaksut palautetaan anomuksesta kokelaalle siinä tapauksessa, että hänen ilmoittautumisensa on painavan syyn takia mitätöity, tai hän ei ole saanut osallistumisoikeutta kokeeseen. Lisätietoja
asiasta saa koulusihteeriltä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kevään 2021 yo-tutkintoon
Ilmoittautuminen kevään 2021 YO-tutkintoon Wilmassa on tehtävä viimeistään su 22.11. klo 16.00
mennessä.
Annettuja päivämääriä on ehdottomasti noudatettava. Ilmoittautuminen on aina sitova eikä sitä voida
mitätöidä kuin ainoastaan perustellusta syystä (esim. sairaus tutkinnon aikana, palveluksen este asevelvolliselle). Ilmoittauduttaessa tehtyjä valintoja yksittäisen kokeen pakollisuudesta tai ylimääräisyydestä
tai kokeen tasosta ei voi jälkikäteen muuttaa.
Ylioppilaskokeesta menee maksu, vaikka kokelas jäisi siitä pois ja ilmoittautuminen tulkitaan aina myös yrityskerraksi. Maksamaton tutkintomaksu on ulosottokelpoinen. Turun kaupungin lukioiden yo-laskutuksesta
huolehtii Kuntien Sarastia Oy. Et voi saada ylioppilastodistusta, jos et ole maksanut tutkintomaksuja.
Ylioppilastutkintolautakunta ilmoittaa kouluille perus – ja koekohtaiset maksut: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tutkintomaksut

SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO
Kaikki kokeet suoritetaan digitaalisesti. Tutustu hyvissä ajoin digitaalisten ylioppilaskokeiden suorittamiseen.

Sähköisten ylioppilaskokeiden kuvaukset:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeidenkuvaukset
Huolehdi siitä, että valitset koetilanteessa koejärjestelmässä sen kokeen, johon olet ilmoittautunut. Valitse
myös oikea kieliversio kokeesta. Jos teet väärän kokeen, koesuorituksesi hylätään.
Tutustu myös näihin:
- https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
- Koejärjestelmässä olevat ohjeet ja materiaalit https://cheat.abitti.fi/
- Kokeen vastauskentässä käytössä oleva kaavaeditori https://math-demo.abitti.fi/
Sinun tulee noudattaa lautakunnan määräyksiä. Matkapuhelimen ja muiden elektronisten laitteiden
(kuten älykellojen) tuominen koetiloihin on kielletty. Langattomien laitteiden (esimerkiksi Bluetoothkuulokkeet, langattomat hiiret jne.) käyttö on myös kielletty. Vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikko-

misesta seuraa, että kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla etkä mahdollisesti saa ilmoittautua seuraavaan tutkintokertaan.

OMA KANNETTAVA LUKIO-OPINTOIHIN SEKÄ YLIOPPILASKIRJOITUKSIA
VARTEN
Kokelas tekee sähköiset ylioppilaskokeet omalla koneella. Varmista hyvissä ajoin ennen koepäivää, että koneesi on sopiva sähköisen yo-kokeen tekemiseen ja että osaat käynnistää koneen USB-muistitikulta.
Tuo sähköisiin kirjoituksiin oma tietokoneesi, langalliset kuulokkeet, langallinen hiiri ja laturi.
Omaa Abittitikkua ei saa tuoda koetilaisuuteen. Ethernet-kaapelia ei tarvitse hankkia. Varmista kuitenkin,
että koneessasi on paikka Ethernet-kaapelille (kuva RJ45-verkkoportista). Jos sinulla ei ole liitäntää verkkojohdolle, niin sinun pitää hankkia tietokoneeseesi USB-verkkosovitin (esim. 1, esim. 2, esim. 3).
Tarkemmin ohjeistus tietokoneesta:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/liite_2-ohje_kokelaan_tietokoneesta_2019.pdf

ABITURIENTEILLE MUISTUTUKSENA JA TIEDOKSI
- YO-KOKEISIIN ON SAAVUTTAVA KLO 8.15
- Kirjoitustiloina toimivat pääsääntöisesti ala- ja yläliikuntasali ja luokkatilat (5. kerros, 2. kerros)
- Tarkista oma kirjoitussalisi kirjoituspäivän aamuna ruokalan viereisestä 1. kerroksen ilmoitustaululta ja
Kauppiaskadun puoleisesta 1. kerroksen aulan seinältä
- Koetilaisuuteen tultaessa ja poistuttaessa on esitettävä valvojalle kuvallinen henkilöllisyystodistus
- Kirjoitustiloissa lämpötila voi vaihdella; ”kerrospukeutumista” kannattaa suosia
- Vaatetuksessa ei saa olla tekstiä
- Ota mukaan kirjoitusvälineet
- Jätä kännykkäsi ja muut elektroniset laitteet (esim. älykellot) kotiin tai koululla omaan lokeroosi. Niiden vienti kirjoitussaliin on ehdottomasti kielletty. Myös taskujen tulee olla tyhjät (esim. ei avaimia taskuissa). Lokeron avaimen saa tuoda kirjoitussaliin
- Suosittelemme, että sinulla on kirjoituspäivinä maski kouluun tullessasi ja kirjoituksia varten:
YTL:” Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Maski pitää todennäköisesti vaihtaa useita kertoja kokeen aikana. Kokelas saa ottaa kokeeseen vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny
tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä”. https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen
- Koronatilanteen ja hygieniamääräysten vuoksi koululta ei saa eväitä kirjoituksiin
- Kirjoituksissa mukana olevat eväät tulee pakata läpinäkyvään kelmuun tai laatikkoon. Eväissä ja
vaatteissa ei saa olla mitään tekstiä eli esim. juomapullojen, käsidesien tai jogurttipurkkien tekstit tulee peittää; makeisista tulee poistaa paperit
- Tupakkaa, nuuskaa yms. ei saa tuoda kirjoitustilaan
- Kokelaan omat lääkkeet tulee pakata läpinäkyvään muovipussiin. Koululla on valmiina kirjoitustiloissa esim. tavallista särkylääkettä. Muista kokeesta lähtiessäsi ottaa omat lääkkeesi mukaan
- Jos olet sairaana, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti koulusihteerille, rehtorille tai apulaisrehtorille
- Kirjoituspäivänä ennen koetta on noudettavissa ala-aulasta leipää ja hedelmä
- Salista saa poistua aikaisintaan klo 12.00

Muuta tiedotettavaa
- Tarkista kokelasnumerosi Wilmasta.
- Ylioppilaaksi valmistuvien kurssit on oltava suoritettuina kevään osalta huhtikuun loppuun ja syksyn
osalta lokakuun loppuun mennessä
- alustava opettajan arviointi on nähtävissä Wilmassa.
- Yo-kirjoitusten tulokset tulevat koululle noin kaksi viikkoa ennen lakkiaisia.

LISÄTIETOJA:
- Ylioppilastutkinto: www.ylioppilastutkinto.fi
- Lautakunnan yleiset ohjeet ja määräykset: https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/yleiset_maaraykset_ja_ohjeet.pdf
- Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote kokelaille: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
- Ylioppilastutkinnon kokeiden ulkoasu muuttuu: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/uutisettapahtumat/10-uutinen/868-ylioppilastutkinnon_kokeiden_ulkoasu_muuttuu

