OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN
OSALLISTUVILLE
KEVÄT 2021
To 21.1.2021

OSALLISTUMISOIKEUS YLIOPPILASKOKEESEEN JA
KEVÄÄLLÄ 2021 VALMISTUVAT
Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on oltava
suoritettuina ja arvioituna Wilmassa ennen
kirjoitettavan aineen yo-koetta.
Keväällä 2021 valmistuvalla on oltava lukion oppimäärä
suoritettuna viimeistään huhtikuun lopussa.

TESTAA OMA LÄPPÄRISI YO-KOETTA VARTEN
 oma tietokone + laturi + omat kuulokkeet + hiiri: langallisina,
langattomia ei saa käyttää!

 Omaa Abitti-tikkua ei saa tuoda koetilaisuuteen.
 Ethernet-kaapelia ei tarvitse hankkia. Varmista, että koneessasi
on paikka Ethernet-kaapelille (RJ45-verkkoportti):
 Jos sinulla ei ole liitäntää verkkojohdolle, on sinun

hankittava tietokoneeseesi USB-verkkosovitin.

 Varmista hyvissä ajoin:
1) koneesi on sopiva digitaalisen yo-kokeen tekemiseen
2) osaat käynnistää koneen USB-muistitikulta.
 YTL Digitaalinen ylioppilaskoe - ohje kokelaille
 Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus oman tietokoneensa
sopivuuden testaamiseen langallisessa verkossa to 11.3:
- klo 14.30 kokelaiden sukunimet: A - K
- klo 14.50 kokelaiden sukunimet L - R
- klo 15.10 kokelaiden sukunimet S - Ä

Tutkintomaksut
Tulevat kotiin postitse
Huolehdi, että Wilmassa on laskua varten oikeat
osoite tiedot. Alle 18-vuotiaan kokelaan
tutkintomaksu lähetetään kokelaan huoltajalle
Turun kaupunki lähettää laskut ennen kirjoituksia
helmi-maaliskuussa

Ajoissa YO-kokeisiin kokeen välineet mukana!
- Koululla kirjoituspäivänä viimeistään klo 8.15.
- Tuo mukanasi: läppäri, läppärin virtajohto, langallinen hiiri,
langalliset kuulokkeet (ei bluetooth) ja kuvallinen
henkilötodistus.
- Tarkista (etukäteen), että läppärissäsi on ethernet-portti ja
riittävästi USB-portteja. Ellei ole, hanki adapteri!
Poista koneestasi mahdolliset tarrat, tekstit yms.
- Ota mukaan lisäksi kirjoitusvälineet (kynä, pyyhekumi)
- Kirjoitustilat: ala- ja yläliikuntasali, juhlasali, 2. ja 5. kerroksen
luokkatiloja. Löydät oman kirjoitustilasi kirjoituspäivän aamuna
ruokalan viereisestä 1. kerroksen ilmoitustaululta ja
Kauppiaskadun puoleisesta 1. kerroksen aulan seinältä.

Saliin saa tuoda vain kokeessa tarvittavat
välineet ja eväät:
 Koulu tarjoaa hedelmän (ala-aula)
 Omista eväistä poistettava (tai peitettävä) mahdolliset tekstit,
käärepaperit, etiketit
 Vaatteissa ei saa olla tekstejä
 Pue päällesi mukavat vaatteet ja ota mukaan esim. villasukat,
tyyny
 Kokelaan omat lääkkeet: ilman pakkauksia läpinäkyvään
muovipussiin, jossa on nimesi. Muista ottaa kokeesta lähtiessäsi
omat lääkkeesi mukaan
 Koululla on kirjoitustiloissa tavallista särkylääkettä

Kännykät, kellot ja muut tarvikkeet
 KAIKISSA YLIOPPILASKOKEISSA KÄNNYKÖIDEN JA MUIDEN
SÄHKÖISTEN VIESTINTÄ- JA TALLENNEVÄLINEIDEN TUOMINEN
KOETILAAN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY! NIIDEN LÖYTYMINEN
KATSOTAAN KOEVILPIKSI

 koevilpistä tai vilpin yrityksestä seuraa rangaistuksena saman
kirjoituskerran yo-kokeiden mitätöinti
 Jätä kännykkäsi, muut elektroniset laitteet ja arvotavarat kotiin tai
lokerikkoosi. Ei rannekelloja!
 Lokerikon avaimen saa tuoda kirjoitussaliin
 Myös taskujen tulee olla tyhjät

Kirjoitustilaan tullessasi
 Aseta tavarasi tarjottimelle (aulasta) valvojalle tarkistettavaksi.

 Muista pitää turvaväli kirjoitustilaan tullessasi.
 Tarkistuksen jälkeen siirry paikallesi ja asenna koneesi valmiiksi.
Valvoja tarkistaa henkilöllisyytesi kuvallisesta
henkilötodistuksestasi.
 Kirjaudu koejärjestelmään valvojan kertomalla koodilla.
 Muista valita oikea koe oikealla kielellä!

 Istu paikallasi ja odota kokeen alkamista.
 Koe voi alkaa aikaisintaan klo 9.00.

Ylioppilaskoe
- Kokelaan koeaika on klo 9-15. Poikkeuksena ne opiskelijat, joille
Ylioppilastutkintolautakunta on myöntänyt lisäajan

- Kokelas, joka osallistuu samana päivä kahteen lyhyen oppimäärän
kielikokeeseen, saa koeaikaa kahdeksan tuntia
- Äidinkielessä on osallistuttava molempiin kokeisiin kahtena eri
päivänä samalla tutkintokerralla
- Kielten ylioppilaskokeissa tehdään samana päivänä sekä
kuunteluosuus että kirjallinen osuus.

Luonnostelupaperit ja muut
 Koulu antaa kokeessa tarvittavat luonnostelupaperit, joissa on
valmiiksi painettu koulun nimi ja numero (1837)
 Omia papereita (eikä nenäliinoja) ei saa tuoda koesaliin. Kaikki
paperit palautetaan kokeen lopussa valvovalle opettajalle
 Jos paperissa on merkintöjä, siihen pitää kirjoittaa oma nimi:
- kokelaan täydellinen nimi (kaunokirjoitus)
- nimen selvennys (kaikki etunimet)
 Valvojilta saat pyynnöstä lisää lisäpaperia, tavallisimpia
lääkkeitä, paperinenäliinoja jne.

Salin käytäntöjä
- WC-käynti: nosta paikkanumerolappua ja odota valvojan tuloa
luoksesi. Kytke näytönsäästäjä päälle klikkaamalla näytön
yläreunassa olevaa lukon kuvaa
- Kokelaat ohjataan satunnaisesti valittuun WC-tilaan ja niistä löytyy
hygieniatarvikkeita. Omia terveyssiteitä ym. ei saa tuoda mukanaan.
- Muu asia tai ongelma: nosta paikkanumerolappuasi ja valvoja
saapuu paikalle tiedustelemaan asiaa ja auttamaan
- Edes lattialle pudonnutta kynää, kumia tms. ei saa itse poimia
- Tarkista, että olet vastannut oikeaan tehtävämäärään

Salin käytäntöjä jatkuu
Viittaa valvoja välittömästi paikalle, jos
 huomaat tekeväsi väärää koetta
 et saa ääniä kuulumaan kuulokkeista
 et häiriön takia kuullunymmärtämistehtävän äänitettä
 järjestelmä ilmoittaa, että verkkoyhteys katkeaa, eikä verkkoyhteys palaa
välittömästi

 koneesi lakkaa toimimasta tai kohtaat muita ongelmia tai häiriöitä.
Jos häiriö on tekninen (ja ei ole kokelaan itse aiheuttama) hyvitetään aika
kokelaalle.

Kokeesta poistuminen
- Kokeesta ei saa poistua ennen kello 12.00
- Saatuasi koesuorituksen valmiiksi:
* päätä sähköinen kokeesi ja sammuta koneesi
* irrota virtajohto pistorasiasta, verkkokaapeli koneestasi ja pakkaa
koneesi sekä muut tavarasi
- Esitä päävalvojalle kuvallinen henkilöllisyystodistuksesi
- Palauta päävalvojalle USB-muistitikku, kaikki käyttämäsi suttupaperit
(jossa nimesi)
- Päävalvoja merkitsee lähtöaikasi pöytäkirjaan
- Kirjoitussalista ei saa viedä mukanaan pois mitään kirjoituksiin liittyvää
materiaalia
- Muista ottaa mukaasi kaikki omat sähköisen kokeen välineesi: virtajohto,
hiiri ja kuulokkeet

Sairastuminen
- Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus koronavirustilanteesta
Koronaviruksen leviämiseen varautuminen (ylioppilastutkinto.fi)
”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.
Kokelaan pitää ilmoittaa karanteenista lukiolle mahdollisimman nopeasti. Karanteenitilanteissa
toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muita kokelaita ja valvojia ei tule altistaa
ylimääräisille riskeille. Lähtökohtaisesti tällöin kokelas jää pois kokeesta”.

- Jos sairastut, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti joko
koulusihteerille (040 687 1385), rehtorille (050 432 3671) tai
apulaisrehtorille (044 907 402)

Myöhästyminen
 Jos myöhästynyt ota yhteyttä välittömästi rehtoriin (050 432 3671),
apulaisrehtoriin (044 907 4402) tai koulusihteeriin (040 687 1385)
 Tällöin saavu ensin rehtorin kansliaan.
 Yo-kokeessa kokelas otetaan saliin ensimmäisen tunnin aikana,
koe päättyy normaaliin aikaan.

Yo-kokeiden arvostelu / YTL tarkistuspyynnöt
 Yo-kokeiden alustavista
arvosteluista tietoja antavat
asianomaiset opettajat
aikaisintaan viikon päästä yokokeen suorittamisesta.
 Alustavat pisteet löydät Wilman
Lomakkeet-välilehden alta
 Ylioppilastutkintolautakunnan
sensorien antama lopullinen
pisteytys selviää toukokuun
puolivälissä.

Oikaisuvaatimus: tulee ilmetä, mitä koetta ja
kokeen osaa vaatimus koskee, tavalla kyseistä
kohtaa koskeva arvostelupäätös tulisi oikaista
ja perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

 Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla
koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia
lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen
tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu
palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa
arvosanan tai pelkän pistemäärän
korottamiseen.
 Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vain yhdestä
kokeesta samalla hakemuksella. Jos haluat
vaatia oikaisua useaan kokeeseen, tulee
jokaisesta tehdä erillinen oikaisuvaatimus.
 Kuka voi tehdä oikaisuvaatimuksen?
-

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja

-

Asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan

Onnea ja menestystä yo-kokeisiin

