
Päivitetyt ohjeet liittyen koronan vaikutuksiin ylioppilaskokeessa

Ohessa tämänhetkiseen (5.3.2021) tietoon perustuvat ohjeet liittyen koronaan ja ylioppilaskokeeseen.
Seuraa aktiivisesti koulun ja ylioppilastutkintolautakunnan tiedotusta asiasta. Koeohjeet tai aikataulut
saattavat muuttua nopeastikin.

Ennen koetta
1. Omaehtoinen karanteeni: Kokelaita suositellaan vetäytymään omaehtoiseen karanteeniin

kaksi viikkoa ennen ylioppilaskokeita. Omaehtoinen karanteeni ei ole virallinen
karanteenipäätös. Vetoan kuitenkin kokelaita käyttäytymään vastuullisesti ja välttämään
mahdollisia altistumisia.

2. Oireisena ei voi osallistua ylioppilaskokeisiin. THL:n määritelmä oireista. 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. Terveydellisissä kysymyksissä ole tarvittaessa yhteydessä
Keusoten 24h Nettipalveluun tai koronahoitopuhelimeen 019 226 0099, joka on avoinna
klo 8 – 20 joka päivä.

3. Jos koronatilanne huolestuttaa sinua, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä koulun
kuraattoriin (Miia Luukka) tai psykologiin (Sini Tiainen-Salonen).

4. Jos kokelas on asetettu tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämään karanteeniin, hän
ei saa poistua karanteenipaikastaan, eikä olla kontaktissa muiden henkilöiden kanssa.
Tartuntatautilain mukaan määrätyn karanteenin rikkomisesta voi saada sakko- tai
vankeusrangaistuksen. Jos sinut määrätään karanteeniin, ole välittömästi yhteydessä
rehtoriin!

5. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut karanteenissa olevaa kokelasta
lähtökohtaisesti hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä ja osallistumaan kokeisiin
seuraavalla  tutkintokerralla. Tämä on pääsääntö myös Arkadian yhteislyseossa.

6. Poikkeustapauksissa karanteenissa oleva opiskelija voi osallistua ylioppilaskokeisiin, jos
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) Kokelaalla ei ole koronavirusinfektioon viittaavia oireita.
b) Koetta edeltävänä päivänä otetun testin tulos on negatiivinen.
c) Lisäksi terveydenhuollon ammattilainen varmistaa oireettomuuden paikan päällä

tai puhelimitse koepäivän aamuna.
d) Koetta edeltävänä päivänä otettu koronavirustesti on negatiivinen. Testi tulee

uusia ennen jokaista koepäivää niin kauan kuin kokelas on karanteenissa.
e) Lukion on kohtuullista ja mahdollista järjestää karanteenissa oleville kokelaille

erillinen tila, tehtävään suostuvat koulutetut valvojat ja kokeen edellyttämät muut
järjestelyt.

f) Erityisjärjestelyt suunnitellaan lukion ja kunnan tai sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaavan yksikön yhteistyönä.

g) Päätös erityisjärjestelystä on päiväkohtainen ja tilanne voi muuttua ennen
seuraavaa koepäivää. Erityisjärjestelyn toteutuminen voidaan päättää lopullisesti

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus


vasta koepäivänä, jolloin käytettävissä on ajantasainen tieto kokelaan, lukion ja
alueen tilanteesta.

lähde: THL:n ohje ylioppilaskokeista ja karanteenista

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 koronaepäilyn tms. 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 2021 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 (2.3.2021) koronaviruksen vuoksi.

https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ylioppilaskoe+ja+karanteenissa+olevat_v2_verkko.pdf/924ef293-fec0-5e0c-9aab-36b1b86061ff?t=1613990146980
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

