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Syksyn 2021 kirjoitukset 
 
Kolme tärkeää asiaa 

1. Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit pitää olla suoritettuna ennen yo-kokeita (O- tai E-merkintä 
ei riitä) 

2. Yo-maksut tulee olla maksettuna ennen yo-kokeita 
3. Kokeeseen ei voi tulla koronaoireisena 

 
Tietokoneiden testaus 

• Tyypillistä tietokoneiden testaustilaisuutta ennen koetta ei koronasyistä järjestetä 

• Varmista että osaat buutata koneen itse, tunnet yo-koejärjestelmän ja että sinulla on tarvittavat 
liittimet koneessa (riittävä määrä USB-portteja sekä ethernet-portti (tai adapteri) 

• Jos olet epävarma koneesi liittämisestä koejärjestelmään,  
ole yhteydessä Aapoon tai siviilipalvelusmieheen 

• Omaa tikkua ei tarvita kokeessa (YTL toimittaa omat yo-koetikut) 

• Jos et jostain syystä voi käyttää omaa konettasi, tulee koulun koneen  
käytöstä sopia rehtorin kanssa kirjallisesti viikkoa ennen koetta 

 
Kokeeseen mukaan 

• Kynä, tietokone, kuulokkeet sekä virtajohto  

• Mukavat vaatteet, joissa voit rennosti tehdä kuuden tunnin kokeet, ei selviä tekstejä vaatteissa 

• Ruokaa ja juomaa: Kannattaa välttää nopeita hiilihydraatteja. Läpinäkyviä rasioita tai tekstit 
teipattuna. 

• Koetilaisuuteen ei saa missään nimessä tuoda matkapuhelimia, bluetooth-laitteita tai muita 
laitteita, joilla voi kommunikoida salin ulkopuolelle (esim. älykelloja). Saliin ei oteta myöskään 
päällysvaatteita, penaaleja, laukkuja tms. 

 
Kokeeseen mukaan – koronavarautuminen 

• Käytä suojamaskia kokeeseen saapuessa ja kokeen aikana. Suojamaskia tulee kuitenkin 
pyydettäessä raottaa tunnistautumistilanteessa. Huomioi THL:n suojamaskin turvallisen käytön 
ohjeet. 

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

 
Omaehtoinen karanteeni 

• Arkadian yhteislyseon syksyn yo-kirjoituksiin osallistuvat siirtyvät omaehtoiseen karanteeniin ja 
etäopetukseen seitsemän päivää ennen kirjoituksia. 

• Omaehtoinen karanteeni ei ole virallinen karanteenipäätös. Vetoan kuitenkin kokelaita 
käyttäytymään vastuullisesti ja välttämään mahdollisia altistumisia. 

• Viimeinen lähipäivä koululla on 3.9.2021 

• Selvästi kolmosten kurssit GoogleMeet -etäopetuksena,  

• Kakkosten ja ykkösten kursseilla sovitaan opettajan kanssa opetuksen järjestämisestä 

• Lounaskassit tilattava 30.8. mennessä  
 
 
Koronaoireet koepäivänä 

• Koronaoireisena ei saa tulla ylioppilaskokeeseen! 

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://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
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• 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. 

• Jos joudut jäämään kotiin koronaoireiden vuoksi, voit hakea kokeen mitätöintiä 
ylioppilastutkintolautakunnalta 

• Ennen mitätöintihakemusta kannattaa olla yhteydessä rehtoriin tai opoon ja keskustella siitä, onko 
järkevämpää hakea kokeen mitätöintiä vai ottaa kokeesta hylätty arvosana 

 
Karanteeni altistumisen vuoksi 

• Jos sinut määrätään karanteeniin, ole välittömästi yhteydessä rehtoriin p. 050 536 3490! 

• Jos kokelas on asetettu tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämään karanteeniin, hän ei saa 
poistua karanteenipaikastaan, eikä olla kontaktissa muiden henkilöiden kanssa.  

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

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

 
Poikkeusehdot karanteenissa kirjoittamiselle 

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

 
Kokeeseen saapuminen 

• Koeaamuna pitää saapua viimeistään 8.00 koulun 2. kerroksen aulaan, jossa annetaan tarkemmat 
ohjeet 

• Jos myöhästyt tms. ota välittömästi yhteys rehtoriin (p. 050 536 3490) 

• Vie päällysvaatteet, puhelimet yms. lokeroosi ja ota 2. kerrokseen mukaan vain tietokone 
oheislaitteineen, eväät ja kirjoitusvälineet 

• Rehtori pitää aulassa nimenhuudon, jonka jälkeen kokelas voi siirtyä 3. kerroksen saliin 
käynnistämään konettaan 

• Jokaiselle kokelaalle on varattu oma arvottu paikka salissa, jonka rehtori ilmoittaa nimenhuudon 
yhteydessä 

• Kokeiden määräyksiin ja ohjeisiin tulee tutustua ennakkoon. Koetilaisuudessa valvova opettaja ei 
voi antaa ohjeita. Ks. linkit lopusta 
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Kokeen aikana 

• Omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynnille) 

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

• Eväät pidetään kokeessa pulpetin vieressä olevalla tuolilla. 

• Valvojan saa paikalle viittaamalla 

• Näytönsäästäjä päälle vessareissun ajaksi 

• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00 

• Jos kokeenpalautukseen on ruuhkaa, odota rauhassa paikallasi ruuhkan hälvenemistä 
 
 
Koeaikataulu 
Viimeisin koeaikataulu YTL:n sivuilta: 
 https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2021-koepaivat 
 
 
Tutustu sivuihin:  

• YTL:n kokelaan ohje kokeeseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-
kokelaille 

• Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset ja ohjeet:   
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset (esim. kannettavan tietokoneen määräykset) 

• Digitaalisessa koejärjestelmässä olevat ohjelmat: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-
ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat 

• Ylen abitreenien arkisto vanhoista yo-kokeista: https://yle.fi/aihe/abitreenit#section-186245 

• Käynnistäminen USB-tikulta erilaisissa koneissa:   
https://t.co/pOhWzYj77d 
https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2021-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat
https://yle.fi/aihe/abitreenit#section-186245
https://t.co/pOhWzYj77d
https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive

