OHJEITA YLIOPPILASKOKELAALLE
SYKSY 2020
Kokelaiden on oltava kaikissa kokeissa koululla klo 8:20!



















Koetilaan et saa tuoda matkapuhelinta, teknisiä apuvälineitä, laukkuja tai mitään papereita!
Eväät: Pakkaa läpinäkyviin astioihin ilman kääreitä sekä hedelmät kuorittuina, virvoitusjuomapullot ilman
etikettiä. Huom! Ota terveellisiä eväitä, esim. hedelmiä, kokojyväleipää yms.
Kirjoitusvälineet: lyijykynät, teroitin, kumi ja viivoitin sekä harppi ja muut hyväksytyt apuvälineet.
Istumajärjestys: Koetilan valvojat ohjaavat kokelaat omille paikoilleen.
Kun saavut omalle paikallesi, voit käynnistää tietokoneen USB-muistilta ja tehdä äänitestin.
Koejärjestelmään kirjautuminen ja tunnistautuminen tehdään valvojien ohjeistuksen mukaisesti. Kokelaan on
muistettava oma henkilötunnus ja valittava oikea koe sekä kieliversio.
Koe alkaa klo 9:00. Aktiivista työaikaa on 6 tuntia, ellei YTL ole myöntänyt lisäaikaa.
Mikäli käytät konsepteja vastausten luonnosteluun kirjoita tunnistetietosi luonnostelupapereihin.
Lisäpaperia voit pyytää lähimmältä valvojalta nostamalla kätesi ylös.
Mikäli kokeen suorittaminen keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen syyn vuoksi, hyvitetään
menetetty koeaika kokelaalle. Ongelmatilanteissa kannattaa pysyä rauhallisena.
Mikäli käytät koejärjestelmän apuohjelmia, muista tehdä välitallennuksia.
Kun haluat käydä WC:ssä, nouse pöytäsi viereen seisomaan ja odota valvojalta lupaa. Kytke näytönsäästäjä
toimintaan wc-käynnin ajaksi. Laita luonnostelupaperit niin, että päällimmäisenä on tyhjä arkki.
Kokeesta saat poistua aikaisintaan klo 12:00!
Kun poistut kokeesta, jätä kaikki paperit ja USB-muistitikku päävalvojalle. Salista ei saa viedä pois
koepapereita tai muistitikkua. Älä tee jonoa palautukseen, sillä se häiritsee lähellä istuvia kokelaita.
Tarkista että et jätä ylimääräistä tekstiä mihinkään vastauslaatikkoon ja että olet noudattanut kaikkia
koekohtaisia ohjeita.
Tarkista vastaustesi lukumäärä!
Muista päättää digitaalinen koe ennen kuin sammutat koneen!

KOKEESSA KÄYTETTÄVÄ TIETOKONE



Koronaviruksen vuoksi suositellaan käytettäväksi omaa konetta.




Omien koneiden testausmahdollisuus on to 3.9. klo 13-15 rehtorin huoneessa
Koulun koneiden varaaminen ylioppilaskokeeseen tehdään yo-infossa 2.9. tai lähettämällä varauspyyntö viimeistään
4.9. rehtorille Wilmaviestillä.




TAULUKOT JA LASKIMET
Tuo laskimet ja taulukot tarkastettavaksi aineenopettajalle viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 12:00.
Niiden käyttö on sallittu vain matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa.

Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. Varmista, että
koneesi on ohjeiden mukainen. https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

KORONAVIRUKSEN ENNALTAEHKÄISY
 Koronapandemiaan liittyen on annettu erillinen ohjeistus.

Pukeudu kokeisiin lämpimästi ja mukavasti!
Jos sairastut tai kirjoitusaamuna ilmenee jokin muu ongelma, niin ota välittömästi yhteyttä
rehtoriin puh. 044 588 2410

K

ORONAEPIDEMIAN VAIKUTUS SYKSYN 2020 YO-KOKEISIIN

 Koulu pyrkii turvaamaan kokeiden järjestämisen monin eri tavoin, mutta myös kokelailla on vastuunsa kokeiden
onnistumisessa. Noudata koulun antamia ohjeita, karsi ”turhat” sosiaaliset kontaktit kokeiden alla ja niiden
aikana. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta myös vapaa-ajalla!
 Turvavälit:
 Pidetään turvaväli (1-2 m) muihin kokeeseen tullessa, sen aikana ja pois lähtiessä.
 Aulatiloihin voi tulla aamulla aikaisintaan klo 8.20, kun nuoremmat opiskelijat ovat jo luokissa.
 Aulatiloihin ei kannata jäädä kokeen jälkeen viettämään aikaa.
 Kokelaat sijoitetaan salissa niin väljästi kuin tila antaa myöten.
 Käsi- ja yskimishygienia:
 Pestään kädet kokeeseen tullessa, ennen ruokailua, WC:ssä käydessä ja kokeesta lähtiessä.
 Koesaliin mennessä ovet ovat avoinna, ettei tarvitse koskea ovenkahvoihin.
 Kokelas näyttää itse eväät ja tarkistettavat asiat valvojille. Valvoja ei koske kokelaan tavaroihin.
 Salissa on käsidesiä käsien desinfioimiseksi.
 Kokelas voi käyttää kokeen yhteydessä omaa kasvosuojaa tai -visiiriä.
 Kokelas laittaa itse käyttämänsä nenäliinat ja kasvomaskit läpinäkyvään roskapussiin.
 Valvojat voivat käyttää kasvosuojaa tai -visiiriä.
 Koulun kannettavien näppäimet ja muistitikut desinfioidaan ennen jokaista koetta.
 Opiskelija palauttaa itse muistitikun YTL:n styrox –laatikkoon.
 Koetilat ja pukutila siivotaan välipäivinä tehostetusti.


Kokelas on sairas -> lähtökohta: kokelas ei voi osallistua kokeeseen, ei edes vähäoireisena. Omasta ja muiden
terveydestä huolehtiminen on esisijaista. Rehtori voi pyytää asiassa konsultaatiota terveydenhuollosta. Jos
kokelas on ollut sairaana aiemmin, hän voi osallistua kokeeseen, jos oireiden alusta on kulunut kaksi viikkoa ja
ollut oireeton vähintään 2 vrk.
 Kokelas on karanteenissa (lääkärin määräämä) -> Kokelaan pitää ilmoittaa karanteenista rehtorille
mahdollisimman nopeasti. Ei voi osallistua kokeeseen.
 Kokelaan lähiomainen on karanteenissa -> Oireeton kokelas voi osallistua kokeeseen.
 Kokelas sairastuu kokeen aikana -> Kokelas siirretään erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi ja hänen
kokeensa voidaan keskeyttää. Rehtori on yhteydessä lautakuntaan ja terveysviranomaisiin.
 Jos kokelas saapuu kaksi viikkoa ennen koetta maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen
vuoksi -> Kokelaan pitää olla välittömästi yhteydessä rehtoriin.
 Kokelaan oireet johtuvat allergiasta ja ne helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen -> Kokelas
voi osallistua kokeeseen, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 Uhkaskenaario: Koululla tapahtuu joukkoaltistuminen ennen kokeita tai niiden aikana, ja suuri määrä opettajia
ja/tai kokelaita sairastuu tai määrätään kahden viikon karanteeniin.
Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeet: ”Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot
kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen
laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin saman tutkintokerran aikana niille kokelaille,
jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa
ylioppilastutkinnon kokeita seuraavalla tutkintokerralla.”
 Jos kokeet ja/tai koronaepidemia tuntuvat ahdistavilta, ole yhteydessä opinto-ohjaajaan, rehtoriin,
kouluterveydenhoitajaan, kuraattoriin tai koulupsykologiin. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

