Ylioppilaskirjoitukset Laanilan lukiossa
keväällä 2021 - yleisohjeet

Valmistautuminen YO-kokeeseen
• Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä yo-tutkintoon liittyvistä
määräyksistä ja suoritusohjeista sekä noudattaa niitä. Vieraile ja viivähdä siis
osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi.
• Jos perustellusta syystä tarvitset lainaksi koulun läppäriä, voit varata sen 9.3. klo
16 mennessä (tästä on lähetetty erillinen viesti/ohje to 4.3.).
• Eväissä ei saa olla kirjoitusta tai muuta informaatiota sisältäviä päällysteitä tai
tarroja. Eväspakkausten tulee olla läpinäkyviä.
• Pakkaa vaihtomaskit läpinäkyvään pussiin. Varaa oma pussi käytetyille maskeille.
• Vaatteissa ei saa olla tekstejä tai muuta informaatiota.

Koetarvikkeet
• Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hän tuo YTL:n ohjeen (ks. täältä) mukaisen
tietokoneen, virtajohdon ja kuulokkeet.
• Kokelaan tulee osata käynnistää koneensa lautakunnan toimittamalta USB-muistilta.
• Halutessaan kokelas voi käyttää tietokoneessaan lisälaitteita: näppäimistöä, langallista hiirtä
tai muuta vastaavaa osoitintyökalua. Lisälaitteet eivät saa sisältää kokelaan koesuoritusta
edistäviä aineistoja tai toimintoja (esim. oikoluku).
– Lautakunnan hyväksymät apuvälineet on määritelty koekohtaisissa määräyksissä.
• Langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty. Bluetooth-yhteydellä toimivia
kuulokkeita ei saa käyttää, vaikka niissä olisi mahdollisuus langalliseen yhteyteen.
• Tietokoneet ja lisälaitteet eivät saa häiritä muita kokelaita. Rehtori voi tarvittaessa määrätä
kokelaan käyttämään lukion tietokonetta oman tietokoneensa sijasta.
• Kokelas voi halutessaan tuoda koetilaan muistiinpanojen ja luonnosten tekemistä varten
tavanomaisia välineitä, kuten kyniä, viivoittimia, harppeja jne. Kokelas ei saa itse tuoda
mukanaan koetilaan mitään papereita, nenäliinoja tai eväskääreitä.

YO-kokeeseen saapuminen
• Kokeeseen saa tulla vain terveenä.

– Sairastumisesta, karanteeneista, kokeesta poisjäännistä tai myöhästymisestä täytyy
ilmoittaa niin pian kuin mahdollista rehtori Timo Kärkkäiselle (044 703 9294).

• Kokelaille on varattu oma sisäänkäynti kouluun Hintatien puoleisesta
pääovesta.
– Ulko-ovella on käsidesiautomaatti.

• Koululle ja kirjoitussaliin voi tulla liukuvasti klo 8.00-8.15.
–
–
–
–
–

Katso kirjoitustilasi ja paikkanumerosi aulan seiniltä löytyvistä listoista.
Jätä päällysvaatteesi aulan tai yläkerran käytävän naulakoihin (ei arvoesineitä taskuihin).
Jätä puhelimesi laatikostoon salin sisäpuolella (luokassa 404 erillinen laatikko).
Vie henkilöllisyystodistus, läppäri, eväät ja sallitut apuvälineet omalle paikallesi.
Tuo laukkusi salin aulan puoleiselle seinustalle (404:ssa luokan perälle) ja asetu istumaan
omalle paikallesi.

• YO-kirjoitustilaan ja siellä kuljettaessa on huomioitava turvaväli muihin.

Toiminta kirjoitussalissa ennen kokeen alkua
• Kirjoituspaikallasi on USB-tikku ja luonnostelupaperi, johon ei saa tehdä ennen
kokeen alkua muita merkintöjä kuin oma nimi.
• Kytke läppärisi sähköverkkoon, liitä se tutkintoverkkoon ja käynnistä kone USBtikulta koejärjestelmään.
• Odota, että valvoja tulee tarkistamaan henkilöllisyytesi ja antaa koejärjestelmän
pääsykoodit. Älä valitse koetta ennen kuin siihen annetaan lupa.
• Odota kokeen alkua omalla paikallasi. Jos haluat käydä wc-tiloissa ennen
kokeen alkua, ota yhteys valvojaan. Voit keskustella vieruskavereiden kanssa
sallitulla etäisyydellä siihen asti, kun rehtori avaa koetilaisuuden. Tämän jälkeen
kaikki keskustelu ja yhteydenpito on ehdottomasti kielletty ja voidaan katsoa
vilpin yritykseksi.

YO-kokeen aikana
• Koe alkaa, kun rehtori tai valvoja ilmoittaa alkamisajan. Koeaika on 6 tuntia ja
YTL:n erityisluvalla korkeintaan 8 tuntia.
• Jos haluat kokeen aikana käydä wc-tiloissa, nouse seisomaan tuolisi taakse.
Valvoja vie wc-tiloihin pyyntöjärjestyksessä. Poistuessasi paikaltasi laita
koneen näytönsäästäjä päälle (lukon kuva näytön oikeassa yläreunassa).
• Viittaa, mikäli sinulla on ongelmia koejärjestelmän tai tietokoneen kanssa tai
jos sinulla on muuta asiaa valvojalle. Et saa käynnistää järjestelmää uudelleen
ilman valvojan lupaa.
• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.
• Kirjoitustilassa liikuttaessa säilytetään 1-2 metrin turvavälit. Muista
myös toimia niin äänettömästi kuin mahdollista.

YO-kokeesta poistuminen
• Kun olet valmis, päätä koe, sammuta tietokone, irrota virta- ja verkkojohdot
sekä USB-tikku. Palauta USB-tikku ja luonnostelupaperi 2. valvojalle (aulan
puolella salia, 404:ssa luokan perällä).
• Hae laukkusi, tavarasi ja poistu salista vähin äänin. Muista ottaa puhelimesi
laatikostosta.
• Poistu koulun tiloista heti kirjoitussalista poistuttuasi käyttäen Hintantien
puoleista uloskäyntiä (404:sta kierreportaita alas ja aulan kautta ulos).
– Koulun tiloihin ei lähdetä/jäädä hengailemaan.

• Muista turvavälit ja käsihygienia myös USB-muistin,
luonnostelupapereiden ja lainavälineiden palauttamisen yhteydessä.

THL:n yleiset hygieniaohjeet ovat voimassa ennen
YO-kokeita, -kokeissa ja niiden jälkeen
• Kouluun ja YO-kirjoituksiin tullaan vain terveenä.
– Pidä 2 m turvaväli kanssamatkustajiin matkalla koetilaisuuteen.
– Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti.
– Käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi.
– Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
– Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos
sinulla ei ole nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
• Jokaisen omalla vastuullisella toiminnalla vapaa-ajalla ja koulussa on suuri vaikutus
tartuntariskien minimoimisessa.

Suojamaskin ja käsidesin käyttö
• Maskisuositus on voimassa niin joukkoliikenteessä, koulutiloissa kuin yokirjoituksissakin.
• Kokelaita pyydetään hankkimaan omat maskit YO-kokeisiin. Tarvittaessa maski
riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.
• Voit ottaa kokeeseen vaihtomaskeja, käsidesiä sekä läpinäkyvät pussit tai rasiat
puhtaille ja likaisille maskeille.
– Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne
helppo tarkistaa ilman koskemista.
– Kokeen aikana maskien käsittely tulee olla avointa, jotta ei synny tarpeettomasti
epäilystä vilpillisestä menettelystä.

Tervetuloa ylioppilaskirjoittamaan!
Lisätietoja: Rehtori Timo Kärkkäinen (timo.karkkainen@ouka.fi, 044-7039294)
https://www.ouka.fi/oulu/laanilan-lukio

