Info syksyn 2021 kokelaille / Kahden tutkinnon opiskelijat

Ylioppilaskoejärjestelyt
Info: Ke 1.9.2021 kello 15.00-16.00

 ”Rehtorin tulee tarkoin selvittää kokelaille hyvissä ajoin ennen kuin he
osallistuvat tutkintoon, mitä seuraamuksia on vilpillisestä menettelystä,
vilpin yrityksestä, tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta tai
digitaalisen kokeen koetilaisuuden häirinnästä teknisten laitteiden
avulla tai muulla tavoin.”

Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä on digitaalisessa
kokeessa mukanaan päätelaiteohjeen mukainen tietokone, virtajohto
ja kuulokkeet. Kokelaan tulee osata käynnistää päätelaitteensa
lautakunnan toimittamalta USB-muistilta.

Halutessaan kokelas voi käyttää päätelaitteessaan lisälaitteita:
näppäimistöä, langallista hiirtä tai muuta vastaavaa osoitintyökalua.
Päätelaitteiden verkkoliikenne saattaa vaatia USB-liitäntäisiä
lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adaptereita. Langattomien
lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty.

Digitaalisessa
kokeessa
tarvittavat
välineet

Vilppi ja
tutkintojärjestyksen
rikkominen

 Kokelas, joka syyllistyy koetilaisuuden häirintään,
vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa
siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää
oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana.
 Kokeet, joihin kokelas on kyseisellä tutkintokerralla
ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.
 Lisäksi mahdollisesta häirinnästä seuraa rikosoikeudellisia
toimenpiteitä.

 Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet (esimerkiksi
älykellot), paitsi lautakunnan sallimat välineet, ovat
kiellettyjä. Niiden tuominen koetiloihin on lautakunnan
määräysten vastaista.

Vilppi ja
tutkintojärjestyksen
rikkominen

 Vilpin estämiseksi kokelaan vastauksia sisältävien
ikkunoiden kirjasinkoon suurentaminen on kielletty ilman
etukäteen annettua erityisjärjestelypäätöstä.
 Kokeesta poistuminen ennen lautakunnan sallimaa aikaa on
lautakunnan määräysten vastaista.

Käytännön järjestelyt
syksyn 2021 kokeissa

Ohjeita
kokelaille

Kokeet pidetään Harjulla 13.9.-27.9.

Pääsääntöisesti Harjun liikuntasalissa.

KOEPAIKAT
Tarkka kirjoitustila löytyy Harjulla liikuntarakennuksen, Lyseon
pääsisäänkäynnin ja A4-päädyn oviin laitetuista nimilistoista.
Kirjoituspaikkoina toimivat Harjun liikuntasali sekä A3-siiven luokat.
Erillistilassa kirjoittava saa tiedon kirjoituspaikasta opintotoimiston
tekstiviestillä edellisenä päivänä.

Ohjeita
kokelaille
KOEPÄIVÄT

ma 13.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 15.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia

pe 17.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 20.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 21.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 23.9.

maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, terveystieto

pe 24.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

ma 27.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Ohjeita
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 Kokeeseen on saavuttava ajoissa maskin kanssa!
 Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistus!

 Ovet aukeavat kello 8.00. Ole paikalla viimeistään 8.30.

KOEAAMUNA

 Kokelaat menevät itsenäisesti koesaliin tai erillistilaan heille osoitetuille
paikoille. Tieto paikasta löytyy aiemmin mainituista listoista.

 Ulkovaatteet ja ylimääräiset tavarat (kännykät, kellot...) jätetään
• Harjulla merkittyihin pukuhuoneisiin tai A3 kirjoittajat joko
omiin kaappeihinsa tai 2./3. kerroksen kotipesään.
 Pidä osaltasi huoli riittävistä turvaväleistä.

 Jokainen kokelas tarvitsee kokeen ajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen
päätelaitteen, jolla hän suorittaa kokeen. Tarvitset myös kuulokkeet
ja halutessasi hiiren. Kuulokkeissa suositellaan USB-liitäntäisiä.

Laitteisto
 Päätelaitteen yhteensopivuuden voi varmistaa etukäteen lataamalla
abittikoekäyttöjärjestelmän USB-muistille ja käynnistämällä sen
päätelaitteessa. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.abitti.fi/fi/ohjeet/.
 Vastuu päätelaitteen käynnistymisestä on kokelaalla. Kokelaan tulee
varmistua hyvissä ajoin ennen koetilannetta käyttämänsä päätelaitteen
toimivuudesta kokeilemalla.
 Kannattaa käynnistää tietokone uudelleen kotona päivää tai paria ennen
kirjoituksiin menemistä, jotta mahdolliset Windows-päivitykset asentuvat.
 BLUETOOTH-laitteita ja sellaisia kuulokkeita, joista lähtee kuulokejohto irti,
ei saa käyttää tai tuoda saliin!

Laitteisto

 Koetilanteessa laitteeseen käynnistetään kirjoitustilassa jaetulta USBmuistitikulta ylioppilastutkintolautakunnan toimittama käyttöjärjestelmä
ohjelmistoineen.
 Koneeseen pysyvästi asennettua käyttöjärjestelmää ei käytetä kokeen aikana,
eikä kokelaalla ole mahdollisuutta käyttää koneeseen pysyvästi asennettuja
ohjelmia tai tiedostoja.
 Varmista koneesi USB-porttien riittävyys (USB tikku, USB kuulokkeet,
mahdollinen USB-verkkoadapteri). Hanki tarvittaessa erillinen USB-jakaja.

Ohjeita
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 Eväät, välineet ja vaatteet tarkistetaan kirjoitustilaan mennessä. (Huom! Ei
kirjoituksia vaatteissa, tai näkyviä tatuointeja)
 Valvoja muistuttaa vielä ennen koetilaan menoa, että kännykät ja
elektroniset laitteet pois. Tämän jälkeen kokelaalla havaittu kännykkä tai
muu luvaton laite tulkitaan vilpin yritykseksi.

SALIIN TULTAESSA
 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen.
 Ota mukaasi kasvomaskeja läpinäkyvässä pussissa ja voit tuoda
myös henkilökohtaisen käsidesin. Koetilasta löytyy myös yhteinen käsidesi,
sekä tarvittaessa kasvomaskeja. Käytetyille kasvomaskeille täytyy olla oma
läpinäkyvä pussi.

 Koetilassa mennään suoraan istumaan omalle numeroidulle paikalle.

Ohjeita
kokelaille
SALIIN TULTAESSA

 Keskity paikalle päästyäsi ensimmäisenä koneen käynnistämiseen Abittiin ja
tarkista aloitusvaiheessa huolella, että olet valinnut oikean kokeen. (esim.
ÄI/S2 ja RUB/RUA)
 Pöydän vieressä oleva tuoli on VAIN EVÄITÄ ja MASKIPUSSEJA varten.
 Rehtori avaa kokeen, jonka jälkeen hiljaisuus ja kuunnellaan mahdolliset
ohjeet

Ohjeita
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 Muista pitää riittävä etäisyys toisiin, myös kokeesta lähdettäessä
palautusvaiheessa ei saa mennä jonottamaan (odota vuoroasi omalla
paikallasi).

SALIIN TULTAESSA
 Käytä maskia koko ajan koulun tiloissa (valvoja saattaa pyytää raottamaan
maskia tunnistautumisen yhteydessä, mikäli sinua on vaikea tunnistaa se
päällä henkilöllisyystodistuksesta).
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KOKEEN AIKANA

 Jos kokelaalla on asiaa valvojille, niin käsi ylös ja valvoja tulee paikalle. Älä
nosta kokeen aikana lattialta itse mitään.
 WC:n edessä on odotustuoli. Silloin kun tuoli on vapaa, voit lähteä
kävelemään kohti sitä. Valvoja opastaa siitä WC:hen. Lähtiessäsi laita
tietokoneen näytönsäästäjä päälle ja käännä mahdolliset vastauspaperit
nurinpäin.
 Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.
 Kun rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä koe tulee välittömästi lopettaa

Ohjeita
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KOKEIDEN PALAUTUS

 Tarkista vastausten lukumäärä (ylimääräisistä vastauksista sakotetaan!) vielä
ennen kuin päätät kokeesi. Järjestelmä varoittaa, jos sinulla ylimääräisiä
vastauksia, mutta ei estä niiden palauttamista!
 Koetikku, nimilappu sekä suttupaperit palautetaan valvojalle yksi kokelas
kerrallaan ja vasta tämän jälkeen haetaan loput tavarat omalta paikalta ja
poistutaan kirjoitustilasta.
 Muista turvavälit. Odota rauhassa.
 Kokelas ei saada viedä salista mitään papereita.

 Opettajan antamat alustavat pisteet tulevat Wilmaan noin 2-3 viikkoa
kokeen jälkeen – heti kun arvioinnit on saatu lähetettyä YTL:lle ja
tiedonsiirto suoritettua myös Wilmaan.

Valmisteleva
arviointi ja
lopulliset
tulokset.

 Lopullisen arvioinnin suorittavat YTL:n sensorit ja tulokset saapuvat
marraskuun puolivälin jälkeen, jolloin ne siirretään Wilmaan.
 Saat tuloksesi ja arvostellut koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma
Opintopolku -palvelussa. Jos epäilet, että tulokset ovat virheellisiä, ota
yhteyttä opettajaasi tai rehtoriin asian selvittämiseksi.

 Ylioppilastutkintolautakunta on antanut ainekohtaisia ohjeita, joihin
jokaisen opiskelijan on hyödyllistä tutustua. Katso mm. kokelaan ohje
 www.ylioppilastutkinto.fi

Mikäli sairastut kirjoitusaamuna:

ÄKILLINEN
SAIRASTUMINEN

SOITA
Lyseon rehtori
Apulaisrehtori
Apulaisrehtori

Osmo Polas
Outi Magga
Juhani Takkinen

040 341 4693
040 341 4803
040 341 4787

Sekä
Koulutuspäällikkö

Joonas Ketonen 040 341 6199

HANKI LÄÄKÄRINTODISTUS SAMANA PÄIVÄNÄ
Karanteenissa oleville emme pysty järjestämään koetta

 Ylioppilastutkintolautakunta on suosittanut syksyn yo-kokeisiin
osallistuvia välttämään kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen
ylioppilaskirjoitusten alkamista. Valtakunnan koronatilanne
kuitenkin vaihtelee alueittain ja Keski-Suomen tilanne on tällä
hetkellä suhteellisen hyvä.

Omaehtoinen
karanteeni

 Gradian koronaryhmä on linjannut, että ylioppilaskirjoituksiin
osallistuvia ei velvoiteta tämän karanteenin toteuttamiseen.
Jokainen kokelas, joka haluaa omaehtoisen karanteenin pitää, on
siihen oikeutettu. Varsinaista etäopetusta ei järjestetä, mutta
opetusta voi seurata karanteenin ja kirjoitusten ajan
etäyhteydellä. (Mikäli opiskelet Gradia-lukioiden kursseilla,
varmista etäyhteys mahdollisuus.)
 Kaikkien olisi hyvä vähentää kontakteja ennen kirjoituksia
 Huomioithan, että kurssien arviointi perustuu monipuoliseen
näyttöön ja näyttöjä pitää olla riittävästi, vaikka pitäisit
omaehtoisen karanteenin (esim. englannin puhekurssi)

 Karanteenin kesto määräytyy kirjoitettavista aineista ja
kirjoitusten jälkeen opetus toteutetaan lähiopetuksena

gradia.fi

Onnea ja
menestystä!

