
Yo-kirjoitukset keväällä 2021



Korona-aikana huomioitavaa

• Pysyttele omissa oloissasi ennen kokeita niin 
paljon kuin mahdollista.

• Suosittelemme omaehtoista karanteenia 
1.-31.3.2021.

• Käytä maskia liikkuessasi julkisilla paikoilla ja 
julkisilla kulkuneuvoilla.



Korona-aikana huomioitavaa
• Jos sinulla on flunssaoireita, noudata koulun kotisivuilta 

ja Wilmasta löytyvää ohjetta.
– Flunssaoireisena kokeeseen ei voi osallistua.
– Kokeeseen voi osallistua yhden oireettoman päivän jälkeen.
– Jos olet käynyt testissä ja testitulos on negatiivinen, voit 

osallistua kokeeseen, vaikka oireet eivät olisi kokonaan 
väistyneet.

• Ota yhteyttä kouluun välittömästi.
• Voit tehdä ylioppilastutkintolautakuntaan hakemuksen 

ilmoittautumisen mitätöinnistä.



Korona-aikana huomioitavaa

• Ylioppilastutkintolautakunnalta on tulossa 
tarkennetut ohjeet koronatilanteeseen

-> SEURAA KOULUN TIEDOTUSTA



Jos olet karanteenissa
• Ilmoita karanteenista lukiolle mahdollisimman nopeasti.
• Karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten 

ohjeiden mukaan. 
– Kokelas jää pois kokeesta.
– Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole 

mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös. 
– Koetta ei voida järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja 

ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa 
lähellä kokelasta.  

• Voit tehdä ylioppilastutkintolautakuntaan hakemuksen 
ilmoittautumisen mitätöinnistä. 



Muuta huomioitavaa

• Sairastuminen yo-kirjoitusten aikana
– tieto rehtorille/apulaisrehtorille mahdollisimman pian
– jos käyt lääkärissä, toimita lääkärintodistus kansliaan
– koulu hoitaa mahdollisten erityisjärjestelyjen 

tekemisen
• Erityisen vaikea elämäntilanne 
– Kokelas voi pyytää ylioppilastutkintolautakuntaa 

ottamaan tilanteen huomioon yo-kokeen arvioinnissa. 
– Ota yhteys opoon tai rehtoriin hyvissä ajoin.



Koepäivät

• ti 16.3. äidinkieli, lukutaidon koe,
suomi toisena kielenä
-> 20 kokelasta Kallaveden lukiolla

• to 18.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
-> LUMIT

• pe 19.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
-> 20 kokelasta Kallaveden lukiolla



Koepäivät

• ma 22.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
• ti 23.3. matematiikka, lyhyt oppimäärä
• ke 24.3. matematiikka, pitkä oppimäärä
• to 25.3. reaali: BI, FI, PS
• pe 26.3. reaali: HI, FY



Koepäivät

• ma 29.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä 
oppimäärä

• ti 30.3. reaali: GE, UE, UO, ET, YH
• ke 31.3. reaali: KE, TE



Digitaalisen yo-kokeen kenraaliharjoitus
• maanantaina 15.3. juhlasalissa ja liikuntasalissa
– klo 14.30-15.00 ja 15.15-15.45
– Ilmoittautuminen Wilmassa viikolla 9

• Kenraaliharjoitukseen täytyy osallistua, 
jos et ole aiemmin tehnyt digitaalista 
ylioppilaskoetta.

• Kenraaliharjoitukseen saavat osallistua kaikki 
yo-kokeisiin osallistuvat.



Yo-koepäivän aikataulu
• Abien on oltava koululla klo 8.00
• Arvotavarat omaan lokeroon tai kansliaan.
• Siirry odottamaan sinulle osoitettuun 

luokkatilaan.
– Luokkatilajako julkaistaan 1. kerroksen 

palo-ovissa edellisenä päivänä
• Kokelaat kutsutaan saliin luokkatila 

kerrallaan.



Yo-koepäivän aikataulu

• Koe alkaa klo 9.00
• Koe kestää 6 tuntia. 
–Osalle kokelaista on kuitenkin myönnetty 

lisäaikaa (korkeintaan 2 tuntia).

• Yo-kokeesta saa poistua aikaisintaan 
klo 12.00.



Muita käytännön asioita
• Kokelas tuo mukanaan
–oman tietokoneen lisälaitteineen
– kirjoitusvälineet
–eväät
–henkilötodistuksen.

• Suttupaperit ja nenäliinat saa koululta.
– Kirjoitussaliin ei saa tuoda eikä sieltä saa viedä 

pois mitään papereita.



Muita käytännön asioita
• Kaikki tekstit mehutölkeistä, juomapulloista ja 

vaatteista on peitettävä. Eväät läpinäkyvään 
pussiin.

• Lääkkeet ym. annetaan valvojalle saliin 
mentäessä nimikoidussa paketissa.

• Kuukautissuojia on kokelaille tarkoitetuissa 
vessoissa.

• Puhelimet ja rannekellot jätetään kirjoitussalin 
ulkopuolelle.



YTL:n määräykset omasta 
tietokoneesta ja kuulokkeista

• Kokelaan velvollisuus on huolehtia siitä, että 
hänellä on mukanaan päätelaiteohjeen 
mukainen tietokone, virtajohto ja kuulokkeet.

• Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa 
YTL:n toimittamalta USB-muistilta.
– Kenraaliharjoituksessa viimeistään harjoiteltava



YTL:n määräykset omasta 
tietokoneesta ja kuulokkeista

• Halutessaan kokelas voi käyttää lisälaitteita
– langallinen näppäimistö
– langallinen hiiri
– langallinen piirtopöytä tmv. osoitinlaite

• Langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan 
kielletty
– Esimerkiksi kuulokkeissa ei saa olla 

bluetooth-ominaisuutta



Varmista tietokoneestasi

• Koneessa pitää olla 
liitin langallista 
nettiä varten

• Jos liitin puuttuu, 
hanki OMA 
adapteri (USB-rj45)



Varmista tietokoneestasi

• USB-portteja pitää olla riittävästi
– Abitti-tikku
– irrallinen hiiri
– mahdollisesti kuulokkeet
– mahdollisesti nettijohdon adapteri

• Hanki tarvittaessa USB-jakaja



Muuta tärkeää

• Muistakaa, että kurssien pitää olla 
valmiina viimeistään 12.4.

• Oikaisupyynnön arvostelusta voi tehdä 
kahden viikon kuluessa yo-tulosten 
saapumisesta (50 €).



Puhelinnumerot
• Samuli Laitinen 044 718 4562
• Paavo Heiskanen 044 718 4570
• Päivi Kiiski 044 718 4569
• Pauliina Pöntinen 044 718 4566
• Miika Raudaskoski 044 718 4072
• Kanslia 044 718 5123


