
ABI-INFO

Kirjoitukset– MITEN
VALMISTAUDUTAAN JA TOIMITAAN



YO-koepäivät



YO-koepäivät



Miten toimin ennen koetta?-
TERVEYS

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä:
Abiturienteille suositellaan
omaehtoista karanteenia kaksi
viikkoa ennen ensimmäistä
ylioppilaskirjoituspäivää ja
kirjoitusten ajan
Kirjoituksia edeltävissä tenteissä
yms. koulun tilaisuuksissa tulee aina
toimia turvallisuusohjeiden
mukaisesti



Miten toimin ennen koetta?- TERVEYS
Ylioppilaskirjoituksiin osallistutaan
lähtökohtaisesti vain oireettomana
Mikäli opiskelijalle ilmaantuu oireita ennen
koepäivää, tulee hänen käydä
koronatestissä
–Negatiivisen testituloksen saanut

lieväoireinen opiskelija voidaan sijoittaa
ns. sairastuvalle rehtorin päätöksellä

–Mikäli sairastut ennen koepäivää,
ilmoita asiasta rehtorille (040-133 7946)
mahdollisimman pian (koepäivää
edeltävän päivän kello 15 mennessä)



Miten toimin ennen koetta? –
INFEKTIO-OIREET

Jos kokelas on todettu
koronapositiiviseksi: Kokelas on määrätty
eristykseen, jolloin kokelas ei voi osallistua
kokeeseen.
Jos kokelas on karanteenissa: Kokelas on
tällöin altistunut koronavirukselle ja
terveysviranomaiset ovat määränneet kokelaan
karanteeniin. Kokelas ei voi osallistua
kokeeseen. Jos kokelas matkustaa Suomeen
maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia
koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee
kokelasta jäämään 14 vuorokauden
omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia


Miten toimin ennen koetta? –
INFEKTIO-OIREET

infektio-oireinen (ei testattu): Jos kokelaalla
on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas
hakeutuu lääkäriin, jossa tehdään
koronavirustesti ja kokelas toimii lääkärin
ohjeiden mukaan. Koronavirustestin ottamista tai
tuloksia odottavia ohjeistetaan tai määrätään
pysymään kotona ja välttämään lähikontaktia
eli kokelas ei voi osallistua kokeeseen.



Miten toimin ennen koetta? –
INFEKTIO-OIREET

infektio-oireinen (testattu, negatiivinen
testitulos):
– Infektio-oireinen, testattu ja negatiivisen

testituloksen saanut kokelas, joka terveytensä
puolesta pystyy muuten tekemään
kokeen, voidaan ottaa tekemään koetta
muusta kampuksesta eristettyyn tilaan.

– Jos saat luvan osallistua kokeeseen, kulku
koesaliin ohjataan kuvataiteen luokan takana
olevasta ulko-ovesta. Muihin kampuksen
tiloihin infektio-oireinen henkilö ei saa tulla.

– Ole aina näissä tapauksissa yhteydessä
rehtoriin, VIIMEISTÄÄN KOETTA EDELTÄVÄNÄ
PÄIVÄNÄ KELLO 15 MENNESSÄ.



Miten toimin ennen koetta? – INFEKTIO-OIREET

– Jos kokelaalle ilmaantuu infektioon
viittaavia oireita kesken kokeen,
joudumme suhtautumaan asiaan kuin
kyseessä olisi koronatartunta -> kokeen
tekeminen todennäköisesti keskeytyy

–Huolehdi mahdollinen lääkitys kuntoon
riittävän ajoissa ennen yo-kirjoitusten
alkua

–Käyttäydy vastuullisesti ja viisaasti
viimeistään tästä hetkestä eteenpäin!

Omaehtoinen kahden viikon karanteeni
ennen ylioppilaskirjoitusten alkamista



Miten toimin ennen koetta? –
VARUSTEET JA AIKATAULU

–Kevään 2021 yo-kokeissa ei saa
enää käyttää apuvälineinä erillisiä
laskimia eikä erillisiä taulukkokirjoja

–Kokeet järjestetään liikuntasalissa
YO-luokat toimivat tarvittaessa
sairastupana

–Valmiina saliin kutsuttavaksi klo 8.05
kutsua saliin odotetaan ruokalassa
turvavälit huomioiden maskit
kasvoilla

–Henkkarit mukana



Miten toimin ennen koetta? - VARUSTEET
–Eväät koriin: ei etikettejä, ei mitään

paperia -> avatkaa läpinäkyvä eväsrasia
ovella, tarvittaessa tekstit teipattu
ETUKÄTEEN!

Vältä pähkinöiden syömistä salissa
(allergikot voivat saada oireita)
Paperit, terveyssiteet yms. tulee
koulun puolesta

–Saliin EI saa viedä elektronisia laitteita
(kännykät, kellot yms.), muut
arvotavarat à käyttäkää lokeroita

–Huomioi sopiva vaatetus,ei kenkiä, EI
tekstejä, sukat/tossut, tyyny?

Vältä voimakkaiden hajusteiden
käyttöä (allergikot voivat saada
oireita)



Mitä mukaan kokeeseen? -
SUOJAUTUMINEN

Kasvomaski, vaihtomaskeja sekä pussit
puhtaille ja likaisille maskeille.
– Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin

pusseihin siten, että valvojan on ne helppo
tarkistaa ilman koskemista.

Halutessaan voi ottaa oman käsidesin
(tekstit tulee peittää), koetilassa on
kuitenkin tarjolla käsidesiä



Mitä mukaan kokeeseen? –
TIETOTEKNISET VÄLINEET

Opiskelijalla tulee olla mukana kokeessa
–Läppäri ja verkkovirtalaturi johtoineen
–YTL:n määräysten mukaiset langalliset

kuulokkeet
Suositellaan omien kuulokkeiden
käyttämistä

– HUOM! Kuulokkeissa ei saa olla bluetooth –
mahdollisuutta

Jos ei ole mahdollisuutta käyttää omia,
YTL:n määräysten mukaisia, kuulokkeita,
niin koululta saa kuulokkeet kokeeseen
(sijaitsevat koetilassa valmiina)



Mitä mukaan kokeeseen? –
TIETOTEKNISET VÄLINEET JA LÄÄKKEET

Opiskelijalla saa olla mukanaan
–Kynä ja kumi (suositellaan)
–Langallinen hiiri (ei bluetooth –

ominaisuutta)
–Langallinen lisänäppäimistö (ei

bluetooth –ominaisuutta)
Kokelaan tarvitsemat lääkkeet
nimikoidaan ja jätetään 1. valvojalle



Miten toimin kokeen aikana

–WC-käynti -> mennään wc-valvojan
luo, joka ilmoittaa mitä WC-tilaa
kokelas käyttää (näytönsäästäjä
päälle omalta paikalta lähdettäessä)

käsien desinfiointi ennen ja jälkeen
WC-käynnin

–Tekninen häiriö tai muu avun tarve -
>käsi ylös



Miten toimin kokeen aikana
–Istu eteenpäin, ÄLÄ katso kaverin

papereita/näyttöä (äläkä näytä
omaasi kaverille)

–Koe kestää kello 15 asti
(lisäaikaiset kello 17 asti),
kokeesta saa poistua aikaisintaan
kello 12

Hyödynnä käytettävissä oleva
koeaika, älä kiirehdi

–Koetilassa liikuttaessa käytetään
vain niitä käytäviä, joihin ei ole
sijoitettu johtoja



Sähköinen koe
Ohjeita koeympäristön käyttöön

https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi

https://lempaalanlukio.yhdistysavain.fi
/opiskelijalle/abittiohjeita/

https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi
https://lempaalanlukio.yhdistysavain.fi/opiskelijalle/abittiohjeita/


Pysäköinti
Jos tulet omalla autolla, pysäköi
paikkaan, joka ei edellytä
kulkuneuvon siirtoa
Pysäköinti kampuksen pihalla
muualle kuin parkkiruutuun on
ehdottomasti kielletty!



WWW.ylioppilastutkinto.fi
Kaikki yleiset suoritusohjeet
Ainekohtaiset ohjeet ja määräykset
Aikaisempien vuosien pisterajat
WWW.yle.fi/abitreenit ym
Seuraa kotisivuja ja Wilmaa!

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
http://www.yle.fi/abitreenit

