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KORONAOHJEITA KOOTUSTI syksy 2021 

• Kirjoittajat välttävät vapaa-ajalla turhia kontakteja 
• Kipeänä, oireisena tai karanteenissa ei saa tulla kokeeseen. Yhteys 
rehtoriin tai apulaisrehtoriin tällaisissa tilanteissa, koe on tällöin mahdollista 
mitätöidä. 
• Koululle tullaan sisään 1. kerroksen ovista klo 8.00 koeaamuna.  
• Noudatathan koulussa annettuja ohjeita liikkumisesta ja paikoista tarkasti.  
• Maskia tulee käyttää koko koululla olon ajan.   
• Turvaväli (2 m) tulee huomioida kaikkialla koululla liikkuessa.  
• Varaa eväät ja yo-tarvikkeet läpinäkyviin pusseihin tai rasioihin tarkastusta varten.  
• Pese kädet/käytä käsidesiä aina yo-saliin tullessasi.  
• WC-käyntien jälkeen käsien pesu.  
• Kaikki roskat, myös maskit, tulee viedä itsenäisesti roskiin.  
• Lähtiessäsi kokeesta palauta suttupaperi ja Abitti-tikku suoraan 
niille varattuihin laatikoihin.  
• Yskiessä yski hihaan tai paperiin.  

  
KOETILAT JA SAAPUMISAIKA 

• Kokeet pidetään monitoimisalissa (liikuntasali) 
• Kokelaat tulevat koululle 1. kerroksen ovista klo 8.00 ja odottavat turvavälejä 
noudattaen ensimmäisen kerroksen aulassa, josta heidät ohjataan koetilaan. On 
tärkeää, että jokainen käyttää maskia koko koulurakennuksessa olemisensa 
ajan. HUOM! On ehdottoman tärkeä pitää turvavälejä koko ajan kaikissa tilanteissa.   
• Kokeet alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00 (lisäaikaa saaneilla klo 17).   
• Kokelaat jättävät tavarat sekä päällysvaatteet, reput kännykät, älykellot 
yms. koulun lokerikkoihin.   
• Koulun pihalla olevat parkkipaikat ovat henkilökunnalle, joten autolla tulevat voivat 
pysäköidä autonsa Vuotalon parkkihalliin.  

   
KOEPÄIVÄT  

ma 13.9. äidinkieli, lukutaidon koe 
ke 15.9. reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  
pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä   
ma 20.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä   
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  
to 23.9. reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede,    
kemia, terveystieto  
pe 24.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe   
ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä   



OHJEITA DIGIKOKEISIIN:  
Koulussa opiskeleville  

• Digitaalisiin kokeisiin osallistujien on tärkeää tutustua ylioppilaskirjoituksiin 
laitevaatimuksiin. Tämän voi tehdä YO-infojen yhteydessä.  
• Käy katsomassa myös Vuosaaren lukion Abitti-sivut   
• https://sites.google.com/view/vuolun-abitti/etusivu  

  
Koulusta jo valmistuneille uusijoille  

• Jokaisen tulee varmistaa, että hänellä on tarvittavat tiedot ja laitteet sähköisen 
kokeen tekemiseen.  
• Käy katsomassa myös Vuosaaren lukion Abitti-sivut   
• https://sites.google.com/view/vuolun-abitti/etusivu  
• www. ylioppilastutkinto.fi  

 
 
 
HUOM! Kokelaiden pitää käydä testaamassa oman koneensa toiminta Abitissa ennen yo-
koetta. Koneen voi testata abi-infojen jälkeen tai perjantain digipäivystyksessä klo 14 - 
tilassa 202. 
 
 
   
Ota kokeeseen mukaan  

• oma kannettava tietokone ja sen laturi  
• usb-ethernet-sovitin (jos tietokoneessasi ei ole ethernet- eli rj45-porttia)  
• usb-jakaja (hub), jos tietokoneessasi ei ole riittävästi USB-portteja  
omat kuulokkeet, nappikuulokkeetkin käyvät (ei langattomia kuulokkeita)  
• kuvallinen henkilöllisyystodistus (esim. passi, ajokortti)  
• halutessasi omia eväitä, koululta saat mehun, leivän ja hedelmän  
• kynä muistiinpanoja varten 
• maski/maskeja sekä läpinäkyviä pusseja puhtaille ja käytetyille maskeille  
• HUOM! Ks. myös YLEISET OHJEET hieman alempaa  

   
Älä ota kokeeseen mukaan!!!  

• matkapuhelinta  
• langattomia kuulokkeita (myös langattomien kuulokkeiden käyttö langallisena on 
kielletty)  
• pelihiiriä (jos hiiressä on painikkeita, joihin voi ohjelmoida näppäinkomentoja eli 
makroja)  
• älykelloja tai muita vastaavia elektronisia laitteita  
• langattomia näppäimistöjä tai hiiriä  

  
Ennen koetilaan saapumista  

• Jätä laukkusi, puhelimesi ja muut tavarasi kaappiin. Mitään umpinaisia suojia, 
koteloita tms. et voi tuoda koetilaan.  
• Varmista, että tiedät oman paikkanumerosi ennen tavaroiden tarkastamiseen 
menoa.  



• Jonota turvaväleistä huolehtien pääsyä saliin vahtimestarin kopin läheisyydessä 
  
Koetilassa ennen koetta  

• Etsi oma paikkasi. Valvojat auttavat tarvittaessa.  
• Laita oma koneesi paikallesi, kiinnitä kuulokkeet ja laturi valmiiksi pistorasiaan.   
• Laita henkilöllisyystodistuksesi pöydälle valvojan nähtäville.  
• Paikallesi on jaettu valmiiksi USB-muistitikku ja muistiinpanopaperia.  
• Käynnistä tietokone USB-muistilta luvan saatuasi (valvojat ohjeistavat tarvittaessa).  
• Tee kuulokkeiden äänitesti, joka käynnistyy automaattisesti.  
• Syötä etu- ja sukunimesi sekä henkilötunnuksesi koejärjestelmään. Odota, että 
valvoja tulee vahvistamaan kirjautumisesi.  
• Koe aloitetaan yhdessä tasan kello 9.00. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.  
• Ainekohtaisia koeohjeita antavat opettajat. Niihin voi tutustua 
myös YTL:n www.ylioppilastutkinto.fi -sivuilla.   

   
MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA  

• Matematiikan tai reaalikokeissa ei saa käyttää apuvälineinä erillisiä laskimia eikä 
erillisiä taulukkokirjoja.  
• Matematiikan koe jakautuu kahteen pääosaan A ja B.  

o Kokeen A-osassa kokelaalla ei ole käytössään seuraavia muuten 
koejärjestelmään sisältyviä ohjelmia:   

§ LibreOffice Calc, wxMaxima , Texas Instruments TI-Nspire CAS, 
Casio ClassPad Manager, Logger Pro, Geogebra tai 4f Vihko.    

o Kokeen B-osassa kokelaalla ovat käytössä kaikki koejärjestelmään sisältyvät 
ohjelmat.   
o Koejärjestelmän laskinohjelmat GNOME-laskin, KCalc ja SpeedCrunch ovat 
kokelaan käytössä myös kokeen A-osassa.  

    
YLEISIÄ OHJEITA   

•  Yo-kokeissa saat koulun puolesta mehua/vettä, voileipää ja hedelmän. Muut eväät 
pitää tuoda itse.   
• Kaikkien omien eväiden on oltava ilman päällyspaperia ja esim. juomapullon tekstit 
pitää peittää. (HUOM! Koulu ei lainaa teippiä). Eväät pakataan läpinäkyvään pussiin.   
• Myöskään vaatteissa ja tarvikkeissa (esim. kynät, tietokoneiden laturit, kumit) ei saa 
olla tekstiä näkyvissä. Penaalia, tietokonelaukkuja tms. umpinaisia suojia ei saa tuoda 
koetilaan.   
• Jos arvelet tarvitsevasti jotain lääkettä, esim. päänsärkylääkettä, tuo ne 
mukanasi. Kokelaiden tavarat tarkastetaan ennen koetilaan siirtymistä.  
• Pakkaa kaikki tavarat läpinäkyviin rasioihin tai pusseihin, jotta ne on helppo tarkastaa 
ennen yo-saliin menoa.   
• Muistiinpano- ja suunnittelupaperit annetaan koulun puolesta.   
• Mikäli sinulla on jokin tekninen ongelma tai sinun täytyy käydä WC:ssä, nosta käsi 
ylös ja odota, kunnes valvoja huomaa sinut. WC:ssä käydään valvojan saattamana.  

o Muista lukita näyttö siksi aikaa kun olet poissa paikaltasi. Valvoja voi ohjata 
sinua tässä. Lukituskuvake löytyy näytöltä.  

• Kokeen saa lopettaa aikaisintaan klo 12.00. Kun koeaika on päättynyt, muistitikku 
ja paperit palautetaan välittömästi ykkösvalvojalle.   



• Koronan vuoksi valvoja ei ota mitään omiin käsiin, vaan paperit ja tavarat laitetaan 
niille varatuille paikoilla.  
• Lainakoneet ja –tavarat tulee pyyhkiä huolellisesti ennen lähtöä 
valvojan läsnä ollessa.  

   
TUTKINTOMAKSUT  

• Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ylioppilastutkinnosta perittävien maksujen 
suuruuden. Nyt voimassa olevan asetuksen mukaan ylioppilastutkinnosta peritään 
perusmaksu 14,00 € sekä koekohtainen maksu 28,00 €. Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
maksaa 50 €/aine.  

              
SYKSYLLÄ VALMISTUVIEN PÄÄTTÖTODISTUKSET 
   
Ensimmäinen jaksotodistus tulostetaan 18A-ryhmälle ns. ABI – todistuksena. Siitä käy 
selville, voiko opiskelija saada päättötodistuksen 3.12.2021 (mikäli hän on suorittanut neljä 
yo-tutkinnon pakollista koetta hyväksytysti). Jotta saa päättötodistuksen ja yo-
tutkintotodistuksen 3.12.2021, pitää lukiosuoritusten olla valmiina 27.10.2021.   
   
 
SUORITUSMERKINNÄN PYYTÄMINEN PÄÄTTÖTODISTUKSEEN, jos valmistut syksyllä 

• Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten 
oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet.   
• Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja 
sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden 
kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä 
käsittää korkeintaan kaksi kurssia.   

 
 
SYKSYN YO-KIRJOITUSTEN TULOKSET 
 
Koulussa opiskeleville:  

• Alustavat tulokset tulevat Wilmaan 1-2 viikkoa kulloisestakin kokeesta (Lomakkeet). 
Lisätietoja alustavista tuloksista saa suoraan aineenopettajilta.   
• Tulokset tulevat kouluille 11.11.  
• Lopulliset tulokset tulevat Wilmaan kohtaan Lomakkeet 11.11.  
• Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset tulevat kokelaalle ja alle 18-vuotiaan 
kokelaan huoltajalle nähtäväksi myös Oma Opintopolku –verkkopalveluun 12.11.21 
• Huomaa, että ajankohdat ovat alustavia, ja muutokset ovat mahdollisia.  

  
Koulusta jo valmistuneille uusijoille:  

• Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset tulevat kokelaalle nähtäväksi Oma 
Opintopolku -verkkopalvelussa 12.11.21   
 

    
SYKSYN YO-JUHLA               
 



Ylioppilasjuhla järjestetään pe 3.12.2021 klo 13 Vuosaaren lukion monitoimisalissa. 
Järjestelyjä varten uusien ylioppilaiden tulee olla paikalla salissa viimeistään klo 12.30 
mukanaan ylioppilaslakki, johon on päälle kiinnitetty pieni nimilappu.  
 

• HUOM! Koronatilanteen vuoksi mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Wilmassa ja 
koulun kotisivuilla.  

 
    
KEVÄÄN YLIOPPILASKIRJOITUKSET 

• Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen päättyy 23.11. 
• Ilmoittautumisia otetaan kuitenkin vastaan vielä 1.12. asti., mikä on ehdoton 
takaraja. 
  
   

LOPUKSI  
• Jos jossakin asiassa on epäselvyyttä, kysy ajoissa opettajalta, opinto-ohjaajalta tai 
rehtorilta.   
• Valmistaudu kirjoituksiin huolellisesti: Aseta tavoitteita, joihin pyrit, tee työtä 

määrätietoisesti ja usko itseesi!  
   

• Tehty työ palkitaan! Älä unohda myöskään liikuntaa ja lepoa.  
   

Onnea ja menestystä ylioppilaskirjoituksissa!  
  
 


