
 

 

ABIEN SYKSY 2020      27.8.2020 
 
Lue Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille sekä tutustu YTL:n 
sivuihin netissä www.ylioppilastutkinto.fi  
    
Koepäivämäärät ja aamujen ohjeistus  
 

- Saavu koululle jo klo 07.45. Ole valmiina yläsalin edessä klo 8.00 kaikki välineistö 
mukana, eväät teipattuina jne. tai toimi ala-aulassa annettujen päiväkohtaisten 
ohjeiden mukaan. 
  

- Kokelaat otetaan saliin nimenhuudolla. Varsinainen koe alkaa tarkasti klo 9.00. 
  

Ma 14.9. reaalikoe: kemia ja terveystieto 
 

Ke 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti 
 
To 17.9. reaalikoe: uskonto, yhteiskuntaoppi, maantiede 
 
Pe 18.9. äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe 
 
Ma 21.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 
Ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
 
To 24.9. reaalikoe: filosofia, biologia  
 
Pe 25.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe  

 
Ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, espanja ja saksa 
 
Ti 29.9. reaalikoe: psykologia, historia, fysiikka 

 
Loppusyksyn tärkeitä päivämääriä 
 
Syksyn ylioppilaiden lukion oppimäärä oltava valmis ensimmäisen jakson loppuun 
mennessä (kaikki kurssit suoritettu). 
 
11.9.   Yo-kirjoitusaineiden pakolliset kurssit oltava suoritettu  
 
4.11.   Kirjallinen ilmoitus kansliaan, jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan  
  lehdistössä uusien ylioppilaiden nimilistassa. 
 
4.11.  mennessä jätettävä rehtorille kirjallinen ilmoitus, jos  
  jotakin koetta ei haluta kompensoitavaksi. Ilmoituksen  
  tekee kokelas itse, alaikäiselle ilmoituksen varmentaa  
  huoltaja allekirjoituksellaan. 
 
vko 46-47  Syksyn yo-tulokset kouluille. 
 
23.11.    mennessä ilmoittaudutaan kevään 2021 yo-kirjoituksiin.  
 
3.12.  Ylioppilasjuhlan pakollinen harjoitus kaikille syksyn ylioppilaille klo 16.30. 
                          Lakki mukaan. 
 
4.12. Syksyn ylioppilasjuhla klo 12.30. Juhlan jälkeen yhteiskuva. Juhla päättyy 

kuvauksineen klo 14.30 mennessä.  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


 

 

Muuta muistettavaa 
 
Huolehdi, että kansliassa on käytettävissä kaikki ne puhelinnumerot, joista sinut voi tavoittaa 
kirjoitusten aikana. Käy Wilmassa tarkistamassa oma puhelinnumerosi oikeellisuus: Wilma -> 
lomakkeet -> tarkista puhelinnumerosi. Tarkista samasta kohdasta myös 
sähköpostiosoitteesi. Tämä on tärkeää myös tuloksiesi saamisen kannalta.  
 
Jos ilmoittautunut ei saavu yo-kokeeseen: koe hylätään, kuluu yksi suorituskerta ja maksut on 
suoritettava. Myöhästymisen takaraja kirjallisen kokeen päivinä on klo 10.00. Ilmoita 
myöhästymisestäsi puhelimitse koululle (kanslia 040 8684 960 tai rehtori 040 7252 098).  
Ilmoita ennakkoon myös mikäli et aio osallistua johonkin kokeeseen. 
 
Sairastapauksissa ilmoita asiasta ensi tilassa rehtorille. 
 

• toimita kyseiselle koepäivälle päivätty lääkärintodistus rehtorille tai kansliaan 
• koronaan sairastunut kokelas ei voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin 
• myöskään koronalle altistunut (ja karanteenissa oleva) kokelas ei voi osallistua 

ylioppilaskirjoituksiin 
• myös ulkomailta paluun vuoksi karanteenissa oleva kokelas ei voi osallistua 

ylioppilaskirjoituksiin 
 
Käytänteistä liittyen kirjallisiin kokeisiin 
 

* Tavaroita, laukkuja ja vaatteita varten varataan erillinen säilytystila. Paikka 
kerrotaan ala-aulan fläppitaululla ja info-TV:ssä. Usein tämä paikka on alasali. 

 
*Salipaikat arvotaan joka kokeeseen. Nimenhuuto useimmiten pidetään salin ovella. 
Englannin kirjoituksessa seuraa ala-aulan ohjeistuksia. 

 
 *Omat eväät kääreettöminä, etiketit poistettuina tai peitettyinä koulun lautaselle, 

 joita on saatavissa tavaroiden säilytystilassa. 
 

 *Allergiareaktioiden välttämiseksi älä käytä kirjoituspäivien aamuina haju- tai  
 partavettä. Älä myöskään tuo eväinä pähkinöitä sisältäviä elintarvikkeita, omenoita  

tai sitrushedelmiä.  
 
*Matkapuhelimien, älykellojen tai muiden viestintälaitteiden tuonti koetilaan on 
ehdottomasti kielletty. 
 

 *WC:n haluava antaa merkin kirjurille, mutta lähtee paikaltaan vasta saatuaan  
 valvojalta luvan.  

 
 *Kirjallisista kokeista saa poistua aikaisintaan klo 12. 
 

*Kaikki paperit ja muistitikku luovutetaan kirjurille salista poistuttaessa.  
 

*Omalla nimellä (merkintänä maalarinteippi ja siihen nimi) varustetut taulukot ja 
laskimet jätettävä opettajahuoneeseen viimeistään kirjoitusta edeltävänä päivänä 
(kemia jo pe 11.9.!) klo 12 mennessä (matematiikka, fysiikka, kemia ja maantiede). 
 
HUOM! Tuo laskin valmiiksi itse resetoituna. Liitä mukaan resetointiohje (koskee vain 
graafisia laskimia). Kiinnitä ohje laskimeen teipaten, post-it –lapulla tai kannen alle 
asettaen. 
 

 *Alustavista opettajan antamista pisteistä saa tietoja opettajan ilmoittamalla tavalla.  
YTL:stä saapuvia tuloksia koskevia tietoja ei anneta puhelimitse.  
Tulokset ovat nähtävillä Wilmassa (lomakkeet –kohta) ja voit saada ne myös 
paperiversiona kansliasta. 

 
 

 



 

 

HUOM!  
 
Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville järjestetään myös erillinen 
harjoitustilaisuus laitteisiin ja muihin toimintaohjeisiin liittyen. Se on pakollinen niille, 
jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin tai sähköisiin 
preliminäärikokeisiin.  
 
Vapaaehtoisesti sinne voi osallistua kuka tahansa kokelas. Osallistuminen on 
suositeltavaa silloin, jos tunnet itsesi epävarmaksi sähköisen kokeen tekemisessä tai 
sinulla on epäselvyyksiä oman laitteesi soveltuvuudesta sähköiseen 
ylioppilaskokeeseen.  
 
Tämän tilaisuuden tarkoitus on varmistaa, että kaikkien laitteet varmasti toimivat 
todellisessa tilanteessa ja että kaikki osaavat toimia sähköisessä 
ylioppilaskirjoituksessa oikein ja noudattaa tinkimättömästi YTL:n antamia ohjeita.  
 
Tämän syksyn sähköisen kokeen harjoitustilaisuus pidetään torstaina 3.9. klo 14.20 
luokassa 305. Siihen tulee erikseen ilmoittautua tiistaina 1.9. klo 12 mennessä. Saat 
ilmoittautumislinkin Wilman kautta. 
 
Sähköisiin kirjoituksiin, preliminäärikokeisiin ja sähköisen kokeen 
harjoitustilaisuuteen tulee ottaa mukaan: 
 
• henkilöllisyystodistus 

 
• oma tietokone 

 
• virtajohto 

 
• verkko- ja USB-adapterit, jos tietokoneessasi ei ole tarvittavia liitäntöjä (ole 

erityisen huolellinen sen suhteen, että sinulla VARMASTI on oikea adapteri 
mukana!) 
 

• langalliset kuulokkeet (ei Bluetooth-yhteyttä) 
 

• langallinen hiiri (ei Bluetooth-yhteyttä) 
 

• kynä 
 

Tarvittaessa voit kysyä sähköisten kokeiden laitteistosta Juha Vanha-Perttulalta 
(juha.vanha-perttula@phyk.fi tai 0504307759) 

 
 
NÄILLÄ OHJEILLA TSEMPPIÄ LUKEMISEEN JA ONNEA KIRJOITUKSIIN!  

  
  
 27. elokuuta 2020 
 
 
 
 Tuomas Raja 
 rehtori 
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