Hyvä yo-kokelas,
lue alla oleva ohjeistus huolellisesti ennen yo-kokeita.

Voiko koetilaisuudessa käyttää maskia?
Kokelas saa halutessaan käyttää maskia. Ylioppilastutkinnossa kokelaat ovat pitkän ajan samassa
tilassa, mutta yleensä yli 1-2 metrin etäisyydellä toisistaan.
Lähikontaktit ovat yleensä lyhytaikaisia. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta tahraantunut
maski ei aiheuta tartuntariskiä itselle tai muille.
Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Maski pitää todennäköisesti
vaihtaa useita kertoja kokeen aikana.
Kokelas saa ottaa kokeeseen vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille.
Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa
ilman koskemista. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny
tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä.
THL on antanut kansalaisille alueellisen suosituksen maskin käytöstä tilanteissa, joissa
lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Jos tilanne ahdistaa voimakkaasti,
lukiolainen voi ottaa yhteyttä koulupsykologiin.
THL:n ohjeet käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja alueellinen
maskinkäyttösuositus mm. joukkoliikenteessä ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden
tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on
ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa
koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin
siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa
ylioppilastutkinnon kokeita seuraavilla tutkintokerroilla.

Jos kokelas sairastuu ennen koetta
Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet määrätään eristykseen ja hän ei voi osallistua
kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas toimii oman alueensa
terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu koronavirustestiin. Koronavirustestin ottamista
tai tuloksia odottavia ohjeistetaan terveysviranomaisten toimesta tai määrätään pysymään kotona ja
välttämään lähikontaktia.
Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten
terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen
pitää olla etusijalla. Kokelas ilmoittaa poissaolosta lukion apulaisrehtorille ja voi halutessaan toimia
ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos kokelas on karanteenissa
Karanteenissa olevalle kokelaalle ei ole mahdollista järjestää koetta, joten kokelas ei voi osallistua
kokeeseen kyseisenä päivänä.
Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.
Kokelas voidaan määrätä karanteeniin, jos hän on altistunut koronavirukselle esimerkiksi oltuaan
lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen. Jos kokelas matkustaa Suomeen maasta, johon
kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään 14
vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona. Terveysviranomaiset voivat tehdä
myös karanteenipäätöksen perustellusti epäillyn altistuksen johdosta. Koejärjestelyitä on
koulussamme mahdotonta järjestää karanteenissa olevalle.
Jos kokeen tekeminen ei karanteenin vuoksi ole mahdollista, apulaisrehtori selventää kokelaalle
tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita
mahdollisia vaihtoehtoja. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta
eristyksestä ja karanteenista.

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen
Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää tilanteen selvittämisen
ajaksi. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hänelle annetaan maski ja hänet
ohjataan erilliseen tilaan. Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, kokelas päättää kokeen tai tarvittaessa
valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Kokelas pyritään pitämään valvottuna klo 12 saakka, mutta
lukio voi olla yhteydessä lautakunnan tutkintopäivystykseen, jos aikaisempi poistumisaika on
perusteltu. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään keskeytysaika. Jos kokelaan
koe jatkuu erillisessä tilassa, kokelaan kone yhdistetään samaan koetilan palvelimeen kuin
aiemminkin.
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