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KEVÄÄN 2023 YLIOPPILASKIRJOITUKSET  
  

Yleisjärjestelyt  

Kevään 2023 ylioppilastutkinnon kaikki kokeet järjestetään Helsingin ranskalais-suomalai-
sen koulun pienessä liikuntasalissa.  

Kirjoituksiin liittyvät tiedustelut ja mahdolliset sairastumis- ja myöhästymisilmoitukset osoi-
tetaan Pirjo Pippurille (050-360 3294 tai 0295 33 2522).  

  

Kirjoituksiin saapuminen  

Kirjoituksiin saavutaan hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.15. Kokelaat vievät saliin omalle etukä-
teen määrätylle paikalle tietokoneen, virtajohdon, kuulokkeet ja asentavat johdot kiinni. Kuu-
lokkeet ja mahdollinen hiiri eivät saa olla bluetooth-laitteita.   

Tietokoneessa pitää olla ethernet-johtopaikka. Tietokone käynnistetään ylioppilastutkinto-
lautakunnan kokelaan tikulla tutkintojärjestelmään. Tämän jälkeen kokelaat poistuvat ruoka-
saliin ja laittavat evästarjottimen kuntoon.  

Kokeissa pitää olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus.   

  

Eväät ja koulun tarjoama välipala  

Ruokasalista saa ennen kokeeseen menoa mehun ja hedelmän.  Tämän lisäksi kannattaa ot-
taa lisäevästä kotoa. Kaikki eväät tuodaan koesaliin ilman kääreitä ja tekstejä. Mukaan otet-
tavien juomapullojen, jogurttipikareiden tms. etiketit ja/tai tuoteselosteet on liotettava irti 
tai teipattava ennen saliin saapumista.   

  

Muut tarvikkeet  

Kokelas tuo omat tarvitsemansa kirjoitusvälineet, kuten kynän, kumin, terottimen ja viivotti-
men. Saliin (omalle istumapaikalle) ei saa tuoda matkapuhelimia, kelloja, mitään omia pape-
reita, penaalia eikä muitakaan ”ylimääräisiä” tavaroita. Lompakot, kännykät ym. kerätään en-
nen saliin saapumista koriin ja viedään kansliaan, josta ne saa kokeesta poistuttuaan ha-
kea. Koetilaisuudessa on koulun puolesta saatavilla paperinenäliinoja.  

Koetilaisuudessa käyttäytyminen ja valvojan kutsuminen  

Kokelas menee saliin saapuessaan hänelle määrätylle paikalle. Hän ei saa poistua koesa-
lista eikä paikaltaan ilman rehtorin tai 1. valvojan lupaa. Koesalissa ei saa keskustella. Valvoja 
kutsutaan paikalle nousemalla seisomaan.  
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 Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen  

Kokelasta, joka syyllistyy vilppiin, vilpin yritykseen tai tutkintojärjestyksen törkeään rikkomi-
seen, voidaan rangaista seuraavasti: Kaikki ne kokeet, joihin kokelas kyseisellä tutkintokerralla 
on ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. Tällöin kokelas myös menettää oikeutensa jatkaa tut-
kinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana.   

  

WC-käynnit  

Valvoja saattaa kokelaat WC:hen. Kokelaat käyttävät valvojan osoittamaa pimennettyä 
WC:tä.   

  

Konseptipaperit    

Koulu on varannut kokelaiden käyttöön konseptipaperia muistiinpanoja varten. Laita jokai-
seen käyttämääsi paperiin nimesi ennen palautusta.   

  

Kokeiden aikataulu:  

Kokelaan on oltava koululla klo 8.15 ja kokeet alkavat klo 9.00.  Koeaika on kuusi tuntia. Ko-
keesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Koeajan päätyttyä klo 15.00 kokelaat jäävät istu-
maan paikalleen ja heidät kutsutaan erikseen kokelaan tikun palautukseen.  

  

Osallistumisoikeus kokeisiin  

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän ennen kokeeseen osallistu-
mistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit ja saanut niistä 
arvosanan. Lyhyissä kielissä osallistumisoikeuden saa, kun on suorittanut kolme kurs-
sia. Koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle osallistumisoikeutta vaille jääneet koke-
laat. Kokelas on itse velvollinen tarkistamaan, että hänellä on osallistumisoikeus kokee-
seen, johon hän on ilmoittautunut.  

  

Kevään 2023 ylioppilaskirjoitusten tulokset ja korkeakoulujen todistusvalinta 

Tulokset toimitetaan koululle toukokuun 16. päivä. Tulokset tulevat wilmaan. Korkeakoulujen 
todistusvalinta tehdään toukokuussa. Lukio pitää olla suoritettuna 30.4.2023 mennessä, että 
tulee huomioiduksi todistuvalinnassa. 

  

Linkki ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin  

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