Määräys

10.11.2020, julkaistu 20.11.2020

Poikkeukset Ylioppilastutkintolautakunnan määräyksiin kevään
2021 tutkintokerralla
Kevään 2021 ylioppilastutkinnon aikana mahdollisesti vallitsevien poikkeuksellisten olojen
johdosta Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt tehdä seuraavia poikkeuksia voimassa
oleviin määräyksiin ja ohjeisiin. Lautakunta antaa tarvittaessa erikseen tarkempia ohjeita
tutkinnon läpiviemiseksi.

Poikkeukset Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin kevään 2021 tutkintokerralla
1. Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen voidaan toimittaa allekirjoitetun
paperilomakkeen lisäksi myös rehtorin hyväksymällä sähköisellä lomakkeella. Lukio voi
päättää muiden varmistamistapojen käyttämisestä allekirjoituksen sijaan. Lukion on
hyvä kirjata ilmoittautumisen vahvistamistapa mahdollisten ristiriitojen varalta. (Vrt.
Yleiset määräykset ja ohjeet, 1.3.3)
2. Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota
että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyynnön
voi toimittaa myös sähköisesti ja siitä tulee ilmetä ainakin kokelaan nimi ja lukio. (Vrt.
Yleiset määräykset ja ohjeet, 1.7)
3. Kevään 2021 tutkinnon aikana vallitsevan tilanteen johdosta lautakunta voi hyväksyä
ilmoittautumisen mitätöinnin perusteeksi myös tavanomaisesta linjastaan poikkeavia
syitä (Vrt. Yleiset määräykset ja ohjeet, 1.3.8). Lautakunta tiedottaa tarvittaessa asiasta
erikseen.
4. Lautakunta voi lisäksi poiketa siitä, mitä on määrätty koetilan teknisistä järjestelyistä (Vrt.
Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1). Tästä tiedotetaan lukioita erikseen.
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Poikkeukset lautakunnan koekohtaisiin määräyksiin syksyn 2020 tutkintokerralla
5. Kokelas voi suorittaa kevään 2021 tutkintokerralla yhden reaaliaineen kokeen jokaista
reaaliaineiden koepäivää kohden. Näin ollen kokelas voi kevään 2021 tutkintokerran
aikana suorittaa enintään neljä reaaliaineen koetta. (vrt. Reaaliaineiden kokeiden
määräykset ja ohjeet, 1.1)

Poikkeukset lautakunnan koesuoritusta heikentävää syytä koskeviin määräyksiin syksyn 2020 tutkintokerralla
6. Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta kevään
2021 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai
vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin,
terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös ennen syksyä 2020 kirjoitetun
lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja
tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin
tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.
7. Vanhojen määräysten mukaiset erityisjärjestelypäätökset ovat voimassa kevään 2021
tutkinto mukaan luettuna. (Vrt. koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista
koskevat määräykset ja ohjeet, kohta 7)
8. Koronavirustilanteen vuoksi ääniaineistoiltaan rajoitetun kokeen ja näkövammaisen
apuvälineillä suoritettavan kokeen käyttöönottoa on siirretty syksylle 2021.
(Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet,
kohdat 3.5, 3.6 ja 7)
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