
  

Salme Sulander, rehtori

Abien lähi-info
syksyn 2020 
yo-kirjoituksista 1.9.2020



  

OHJELMA
Yo-kirjoitukset 

Aikataulu ja rakenne, 
Digitaaliset yo-kirjoitukset 
Erityisjärjestelyt

ja purkaminen klo 17.00 alkaen



YO-aikataulut
14.9. Reaali: (KE, TE)

16.9. Vieras kieli, pitkä ENA

17.9. Reaali (UE, ET, YH, GE)
18.9. Äidinkieli, lukutaito ja S2

21.9. Ruotsi, keskipitkä ja pitkä

22.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt

24.9. Reaali (FI, BI)

25.9. Äidinkieli, kirjoitustaito

28.9. Vieras kieli, lyhyt

29.9. Reaali (PS, HI, FY)

1.10. A-kieli (RA, ESP., SA, VE)



Syksyllä 
valmistuvien 

opinnot 
valmiina  

29.10. 

Abi-

lähi-info

1.9.
Klo 11.00

Buuttaus-

harjoitukset 
salissa

11.9. 
klo 14 



Terveys-

asioista 
viesti 

Wilman 
kautta 

kansliaan

pe 4.9. 
mennessä

Vaihda 
opetus-

verkon 
salasana, 
jotta näet 

yo-

tiedotteet

Lue Wilmaa 
päivittäin

syksyn 
aikana!



YO-koepäivän aikataulu

Salissa on 
oltava

viimeistään 
klo

8.15

Poistua saa 
aikaisintaan 

klo

12.00

Koe päättyy

Klo  

15.00
Lisäaikalaisilla 

klo 

17.00



HUOM: Kokelas vastaa siitä, että hänellä on tarpeelliset 
välineet mukana ja että hän osaa käyttää niitä



YO-kokeessa tarvittavat välineet
HUOM: Koululla on varalaitteita vain kokeen aikana 
esille tulleisiin vikoihin 

Toimiva, kestävällä akulla varustettu kannettava tietokone, johon 
voi liittää  Ethernet-piuhan (tai adapteri lisälaitteena esim. 
Mac-koneissa)

Langalliset kuulokkeet ja laturi ja langallinen hiiri. 

Langattomia laitteita ei saa olla!

MAOL:in taulukkokirja matematiikan, fysiikan, kemian ja 
maantiedon kokeissa (voi olla myös digi)



Ennen yo-koetta varmista, että

Koneesi käynnistyy USB-tikulta (”boottaus”), mikä onnistuu koneen 
asetuksista.

Tietokoneeseesi voi liittää Ethernet-johdon (RJ45).

Osaat jakaa ruudun kahteen ikkunaan

Osaat laittaa ruudun näytönsäästäjälle WC-käynnin ajaksi

Osaat käyttää apuohjelmia 

HUOM: Mitään erillisiä ohjelmia ei tarvitse asentaa tai poistaa eikä 
koneeseen tarvitse tehdä mitään pysyviä muutoksia

 

 

 



Käytännön ohjeita yo-aamuna

•Laita rasti nimilistaan 
merkiksi saapumisestasi

•Katso istumapaikkasi

•Vie tavarasi luokkaan 108

•Hae eväät ruokalasta, ota 
tarjotin

•Pukeudu väljiin ja 

miellyttäviin vaatteisiin ja 

kenkiin (villasukat hyvä 

vaihtoehto kengille)

•Vaatteissa tai eväissä ei saa 
olla tekstejä!!! Tekstiä 
sisältävät tavarat jätetään 
salin ulkopuolelle. Teippiä 
ei ole. 

•HUOM: Mitään papereita ei 
saa viedä saliin

•Kännyköitä, älykelloja tms. 
teknisiä laitteita ei  saa 
viedä saliin

•Salissa ei saa keskustella 
muiden kokelaiden kanssa

   



Salissa ennen kokeen alkua

Istuuduttasi paikallesi: 

Kiinnitä virtapiuha, 
Ethernet-piuha, muistitikku ja 
kuulokkeet koneeseesi

Käynnistä tietokoneesi tikulta

Kirjoita henkilötietosi

Valitse oikea koe

Tee äänitesti

Odota, että valvoja tulee 
antamaan sinulle kokeen 
koodin

•Kirjasinkokoa saa suurentaa 
ilman valvojan lupaa 
normaaliin kokoon.

•
Odota rauhassa ja hiljaa 
kokeen alkamista. 

Ennen kokeen alkua ei 
muistilapuillekaan saa 
kirjoittaa mitään. 

   



Kokeen aikana

WC:hen pääsee 
valvojan saattamana. 
Nouse seisomaan ja 
ota katsekontakti 
valvojaan. HUOM: 
Laita kone 
näytönsäästäjälle.

Koesalissa on oltava 
hiljaa. HUOM: Heti 
sisään tullessa 
vaaditaan 
hiljaisuutta. 

Puhuminen voidaan 
tulkita vilpin 
yritykseksi. Jos 
kokelaalla on asiaa, 
on viitattava, 



Tekniset häiriöt kokeen aikana

Jos tekninen ongelma 
häiritsee kaikkien kokelaiden 
työskentelyä, koe 
keskeytetään ongelman 
ajaksi ja aika hyvitetään 
kokeen lopussa. Ongelman 
aikana ei voi työskennellä, 
eväitä voi syödä ja käydä 
WC:ssä.  

Jos tekninen ongelma johtuu 
kokelaasta, koeaikaa ei 
hyvitetä kokeen lopussa

Jos tekninen ongelma jatkuu 
pitkään, voidaan tilanne 
mahdollisesti ottaa 
huomioon arvioinnissa. 
Tällöin rehtori laatii YTL:ään 
selvityksen ongelmasta. YTL 
päättää arvioinnin 
helpottamisesta. 



Kuuntelut ja videot kokeen aikana

Äänitesti on tehtävä ennen 
kokeen alkua. 

Jos ääni ei kuulu kokeen 
aikana, kutsu valvoja 
paikalle. Valvoja voi 
palauttaa äänitteen 
uudelleen kuunneltavaksi. 

Teknisen ongelman aikana 
ei saa jatkaa äänitteen 
kuuntelemista, muuten 
äänitettä ei voida enää 
palauttaa kuunneltavaksi. 



YO-koepapereiden palauttaminen

Rehtori ilmoittaa, kun 
koetta on 5 min. 
jäljellä. 

Muista päättää 
kokeesi!

Jono 
muodostetaan 
päävalvojan 
pöydän eteen, jos 
useampi poistuu 
yhtä aikaa

Ensin palautetaan 
istumapaikan numeroa 
osoittava lappu
Kun päävalvoja on 
antanut luvan, saa 
palauttaa muistitikun ja 
suttupaperit niille 
osoitetuille paikoille.

 

   



TULIPALON SATTUESSA

Istutaan rauhassa paikoillaan. 

Jos siirrytään varatilaan yhtenäiskoulun puolelle, ei keskustella 

muiden kanssa. 

Mitään tavaroita ei oteta salista mukaan varatilaan. 

 

 

 



VILPPI TAI SEN YRITYS

Tutkintojärjestyksen rikkomisesta seuraa, että kokelaan kokeet 
katsotaan hylätyiksi kyseisellä tutkintokerralla.

Eli esim. kännykän tuominen koetilaan on vilpin yritys.

Vakavassa tapauksessa voidaan evätä myös tuleva tutkintokerta.

 

 

 



Sairastuminen koepäivänä

Jos et pääse yo-kokeeseen

●ilmoita asiasta toimistoon 
tai rehtorille

●koe mitätöidään ja kokeen 
voi tehdä seuraavalla 
tutkintokerralla uudelleen

Jos sairaus tms.  on 
vaikuttanut haitallisesti 
koesuoritukseen
 

●ilmoita asiasta rehtorille

. 

Toimita rehtorille ko. 
yo-koepäivälle päivätty 
lääkärintodistus,  josta käy ilmi 
sairaus yms., vaikeusaste ja 
työkyvyttömyysaika.
 

●Hylätty arvosana voidaan 
korottaa sairastodistuksen 
perusteella. 

 



Kompensaatio

Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, voi todistuksen saada nk. 
kompensaatiolla seuraavilla perusteilla:  
Hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat antavat kompensaatiopisteitä:  

L 7, E 6, M 5, C 4, B 3 ja A 2.

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 
i+ 12 pisteellä

i    14 pisteellä
i-  16 pisteellä
i--  18 pisteellä

Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumusta. Se tehdään automaattisesti, 
joten sitä ei tarvitse erikseen pyytää. Siinä tapauksessa, että sitä ei haluta, on asia 
ilmoitettava lautakunnalle kirjallisesti.
Kompensaatiokielto toimitetaan rehtorille 26.4. mennessä

 

 

 



Oikaisumenettely

Tulosten saavuttua kouluun kokelaalla on mahdollisuus hakea lautakunnalta 
oikaisumenettelyä. Digitaalisessa hakemuksessa  esitetään yksilöity pyyntö tarkistuksesta 
sekä perustelut arvioinnin tarkistamiseen.

Hakemus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut 
tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. 

Liitä hakemukseen
tieto tarkistettavasta kokeesta, 
maksukuitti YTL:n tilille maksetusta tarkastusmaksusta (50 e), Rahan saa takaisin, jos 
arvosana muuttuu. 
oma tilinumero ja perustelut. 

 

 

 



YO-kokeen uusiminen

A. Hyväksytyn kokeen uusiminen: 

Rajaton määrä uusimiskertoja. Uusiminen ei välttämättä ole mahdollista omalla koululla.

Parempi arvosana jää todistukseen. Olethan valmis panostamaan uusintakokeeseen?

B.    Hylätyn kokeen uusiminen: Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme 
kertaa seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. 

Tason vaihto sallittua, jos tutkintoon edelleen sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe 
(pakollinen koe)

Hylättyä ylimääräistä ei ole pakko uusia.

 

 



YO-tulokset

Opettaja suorittaa alustavan arvioinnin n. kahden 
viikon kuluessa yo-kokeesta

Lopulliset tulokset tulevat viimeistään 23.11.

Tulokset ovat nähtävissä Wilmassa. 



Lakkiais-

harjoitukset 

4.12. 
klo 12 

Martinus-salissa

Syksyn 
lakkiaiset

4.12.
klo 13.00

Martinus-salissa

Kun kokelas on 
hyväksytysti 
suorittanut 

yo-tutkintoon 
kuuluvat pakolliset 
kokeet

sekä

lukion oppimäärän



Tutustu + seuraa myös

Ylioppilastutkintolautakunnan
ylioppilastutkinto.fi –sivuilla oleviin tarkkoihin ohjeisiin 
yo-tutkinnon suorittamisesta

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

abitti.fi –sivuilla oleviin digitaalisiin tehtävätyyppeihin

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


Menestystä yo-kokeisiin!


