
YO-info syksy 2022

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla 
suoritettuna ennen kokeen alkua.



Syksyn 2022 kokeet 
 
 

ma 12.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 14.9.uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto

pe 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti.ranska, espanja, saksa, venäjä

ma 19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 20.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 22.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 23.9. äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

 



Kokeet

•Koetilaisuuteen on saavuttava klo 8.15 
mennessä       – Wilmassa oikea puhelinnumero!

•Ympäröi listalta rasti nimesi kohdalta 
→Taimiston eteisen ovessa

•Kokeista ei saa myöhästyä.
•Kokeet kestävät kuusi tuntia, klo 9-15(17).
•Ennen klo 12 ei saa  poistua.
•Erikoisjärjestelyn saaneet kokelaat saapuvat 
paikalle saamaan aikaan kuin muut. 
Lisäaika yms.



•Ota tarjotin, tarjottimelle eväät yms.
•Eväät tuodaan koetilaisuuteen ilman 
käärepapereita tai läpinäkyvissä pakkauksissa.

•Pakkauksissa ei saa olla tekstejä.
•Kynäkoteloja / penaalia ei saa tuoda saliin.
•Lääkkeet, terveyssiteet.

 - Omat lääkkeet mukaan tarvittaessa. 
Nimellä varustettuna ja ne annetaan 
valvovalle opettajalle

• Reput ja ulkovaatteet taimiston edessä 
olevaan naulakkoon

• Puhelin äänettömälle ja reppuun

 Mukavat, lämpimät vaatteet. Ei huiveja



Laitteet ja muut välineet

● Tietokone
○ Tuodaan koululle koetta edeltävänä  

päivänä+virtajohto
● Koneeseen nimi
● Pistokkeelliset kuulokkeet
● Langallinen hiiri
● Langattomia välineitä ei saa tuoda kokeeseen
● Muut välineet

○ Kirjoitusvälineet(kynät, pyyhekumi, viivain)
● Maskeja saa koululta



Siirtyminen koetilaan

● Saliin siirrytään istumajärjestyksessä 
nimenhuudon perusteella.

● Salissa istut omalle paikallesi
● Käynnistät koneen, jos se ei ole käynnissä
● Tee äänitestit
● Syötä tietosi koejärjestelmään ja hyväksy 
● Valitse koe
● Odota, että valvoja vahvistaa kirjautumisesi



● Koe alkaa klo 9
● Ennen koetta annetaan koekohtaisia 

ohjeita ja silloin voi esittää kysymyksiä 
● Kokeen alettua et voi enää esittää 

kokeeseen liittyviä kysymyksiä valvojille
● Teknistä tukea on mahdollista saada

● Lue ohjeita YO-lautakunnan sivuilta.
● Kännykän tuonti kirjoituksiin = kännykän 

saliin tuominen on EHDOTTOMASTI 
KIELLETTY ja tulkitaan VILPIN 
yritykseksi. Seurauksena koko 
tutkintokerran hylkääminen.

● Rannekellojen tuonti saliin on kielletty



● Koetilanteessa käyttäydytään mahdollisimman 
häiritsemättömästi.

● Jos koetilaisuudessa tulee ongelmia, kokelas 
nostaa käden ylös, jolloin valvoja tulee paikalle, 
esim. paperi putoaa lattialle, tietokone jumittaa 

● WC-käynnit pyydetään (muista näytön lukitus) 
2. valvoja

● Sivulle ei saa vilkuilla.
● Paperit pidetään koko ajan pöydällä.

 

Kokeen aikana



● Voit käyttää kokeessa “suttupaperia” 
luonnosteluun

● Laita nimesi paperiin

● Koejärjestelmä tallentaa vastaukset 
automaattisesti←vastaa vastaustilaan

● Voit käyttää järjestelmän ohjelmia, eivät 
tallenna automaattisesti



Pyydä valvoja paikalle, jos

● Teet väärää koetta
● Äänet eivät kuulu

○ kuullunymmärtämiskokeessa valvoja voi 
palauttaa viimeisimmän äänitteen takaisin

● Verkkoyhteys katkeaa
● Kone ei toimi
● Kynä tai jokin muu tavara putoaa lattialle - ei 

ole lupa nostaa itse
● Jokin muu ongelma  



Kokeen päättäminen

● Tarkista, että olet vastannut kaikkiin 
vaadittuihin kysymyksiin
 

● Tarkista, että ne vastauskentät ovat tyhjiä, 
joihin et halua vastata

● Lopuksi “päätä koe”

● Sammuta kone
● Palauta USB- tikku 1. valvojalle ja 

luonnospaperit konseptilaatikkoon (näyttämö)



Ajankäyttö

• YO-koe kestää kuusi tuntia.
• Rytmitä vastaustahti siten, että ehdit 

vastaamaan riittävään määrään tehtäviä. 



Sairastuminen
● Sairastumisesta ilmoitettava viipymättä 

rehtorille
puh. 0447475941 tai wilma-viestillä

● Ilmoittautumisen mitätöinti



Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätty koe
(i)

● kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana 
● kokelas, joka on saanut lukiolain 3 §:n 3 

momentissa tarkoitetusta vaativammasta kokeesta 
hylätyn arvosanan, voi kokeen uusiessaan vaihtaa 
sen tason  

● tutkinnon suorittamisen jälkeen koetta voi uusia 
rajattomasti 



Hyväksytyn uusiminen

hyväksytty koe
(a, b, c, m, e, l)

• rajattomasti 

• mikäli uusinta tapahtuu ennen todistuksen 
antamista, merkitään todistukseen parempi arvosana

• muulloin annetaan erillinen todistus



Päättötodistus

“Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan 
suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista 
oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä 
käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista 
vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama 
oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.”

Ote opetussuunnitelmasta


