
YO-INFO
Ma 29.8.202



Tärkeitä päivänmääriä

Päivä Aika Paikka Aihe HUOMIOITA!

ma 29.8. Klo 13:00 – 13:45 Zoom
Pakollinen yo-info syksyn 

kirjoituksiin osallistuville

Ti 30.8. Klo 14:30 – 15:30 Labra (lk 232)
Teknistä ohjausta

• oman päätelaitteen 

buuttaaminen

• omien laitteiden 

testaaminen

Uudet koneet ja adapterit tulee 

testata etukäteen!

Koululla ei ole vara-

adaptereita.
Varapäivä

Pe 2.9.
Klo 14:30 – 15:00 Labra (lk 232)

Pe 9.9. Klo 9:25 – 10:00 Klassikan sali
Vapaaehtoinen tutustuminen

koejärjestelmään ja yo-saliin

Ensikertalaiset

paikalle!



YO-koepäivät

Päivä Aika Paikka Koe

ma 12.9. 8:00 – 15:00
Klassikan sali

Langaton verkko

Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe

Suomi toisena kielenä -koe

14.9. - 23.9. 8:00 – 15:00
Klassikan sali

Langaton verkko

Reaali I

Vieras kieli, pitkä oppimäärä

Toinen kotimainen kieli

Matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä

Reaali II

Äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

Ma 26.9. 8:00 – 15:00
Kallaveden sali

Langallinen verkko
Vieras kieli, lyhyt oppimäärä





Otathan selvää ohjeista!

■ Kokelas on vastuussa riittävästä 

perehtymisestä ylioppilaskokeen 

ohjeisiin ja niiden noudattamisesta!

■ Kaikki yo-kirjoituksiin liittyvät 

määräykset ja ohjeet ovat luettavissa 

YTL:n sivuilla:

www.ylioppilastutkinto.fi

http://www.ylioppilastutkinto.fi


Turvallisuus 

■ Pidä huolta terveydestäsi ennen kirjoituksia ja kirjoitusten 

ajan.

■ Salissa saa käyttää maskia, ja maskeja voi pyytää valvojilta.

■ Voit vähentää koronavirukselle ja muille tartuntataudeille 

altistumista huolehtimalla hygieniasta ja vähentämällä 

kodin ja koulun ulkopuolisia kontakteja 10 vuorokautta 

ennen kirjoituksia.



Sairastuminen ylioppilaskirjoitusten 
aikana

■ Tarkemmat ohjeistukset mahdollisiin sairastumisiin liittyen 

ilmoitetaan lähempänä yo-kirjoituksia. Seuraa Wilmaa ja 

koulun etusivua!

■ Sairastapauksessa ole aina mahdollisimman hyvissä ajoin 

yhteydessä apulaisrehtori Kerttuun tai rehtoriin:

Apulaisrehtori Kerttu Happonen 044 718 4549

Rehtori Anna-Maija Tiilikainen 044 718 4542

Apulaisrehtori Nina Partanen 044 718 4575

Kanslia Päivi Savinainen 044 718 4543



Vaihtoehtoja kokeesta (esim. sairastumisen 
vuoksi) pois jäävälle kokelaalle:

A. Hylätty arvosana, jos jäät pois kokeesta etkä hae 

mitätöintiä (sinulla on 3 uusintakertaa ko. aineessa)

B. Hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä (ja koekohtaisen 

maksun palautus)

C. Hakemus ilmoittautumistietojen muuttamisesta, 

jos sinun on tarkoitus valmistua ylioppilaaksi syksyllä 2022

Lisätietoja YTL:n sivuilla.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset


Sairastuminen (ei korona) 
ylioppilaskirjoitusten aikana

Jos käyt lääkärissä, toimita lääkärintodistus kansliaan. 
Lääkärintodistuksessa tulee näkyä sairauden tai vamman vaikutus 
kokeen suorittamiseen ja sairauden kestoaika. Tarvitset 
lääkärintodistuksen,

a) jos et sairauden vuoksi pysty tulemaan kirjoituksiin ja haet ilmoittautumisen 
mitätöintiä

b) jos tulet sairaana kirjoituksiin ja haet sairauden huomioon ottamista 
arvostelussa.

HUOM! Pistekorotus kohdistuu ainoastaan niihin kokeisiin, joiden 
arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty.

Myös erityisen vaikeasta elämäntilanteesta voidaan tarvittaessa 
tehdä lausunto YTL:lle.



Osallistumisoikeudet

■ Yo-kokeeseen voi osallistua, kun kirjoitettavan aineen kaikki 

pakolliset kurssit on suoritettu (valinnaisissa kielissä 

vähintään kolme kurssia opiskeltu).

■ Olethan yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi, jos sinulla on 

kysyttävää osallistumisoikeuksista/aikataulusta.



Laitteet yo-kirjoituksissa

■ Pakolliset laitteet:

– Tietokone, jonka osaat bootata Abitti-tikulla

– Kuulokkeet (ei saa olla mahdollisuutta käyttää 

langattomasti, vaikka niitä käytettäisiin langallisesti)

■ Klassikalla käytetään langatonta YO-koeverkkoa

– Langattomuuteen siirrytty syksyllä 2021



Laitteet yo-kirjoituksissa

■ Mahdollisesti tarvittavia lisälaitteita:

– Wifi-adapteri, jolla saat muodostettua langattoman 

yhteyden

■ Laitteen pitää tukea 5 GHz taajuutta!

■ Abitti-yhteensopiva (Linux-yhteensopiva)

– Ethernet-adapteri, jolla saat muodostettua langallisen 

yhteyden

– Hiiri on hyvä lisälaite! (ei saa olla mahdollisuutta käyttää 

langattomasti)



Laitteet yo-kirjoituksissa

■ Jos teit YO-kokeen viime keväänä/syksynä langattomasti, et 

todennäköisesti tarvitse Wifi-adapteria

■ Wifi-adaptereita:

Kun ostat adapterin, 

kannattaa kysyä vaihto-

ja palautusoikeutta!



Laitteet yo-kirjoituksissa

■ Ethernet eli RJ45-adaptereita (langallinen verkko):

Ethernet-portteja. Jos koneessasi on tämä 

”reikä”, et tarvitse ethernet-adapteria

Adapteri, jossa USB-C pää.

Adapteri, jossa USB pää.

Muista, että yksi USB-portti 

pitää olla tyhjänä 

boottaustikulle!



Hyvissä ajoin ennen koetta

■ Tarkista, että osaat

– käynnistää koneesi USB-muistilta (buuttaus)

– kiinnittää tarvittaessa verkkojohdon tietokoneeseesi suoraan 
tai adapterilla.

– Osaat käyttää kokeessa tarvittavia ohjelmistoja (laskinohjelmat, 
Libre, LoggerPro, yms)

■ Merkitse kaikki laitteet omalla nimelläsi.

■ HUOM! Valvoja neuvoo langattomaan koeverkkoon yhdistämisessä.



Ota kokeeseen mukaan

■ henkilöllisyystodistus (ajokortti, henkilökortti tai passi)

■ tietokone virtajohtoineen ja lisälaitteineen

■ langalliset kuulokkeet

■ kynä, kumi

■ eväät läpinäkyvissä rasioissa/astioissa

■ halutessasi kirurgiset kasvomaskit läpinäkyvässä pussissa, 
tyhjä pussi käytetyille maskeille ja käsidesi (tekstit pois).



Saliin EI saa tuoda
■ kännykkää

■ rannekelloa (salissa on seinäkelloja)

■ langattomia lisälaitteita (kuten kuulokkeita, näppäimistöjä tai hiiriä; 

wifi-adapteri on sallittu langattomassa yo-kokeessa)

■ mitään paperitarvikkeita tai aineistoja

■ kiellettyjä aineita (kuten tupakkatuotteita).

SALIIN EI SAA TUODA MITÄÄN YLIMÄÄRÄISTÄ!

■ Terveyssiteitä ja tamponeja on kaikissa vessoissa valmiiksi.



Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen

■ Perehdy ohjeisiin etukäteen ja noudata koetilaisuudessa

valvojien ohjeita! Epäselvissä tilanteissa kysy ohjeita!

■ Jos kokelas syyllistyy kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai 

vilpin yritykseen taikka avustaa siinä, kaikki hänen

koesuorituksensa kyseiseltä tutkintokerralta katsotaan

hylätyiksi ja hän menettää oikeutensa osallistua

myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin.

■ Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja 

haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua

seuraavan tutkintokerran kokeisiin. (L 502/2019, 15 §.)



Ennen koetta
1. Kokelaat tulevat saliin pukuhuoneiden kautta 

klo 8 alkaen.

– HUOM! Sisäänotto porrastetaan, jotta vältytään 
ruuhkilta. Sisäänoton järjestys ja tarkempi 
aikataulu tulevat nähtäville koulun kalenteriin.

2. Laukut ja ulkovaatteet jätetään 
pukuhuoneeseen.

3. Pese kädet!

4. Laita eväät metallikoriin (paikka salissa) tai 
tarjottimelle (paikka näyttämöllä), peitä tai 
irrota tekstit juomapulloista.

5. Peitä vaatteiden tekstit teipillä.

6. Tiedota valvojia mukana olevista lääkkeistä.
– HUOM! Rehtorille tieto insuliinipumpusta 

etukäteen.



Koetilaan saapuminen

■ Valvojat kutsuvat kokelaat koetilaan ja tarkistavat eväät 
sekä laitteet.

■ Arvotavarat (puhelin, kukkaro, avaimet) jätetään niille 
varattuihin koreihin eväiden tarkistuksen yhteydessä.

– Kännykät ja muut laitteet kiinni tai lentokonetilaan!

– Muista hakea ne kokeen jälkeen kansliasta!

■ Siirry numeroidulle koepaikallesi (paikkanumerot) valvojien 
ohjeiden mukaan.



KOETILASSA
TOIMIMINEN

■ Liiku salissa rauhallisesti.

■ Johtojen ja johtokoteloiden päälle EI 

astuta!



Omalla paikallasi

1. Kiinnitä sähköjohto sekä kuulokkeet koneeseen. (Kallaveden 
lukiolla liitä myös verkkokaapeli koneeseen.)

2. Laita henkilötodistus pöydälle.

3. Merkitse nimikirjoituksesi ja nimen selvennös (täydellinen nimi) 
luonnospapereihin, joita käytät. Tässä vaiheessa 
luonnospapereihin ei saa tehdä muita merkintöjä!

4. Käynnistä koneesi USB-muistilta.

5. Tee äänitesti.

6. Klassikan salissa voit jo liittyä langattomaan yokirjoitukset-
verkkoon. Salasana on näkyvillä koetilassa.

Odota rauhassa lisäohjeita omalla paikallasi.



Rehtori avaa koetilaisuuden

■ Liity langattomaan koeverkkoon ohjeiden mukaisesti.

■ Syötä etu- ja sukunimesi sekä henkilötunnuksesi 

koejärjestelmään.

■ Valitse oikea koe oikealla kielellä!

■ Odota, että valvoja vahvistaa kirjautumisesi.



Koetilanne

■ Koe alkaa, kun valvoja käynnistää kokeen.

■ Omalta paikalta ei saa poistua ilman lupaa.

■ Wc-vuoroa pyydetään näyttämällä paikkanumerolappua 
valvojalle (odota vahvistus).

■ Valvoja ilmoittaa, kun on wc-vuorosi. Laita näytönlukitus 
päälle (oikeassa yläkulmassa lukon kuva) ja liiku salissa 
annettujen ohjeiden mukaan.

■ Jos pudotat jotain, nosta käsi ylös ja odota valvojaa.



Koetilanne

■ Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

■ Tutustu rauhallisesti tehtäviin.

■ Kielen kokeessa kuunteluosuus kannattaa tehdä kokeen alkupuolella.

■ Seuraa ajan kulkua – jätä riittävästi aikaa vastausten viimeistelyyn.

■ Pidä taukoja.

■ Tarkasta huolellisesti, että olet tehnyt kaikki tehtäväosiot ja että 
kaikissa käyttämissäsi papereissa on nimesi ja allekirjoituksesi.

■ Muista päättää kokeesi.

■ Älä kiirehdi pois: Tätä koetta varten olet valmistautunut, ole 
huolellinen!



Ongelmia?

■ Viittaa valvoja välittömästi paikalle, jos

– huomaat tekeväsi väärää koetta

– et saa ääniä kuulumaan kuulokkeista

– et häiriön takia kuullut kuullunymmärtämistehtävän äänitettä (älä 

jatka kuuntelua)

– järjestelmä ilmoittaa, että verkkoyhteys katkeaa, eikä 

verkkoyhteys palaa välittömästi

– koneesi lakkaa toimimasta tai kohtaat muita ongelmia tai 

häiriöitä.

■ Ole rauhallisesti ja toimi valvojan ohjeiden mukaisesti.

■ Mahdollinen lisäaika kirjataan ja saat tiedon lisäajasta.



Kokeen päättäminen

■ Koeaikaa on kuusi tuntia (ellei lisäaikaa ole myönnetty).

■ Koetilasta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.

■ Kun olet valmis, päätä koe näytön ohjeen mukaan.

■ Palauta kaikki käyttämäsi luonnospaperit ja USB-muistitikku 
valvojalle annettujen ohjeiden mukaisesti.

■ Valvoja tarkistaa henkilöllisyyden ja kirjaa poistumisajan.

■ Sammuta tietokone ja ota kaikki omat laitteet, tavarat ja roskat 
mukaan.

■ Salista poistutaan pukuhuoneiden kautta. Koetilaan ei saa 
palata.



Muutoksista ilmoittaminen

■ Jos olet estynyt osallistumasta johonkin kokeeseen, johon 
olet ilmoittautunut, ilmoitathan poissaolosta hyvissä ajoin 
rehtorille ja koulusihteerille! Tarvittaessa ole yhteydessä 
omaan opinto-ohjaajaasi.

■ Jos suoritat kirjoitukset toisella lukiolla (esimerkiksi 
urheiluseuran vaihtumisen vuoksi), tulee asiasta sopia 
mahdollisen kirjoituslukion ja Klassikan rehtorin 
kanssa. Otathan yhteyttä koulusihteeriin ja rehtoriin hyvissä 
ajoin!



Nimitietojen julkaiseminen

■ Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa 

ylioppilaiden nimet julkaistaviksi mm. tiedostusvälineille sen 

jälkeen, kun tietojen oikeellisuus on varmistettu.

■ Mikäli et halua nimeäsi julkaistavan, ota 

yhteyttä koulusihteeriin.

■ Jos sinulta puuttuu kurssisuorituksia, et ole ylioppilas eikä 

nimeäsi mainita listassa.



Tulokset

■ Lopulliset tulokset tulevat koululle 10.11.2022.

■ Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan 

kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle 

nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 11.11.2022 

alkaen.



Kokeen uusiminen

■ Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi 

seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon 

suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta 

kertaa kuin haluaa.

■ Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin 

haluaa.



Oikaisuvaatimus

■ Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat 

vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 

14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus 

saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi.



Seuraathan tiedotusta!

■ Päivitämme ohjeita koulun etusivulle ja kalenteriin ja 

lähetämme tiedotteita Wilma-viesteillä.

■ Tutustuthan vielä Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin:

– TIEDOTE SYKSYN KOKELAALLE

– DIGITAALINEN YLIOPPILASKOE – OHJE KOKELAILLE

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
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