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YO-maksut

Jos laskua ei ole maksanut yo-kokeeseen mennessä, ei voi

osallistua kokeeseen. 

Kirjoitettava 

aine

34 e

Oppivelvollisille

5 koetta

maksutta ☺



Saliin
siirrytään

klo

8.10

Poistua saa 

aikaisintaan 

klo

12.00

Koe päättyy

klo 

15.00
lisäaika

17.00 

YO-koepäivän aikataulu



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



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!

HUOM: MAOL:in digitaalinen taulukkokirja matematiikan, fysiikan, 
kemian ja maantiedon kokeissa (paperista ei enää saa käyttää)

Henkilöllisyystodistus järjestelmään kirjautumista varten (valvoja 
tarkistaa)



Äidinkielen koe tai S2-koe

Monimuotoiset, autenttiset aineistot: Kirjoitettuja, kuvallisia, graafisia 

tekstiaineistoja, videoita, animaatioita, katkelmia elokuvista, näytelmistä tai 

tv-ohjelmista

Äidinkielen ja kirjallisuuden yo-koe on kahden päivän koe!

a. Lukutaidon koe: arviointikohteina kokonaiskuva lukutaidosta, 

vastauksen sisältö ja esitystapa (max 60 pistettä).

b. Kirjoitustaidon koe: arviointikohteina kirjallinen ilmaisukyky, 

ajatusten ilmaiseminen ja asiakokonaisuuden hallinta (max 60 pistettä). 

S2-koe (yhtenä päivänä): Kuullunymmärtäminen, lukutaito ja kirjoitustaito. 

Yhteensä max 229 pistettä. 



Vieraiden kielten koe

Esimerkiksi tekstejä, kuvia, tilastoja, karttoja, videoita tai äänitallenteita, 
autenttisia tilanteita. Tekstien pituus ja ulkoasu voivat vaihdella. 

Monivalintatehtävät, aukkotehtävät, yhdistämistehtävät, 

täydentämistehtävät ja tehtävät, joissa vastataan annettuun 
vastauskenttään. 

Tehtävän suorittamiseen tarvittava ohjeistus annetaan tehtävän 
yhteydessä.

HUOM: Kuullunymmärtämiskoe on kirjallisen kokeen yhteydessä!



Matematiikan koe, yleistä

13 tehtävää (lyhyt ja pitkä)

Vastataan enintään 10 
tehtävään

Max pistemäärä = 12/teht.

Pisteitä enintään 120 

Aineistotehtäviä voi olla 
erillisinä tiedostoina

Tiedoston yhteydessä 
voidaan kertoa, millä 
ohjelmalla tiedosto on 
tarkoitus avata

Kokelas päättää, millä 
ohjelmalla hän käsittelee 
aineistoa

Digitaalinen 

MAOL-taulukko 
digitaalinen

(paperista Maol-taulukkoa 
ei saa enää käyttää)

Erillistä laskinta 
EI SAA KÄYTTÄÄ

1 2 3



Matematiikan koe, A-osa

A-osa: 

4 tehtävää

vastataan 4

A-osassa käytössä
on “vain” Kcalc-
laskinohjelma sekä
Speedcrunch. 

A-osan 
palauttamiseen ei 
ole aikarajaa. 

4 5 6



Matematiikan koe, B-osa

Palautettuaan A-osan, 
kokelas saa käyttöönsä 
kaikki koejärjestelmän 
ohjelmat sekä 
halutessaan myös 
erillisen laskimen. 

Kokelas näkee enää vain 

B-osan tehtävät, eikä voi 

enää palata A-osaan.

B-osa: 

B1: 5 tehtävää, vastataan 
3

B2: 4 tehtävää, vastataan 
3

B-osassa käytössä olevat 
ohjelmat:

LibreOffice Calc, 
wxMaxima, Texas 
Instruments TI-Nspire CAS, 
Casio ClassPad Manager, 
Logger Pro, Geogebra, 4f 
Vihko

7 8 9



Reaaliaineiden yo-koe

Erilaisia ja eritasoisia tehtäviä

Osa tehtävistä voi olla pakollisia. 

Oheismateriaalina esimerkiksi tekstejä, kuvia, tilastoja, 

karttoja, animaatioita, videoita tai äänitallenteita.

Reaalikokeessa (FY, KE, GE) käytetään taulukkokirjaa 
ja laskinohjelmia.  



Käytännön ohjeita yo-aamuna

•Tsekkaa, että 
nimilistalla oma nimesi, 
jos ei, selvitetään, älä 
lähdet kotiin :D

•Vie ulkovaatteet ym. 
tavarasi
pukuhuoneeseen

•Aikuislukiolaisille
kuuluu eväät

•Pukeudu väljiin ja 

miellyttäviin vaatteisiin ja 

kenkiin (villasukat hyvä

vaihtoehto kengille)

•Vaatteissa tai eväissä ei
saa olla tekstejä!!!

•Tupakointi ja nuuska
kiellettyjä kokeen aikana
(korvaustuotteet ok) 

•HUOM: Mitään
papereita/ohjeita ei saa
viedä saliin

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

•Salissa ei saa
keskustella muiden
kokelaiden kanssa



Kokeen aikana

WC:hen pääsee

valvojan saattamana. 

Nosta lappu ja ota

katsekontakti

valvojaan. Vessaan
vain yksi kerrallaan ☺

Koesalissa on oltava 

hiljaa. HUOM: Heti 

sisään tullessa 

vaaditaan 
hiljaisuutta. 

Puhuminen voidaan

tulkita vilpin

yritykseksi. Jos 

kokelaalla on asiaa, 
on viitattava. 



VILPPI TAI SEN YRITYS

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

Eli esim. kännykän tuominen koetilaan on vilpin yritys.

Kaikki sillä tutkintokerralla suoritetut kokeet hylätään.



YO-koepapereiden palauttaminen

Rehtori ilmoittaa, 

kun koetta on 

5 min. jäljellä.

Muista päättää

kokeesi!

Odota rauhallisesti

vuoroasi jonossa

päävalvojan pöydän

edessä. Luokissa ei

muodosteta jonoja!

PALAUTA KAIKKI 

PAPERIT ja TIKKU 

PÄÄVALVOJALLE!

Kun päävalvoja on antanut

luvan, saa palauttaa

muistitikun ja suttupaperit

niille osoitetuille paikoille.



Sairauksien levittämisen ehkäisy

Maskisuositus: YO-
maskeja saa 
halutessaan 
koululta, mutta 
tällä hetkellä ei ole 
määräystä pitää 
lainkaan maskeja. 

Pese käsiäsi ja 

noudata yleisiä 

hygieniasuosituksia. 

Sairaana ei saa tulla 

koulurakennukseen 

eikä kokeeseen

YO-ilmoittautuminen 

mitätöidään, jos 

sairastunut ei pääse 

osallistumaan kokeeseen.



Sairastuminen koepäivänä tai ennen

Jos et pääse yo-

kokeeseen,

ilmoita asiasta

välittömästi kansliaan

tai apulaisrehtori

Pekalle

Jos sairaus tms.  on 

vaikuttanut haitallisesti

koesuoritukseen,

ilmoita asiasta

apulaisrehtorille

Toimita toimistoon ko. yo-

koepäivälle päivätty 

lääkärintodistus josta käy ilmi 

sairaus yms., syy ja 

työkyvyttömyysaika.

Ylioppilastutkintolautakunta 

päättää, lievennetäänkö 

kokelaan arvostelua.



Oikaisuvaatimus (konsultoi ensin 
opettajaa!)

Oikaisuvaatimus toimitetaan YTL:lle 14 päivän kuluessa siitä, kun 
kokelas on saanut tiedon yo-kokeen lopullisesta arvioinnista 
lautakunnan asiointipalvelun kautta

Oikaisuvaatimuksen sisältö: 

-mihin tehtäviin / kokeen osaan vaatimus liittyy ja mikä virhe 
arvostelussa on

-millä perusteella hakija katsoo, että virhe on tapahtunut

-miten virhe tulisi oikaista

-kokelaan nimi / lukion nimi / kokelaan yhteystiedot / tilinumero 
ja tilinhaltijan nimi



YO-tulokset

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

Lopulliset tulokset ja arvostellut koesuoritukset
ovat näkyvissä Opetushallituksen Oma 
Opintopolku -palvelussa 17.5. alkaen.

Arvosana tulee nähtäville myös Wilmaan. 

Syksyn 2023 YO-kokeisiin ilmoittaudutaan
31.5.2023 mennessä kansliassa. 



Tutustu myös

Lautakunnan verkkosivuille on koottu tietoa kokelaille 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

Koejärjestelmän käyttöön liittyviin ohjeisiin voi 

tutustua osoitteessa cheat.abitti.fi

HUOM: osoite on muuttunut!

Vanhoja YO-tehtäviä voi harjoitella https://yle.fi/aihe/abitreenit

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://yle.fi/aihe/abitreenit


Menestystä yo-kokeisiin!

Toivoo
Aikuislukion väki ☺
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