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YO-maksut

Perusmaksu

ei ole

Jos laskua ei ole maksanut yo-kirjoituksiin 

mennessä, yo-kirjoituksiin ei voi osallistua. 

Kirjoitettava aine

34 e

Laskut

postitetaan

viikolla

34



YO-kokeen maksuttomuus

● Lautakunta saa Opetushallituksen rekisteristä tiedon siitä, onko 

kokelas maksuttomuuden piirissä ja rekisteritietoihin 

pohjautuvan arvion maksuttomuuden päättymisajankohdasta. 

● Kokelaan mahdollinen oikeus ylioppilastutkinnon kokeiden 

suorittamiseen maksuttomasti katsotaan kevään tutkinnon 

osalta 1.3. tilanteen mukaan ja syksyn tutkinnon osalta 1.9. 

tilanteen mukaan.



Korona tai muu sairastuminen

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. 

Jos olet sairastunut, ilmoita asiasta hetimiten Pekalle.

YO-ilmoittautuminen mitätöidään, jos sairastunut ei pääse osallistumaan
kokeeseen.



Buuttausharjoitukset yo-salissa

Pe 9.9. klo 14 - 14.20
Varmistetaan, että kokelaan tietokone toimii yo-ympäristössä. 

Ota mukaan

- oma tietokone
- langalliset kuulokkeet
- adapteri (jos tarpeen Ethernet-piuhalle tai USB-

tikulle)
- langallinen hiiri (jos käytät)



YO-päivän aikataulu

Salissa on 
oltava

viimeistään 
klo

8.15

Poistua saa 

aikaisintaan 

klo

12.00

Koe päättyy

Klo  

15.00
Lisäaikalaisilla 

klo 

17.00



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

Uusi suositus YTL;ltä Kokelaan koneen keskusmuistin kooksi suositellaan

8 Gt.



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) Valvojat eivät välttämättä tunnista sinua!!



Käytännön ohjeita yo-aamuna

•Laita rasti ala-aulan
nimilistaan merkiksi
saapumisestasi

•Katso istumapaikkasi

•Vie tavarasi
studioteatteriin

•Aikuislukio ei tarjoa
eväitä, omat mukaan☺

•Pukeudu väljiin, 

lämpimiin ja 

miellyttäviin vaatteisiin 

ja kenkiin (villasukat 

hyvä vaihtoehto 

kengille)

•Vaatteissa tai eväissä 
ei saa olla tekstejä!!!

•HUOM: Mitään
papereita, ohjekirjoja
tms. 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
suttupapereille saa kirjoittaa
mitään. 



Kokeen aikana

WC:hen pääsee 

valvojan saattamana. 

Nouse seisomaan ja 

ota katsekontakti 
valvojaan. 

Koesalissa on oltava 

hiljaa. HUOM: Heti 

sisään tullessa 

vaaditaan 
hiljaisuutta. 

Puhuminen voidaan

tulkita vilpin

yritykseksi. Jos 

kokelaalla on asiaa, 

on viitattava.

Kaikki liikkuminen

salissa vain valvojan
luvalla! 



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

Sermiin kiinnitetään 

keltainen lappu, josta 

kokelas näkee annetun 

lisäajan määrän

Jos tekninen ongelma jatkuu 

pitkään, voidaan tilanne 

mahdollisesti ottaa 

huomioon arvioinnissa. 

Tällöin rehtori laatii kokelaan 

pyynnöstä 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.



Sairastuminen koepäivänä

Jos et pääse yo-

kokeeseen,

ilmoita asiasta

kansliaan tai 

apulaisrehtorille

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.



PALOHÄLYTYKSEN SATTUESSA

Istutaan rauhassa paikoillaan. 

Jos joudutaan siirtymään kokoontumispaikalle Martinus salin 

edustalle, kokelaat eivät saa missään nimessä keskustella muiden 

kanssa. 

Mitään tavaroita ei oteta salista mukaan poistuttaessa. 

YTL ohjeistaa jatkomenettelystä.  



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.



Oikaisumenettely

Tulosten saavuttua kouluun kokelaalla on mahdollisuus hakea lautakunnalta 

oikaisumenettelyä. Digitaalisessa hakemuksessa (lautakunnan verkkopalvelussa)  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 -> hoidetaan omassa lukiossa!

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 (saa yrittää 3 kertaa ilman 
aikarajaa)



YO-tulokset

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

Lopulliset tulokset ja arvostellut koesuoritukset
ovat näkyvissä Opetushallituksen Oma 
Opintopolku -palvelussa 10.11. alkaen.

Arvosanat tulevat näkyviin myös aikuislukion
Wilmaan hetimiten, kun tulokset sähköisenä
saadaan ladattua koululle.



Tutustu 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


Onnea ja menestystä
syksyn yo-kokeisiin!

Toivoo

Aikuislukion henkilökunta


