
INFO SYKSYN 2018 
YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 
OSALLISTUVILLE



YLIOPPILASKOKEET ATALPASSA

ke 19.9.2018 Englanti, A-kieli paikalle klo 8.00

A143 ja A144 



YLIOPPILASKOKEET VIRRASSA

•Koetiloja on kaksi, VIRTA 255+256 

•Virtaan on sijoitettu kaikki muut kokeet paitsi englannin 
koe. 



KOEAIKATAULU - OLE PAIKALLA KLO 8.00

• MA 17.9. Äidinkieli, lukutaito Virta

• KE 19.9. Vieras kieli, A-kieli: englanti Atalpa

• PE 21.9. Reaali: UE, ET, YH, KE, GE, TE Virta

• TI 25.9. Äidinkieli, kirjoitustaito sekä S2 Virta

• TO 27.9. Toinen kotimainen kieli, ruotsi Virta

• PE 28.9. Reaali: PS, FI, HI, BI Virta

• MA 1.10. Matematiikka, pitkä ja lyhyt Virta

*sinisellä olevat ovat paperikokeita



MENETTELY VIRRASSA

• Tullaan sisään kasvatustieteiden tiedekunnan aulasta, portaat ylös kakkoskerroksen 
aulaan = samoin kuin mennään Virran laboratorioon.

• Eväät siirretään aulassa tarjottimelle ja sisäänotto tapahtuu siten, että rehtori ilmoittaa 
istumapaikan numeron ja kokelas siirtyy käytävää pitkin koetilaan, jonka ovella valvoja 
odottaa. Siirtymä tapahtuu hiljaisesti. Huolehdi, että eväitä eikä vaatteita teippailla enää 
aulassa.

• Kokeiden ajaksi kokelas voi sijoittaa tavaransa lokeroihin, joita on sekä ensimmäisessä että 
toisessa kerroksessa. 

• Kokeesta poistuminen tapahtuu hiljaisesti aina ulos asti, sillä työhuoneissa työskentelevien 
työtä ei pidä häiritä.  



MENETTELY ATALPASSA

• Tavarat jätetään entisen kanslian tiloihin. Ovesta näet seuraavan tilan, jos 
rakennustyö on sulkenut tilan. 

• Opiskelijat huudetaan sisään Atalpan aulasta, josta kokelaat siirtyvät heille 
määrättyihin tiloihin kutsumisjärjestyksessä. 

• Tiloista poistuminen tapahtuu hiljaisesti eikä aulatilaan voi jäädä 
keskustelemaan. 

• Koetilat ovat A144 + A143



ENNEN YO-KIRJOITUKSIA

• Kirjoitettavan aineen kannalta on pakolliset kurssit oltava suoritettuina 

ennen koepäivää, jotta olet oikeutettu osallistumaan kirjoituksiin. Muutoin 
osallistumisoikeus evätään.

• Jos sinulla on lääkitys ja tarvitset lääkettä kokeen aikana, ota yhteys rehtoriin 
ennen kirjoituksia. Lääkkeet toimitetaan nimikoituna koululle ja ne saa kokeen 
aikana valvojalta tarvittaessa.



ENNEN YO-KIRJOITUKSIA

Huom! Seuraavien aineiden kirjoittajat:

Kemia, maantiede ja matematiikka

• Taulukkokirja (MAOL tai Lukion taulukot) merkinnöistä tyhjennettynä sekä 
NIMIKOITUNA kansliaan tarkastusta varten 2 arkipäivää ennen koepäivää!

• Laskin (funktio-/graafinen tai symbolinen) muisti tyhjennettynä NIMIKOITUNA 
kansliaan tarkastusta varten 2 arkipäivää ennen koepäivää!

• Matematiikan koetta varten: ke 26.9. klo 12

• Kemian tai maantieteen koetta varten ke 19.9. klo 12

NIMIKOINTI = maalarinteipissä nimi, luokka ja aine, johon laskin/taulukkokirja tulee



MITÄ MUKAAN YO-KIRJOITUKSIIN?

• Rennot vaatteet, joissa on mukava olla (Huom! Ei tekstiä vaatteissa)

• Lämmintä vaatetta, pitkään istuessa tulee kylmä

• Syötävää ja juotavaa  vain tekstittömät rasiat sallittuja, ei kääreitä, ei etikettejä tms. tekstiä 
näkyvissä missään eväspaketissa/pullossa (teippaus tarvittaessa)

• Vältä ”äänekkäitä” eväitä

• Kirjoitusvälineet mukaan sekä paperisiin että sähköisiin kokeisiin (luonnostelu)  Sopiva 
lyijykynä on HB tai nro 2 (ei omia koepapereita!)

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus (sähköiset kokeet)

Huom! Konseptit ja nenäliinat on jaettu etukäteen kokelaiden pöydille. 

Sähköiset kokeet tehdään koulun koneilla. (Paitsi ne, joiden koneet on ennakkotarkastettu. 
Nämä tuodaan itse koetilaisuuteen. Huom. vain langalliset kuulokkeet ja hiiri hyväksyttyjä.)



TOIMIMINEN YO-KIRJOITUKSISSA: SAAPUMINEN
• Ole ajoissa paikalla!

• Jätä kännykkä, älykello, tabletti, muut mobiililaitteet sekä elektroniset laitteet yms. 
laukkuun kanslian edustalla olevaan tilaan. On määräysten vastaista pitää näitä mukana 
koetilassa!

• Asettele eväät ja kirjoitusvälineet tarjottimelle.

• Kokelaat tulevat saliin nimenhuutojärjestyksessä.

• Valvoja tarkistaa eväät ennen saliin tuloa.

• Salissa on täysi hiljaisuus siitä hetkestä eteenpäin kun ylität kynnyksen, kaikki keskustelu 
kokelaiden kesken koesalissa tulkitaan vilpin yritykseksi. Viittaa, jos sinulla on asiaa valvojalle.

• Siirry omalle numeroidulle paikallesi salissa, tarkista, että pöydälläsi on sinun nimelläsi 
varustettu lappu, jossa on myös kokelasnumerosi.

• Odota hiljaa kokeen alkua ja aloita koe vasta, kun valvoja antaa siihen luvan.



JOS MYÖHÄSTYT

• Ketään ei odotella, joten huolehdi itse, että olet ajoissa.

• Jos myöhästyt, ota yhteyttä lukion kansliaan/rehtoriin (AAL, ÖST), puh. 050 420 1478.

• Ylioppilaskokeesta myöhästyneen voidaan sallia osallistua kokeeseen, jos hän saapuu koululle 
ennen klo 10.00 ja myöhästymiseen on oltava painava syy.

• Huom! Koeaika päättyy kuitenkin samaan aikaan kuin muilla, eli koeaikaa ei pidennetä 

myöhästymisen vuoksi.



JOS SAIRASTUT

• Ota välittömästi yhteyttä koulun rehtoriin (AAL, ÖST) puh. 050 420 1478.

• Tule tekemään koe, jos se on voinnin puolesta suinkin mahdollista. 
Lepääminen tarvittaessa on mahdollista kesken kokeen valvotussa 
tilassa.

• Jos et pysty tulemaan paikalle, seuraava mahdollisuus tehdä koe on kevään 
koekerralla.

• Lääkärintodistuksen avulla on mahdollista hakea sairastumisen 
huomioonottamista tuloksen arvioinnissa Ylioppilastutkintolautakunnalta.



SÄHKÖISISSÄ KOKEISSA TOIMIMINEN

• Laita henkilöllisyystodistus pöydälle valvojan nähtäville.

• Tarkista, että koneessasi on kiinnitettynä verkko- ja sähköjohto sekä kuulokkeet.

• Tarkista, että paikallesi on jaettu USB-muistitikku sekä konseptipaperia muistiinpanoja 
varten.

• Käynnistä koneesi USB-muistitikulta.

• Tee äänitesti, joka käynnistyy automaattisesti.

• Syötä etu- ja sukunimesi sekä henkilötunnuksesi koejärjestelmään. Odota, että valvoja 
tulee vahvistamaan kirjautumisesi (henkilöllisyystodistus).

• Aloita koe vasta luvan saatuasi.



SÄHKÖISISSÄ KOKEISSA TOIMIMINEN

• Kun poistut paikaltasi valvojan kanssa wc-käynnille, kytke näytönsäästäjä 
päälle klikkaamalla lukon kuvaa näytön yläreunassa.

• Koejärjestelmä tallettaa vastaukset automaattisesti.
• Jos yhteys katkeaa, odota rauhassa puolisen minuuttia. Viittaa valvoja paikalle, jos yhteys 

ei palaa.

• Jos koneeseen tulee ongelmia, viittaa valvoja paikalle. Koesuoritusta pääsee jatkamaan 
siitä mihin jäit, vaikka kone kaatuisi tai se jouduttaisiin vaihtamaan.



TOIMIMINEN YO-KIRJOITUSSALISSA: KOKEEN 
AIKANA

• Kaikki kokelaat istuvat omalla paikallaan ja keskittyvät hiljaisuudessa kokeen tekoon.

• Valvojat eivät saa antaa mitään kokeeseen liittyviä ohjeita kokeen aikana.

• Nosta käsi ylös ja odota, että valvoja huomaa sinun viittaavan ja tulee luoksesi 
(kokelas ei nouse paikaltaan kokeen aikana muutoin kuin wc-käynnille).
 Jos pudotat jotain lattialle, viittaa ja valvoja tulee nostamaan.
 Jos haluat lisää konseptipaperia, nenäliinoja tms., viittaa ja valvoja tuo.
 Jos haluat käydä wc:ssä, viittaa ja valvoja saattaa sinut wc-tilaan ja takaisin. Odota, että 

valvoja on tarkistanut wc-tilan ennen kuin palaatte yhdessä saliin.
Jos sinulla on jokin tekninen ongelma, viittaa ja valvoja tulee paikalle.



SEURAUKSET VILPIN YRITYKSESTÄ

• Vilpin yritys, vilpillinen menettely tai koetilaisuuden häirintä:
• Esimerkiksi keskustelu tai muu yhteys muun kuin valvojan kanssa, tarpeeton liikkuminen 

koesalissa, tavaroiden vaihtaminen toisen kokelaan kanssa, kännykkä tai älykello mukana 
koesalissa, eväiden pakkauksissa olevat tekstit.

• Seuraukset:
• Kokelas menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana. 

• Kaikki kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan 
hylätyiksi.



TOIMIMINEN HÄTÄTILANTEESSA, ESIM. 
PALOHÄLYTYS

• Pysy rauhallisena, kuuntele ja noudata valvojan ohjeita.

• Salissa tai sieltä ulos siirryttäessä ei saa keskustella (muutoin vilpin yritys).

• Paperiset kokeet: Paperit kerätään konseptin sisään ja otetaan mukaan, myös 
kirjoitusvälineet mukaan.

• Sähköiset kokeet: Koneen johdot irrotetaan, kansi laitetaan kiinni ja kone otetaan 
mukaan.

• Salista poistutaan riveittäin.

• Koe jatkuu mahdollisimman pian alkuperäistilassa tai varatilassa tilanteesta riippuen.



TOIMIMINEN YO-KIRJOITUSSALISSA: KOKEEN 
PÄÄTTYMINEN

• Kirjallisten kokeiden koeaika on tasan kuusi (6) tuntia ja aika päättyy 
rehtorin/valvojan ilmoituksesta. Lisäaika YTL:ltä saadun 
erityisjärjestelyluvan mukaisesti.

• Kokelaan tulee itse pitää huoli ajan riittävyydestä ja jaksottaa tekeminen 
suhteessa aikaan.

• Koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00, poistuminen aiemmin 
on määräysten vastaista. 



TOIMIMINEN YO-KIRJOITUSSALISSA: KOKEEN 
PÄÄTTYMINEN
• Sähköinen koe:

• Varmista, että olet vastannut kaikkiin vaadittuihin tehtäviin.
• Sammuta tietokone, sulje kansi ja jätä kone pöydälle.
• Irrota USB-tikku.
• Varmista, että luonnostelupapereissa on oma nimesi ja kokelasnumerosi.
• Palauta USB-tikku, luonnostelupaperit sekä pöydällä oleva nimilappu 1. valvojalle.

• Paperinen koe:
• Varmista, että olet vastannut kaikkiin vaadittuihin tehtäviin.
• Varmista, että kaikissa vastauspapereissa sekä luonnostelupapereissa on oma nimesi ja 

kokelasnumerosi.
• Kaikki paperit sekä pöydällä oleva nimilappu palautetaan 1. valvojalle.



YO-TODISTUS JA LUKION PÄÄTTÖTODISTUS

• Ilman lukion päättötodistusta EI saa yo-todistusta.

• Yo-todistus annetaan sinä kertana, kun kaikki pakolliset kokeet on 
suoritettu hyväksytysti.

• Yo-todistus sisältää arvosanat L (7), E (6), M (5), C (4), B (3), A (2), I 
(0). 

• Hylättyjä ylimääräisiä yo-kokeita ei merkitä yo-todistukseen.
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