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AIKATAULU - YO-OHJEET



AIKATAULUJA

 ti 5.11.2019 

o Yo-ilmoittautumisinfo, Opintopolku-info ja jatko-opintopäivä (3.-5. 
tunnit)

 pe 15.11.2019

o Syksyn yo-tulokset saapuvat

 ke 20.11.2019

o Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään 2020 yo-kirjoituksiin 

 3.12.2019

o Studia-messut 5.-8. tunneilla



KOE KAMPUS, KOEKAMPUS.FI

 Taideyliopisto toivottaa yliopisto-opinnoista kiinnostuneet tervetulleiksi 
kampuksille 24.10.2019.

 Aalto-yliopistossa, Otaniemen kampuksella tapahtuma järjestetään jo 2.10.2019.

 Helsingin yliopisto ei ole tänä vuonna mukana Koe Kampuksessa.

 Tapahtumapäivien ohjelmat julkaistaan Aalto-yliopiston osalta syyskuun alkupuolella 
ja Taideyliopiston osalta syyskuun loppupuolella. Ilmoittautuminen tapahtumiin alkaa 
samoihin aikoihin ohjelmien julkaisujen kanssa (KOEKAMPUS.FI)

 Osallistujat pääsevät päivän aikana kiertämään kampuksilla, kurkistamaan suljettujen ovien 
taakse studioihin, laboratorioihin ja luentosaleihin, tapaamaan opiskelijoita, tutustumaan 
taiteen alojen opetukseen ja osallistumaan eri tieteenalojen miniluennoille ja 
infotilaisuuksiin.



TÄRKEITÄ OHJEITA

 Pakolliset kurssit oltava suoritettuina 
kirjoitettavista aineista yo-koepäivään 
mennessä!



JOS SAIRASTUT

 Mene heti lääkäriin ja hanki lääkärintodistus, jonka 
toimitat koululle

 Jos et kykene osallistumaan kokeeseen, ilmoita 
asiasta välittömästi koululle 
(Marja Jegorenkov p. 050 548 13 09 tai Sari Tiitta 
p. 040 673 9359)



ENNEN YO-KOETTA

 Jos olet ilmoittautunut yo-kokeeseen, mutta et aio 
osallistua siihen, ilmoitathan siitä ehdottomasti 
etukäteen Marja Jegorenkoville
(marja.jegorenkov@syk.fi tai Wilma-viestillä).

mailto:marja.jegorenkov@syk.fi


KOETTA EDELTÄVÄ PÄIVÄ

 Taulukot ja laskimet jätettävä viim. 
klo 12 koetta edeltävänä päivänä 
kansliaan tarkastettaviksi.

 Nimi!

 Taulukoissa ei saa olla mitään 
ylimääräistä tekstiä tai alleviivauksia.



KOEPÄIVÄ

 Ole juhla-aulassa viimeistään klo 8.10 
nimenhuutoa varten

 Kukaan ei saa mennä itsenäisesti koetilaan!

 Luokkatila 3T/W tai 4A/B

 Istumapaikkojen numerot ilmoitetaan 
kirjoitussalin ulkopuolella

 Erityisjärjestelyt neuvoteltava Marja 
Jegorenkovin kanssa



ENNEN KOETILAISUUTTA

 Kaikki tekstit teipattava piiloon ennen 
kokeen alkua, myös vaatteissa olevat!

 Älykellot, laukut ja kännykät (suljettuina) 
jätetään kokeen ajaksi lokeroon tai 
erilliseen luokkaan. 

 Tarkista, ettei taskuissasi ole mitään 
ylimääräistä!

 Koe päättyy, jos kokelaalta löytyy jotain 
kiellettyä!



KOETILAISUUS

 Ota mukaan: 

 Henkilöllisyystodistus

 Tietokone

 Langalliset kuulokkeet (ei bluetooth)

 Tietokoneen laturi

 Langallinen hiiri

 Tarvittaessa adapteri

 Kynä mahdollisia muistiinpanoja varten



KOETILAISUUS

 Omat eväät (läpinäkyvä, tekstitön pakkaus)

 Juotavaa (läpinäkyvä pullo)

 Mukavat, lämpimät vaatteet

 Aivan välttämättömät lääkkeet (pidetään 
läpinäkyvässä pussissa omalla pöydällä)



KOETILAISUUS

EI SAA TUODA:

 Pähkinöitä, kala- tai äyriäistuotteita

 Mitään papereita, nenäliinoja (koulu tarjoaa), 
eväskääreitä

 Älykelloja, puhelimia, laukkuja



KOETILAISUUS

 Koe alkaa klo 9, koeaika on kuusi tuntia

 Salista voi lähteä aikaisintaan klo 12

 Jos käytät kokeessa vastausten 
luonnosteluun myös papereita, muista 
laittaa niihinkin nimesi. Älä kuitenkaan 
laita nimeäsi käyttämättömiin 
konsepteihin.



KOETILAISUUS

 Salissa ei saa keskustella, eikä liikkua!

 Kun on asiaa, nosta aina käsi ylös ja 
odota valvojaa!

 WC: viittaa ja valvoja antaa luvan 
siirtyä wc-tiloihin. 

 Kun lähdet paikaltasi, käännä näyttö 
alas ja luonnostelupaperit nurinpäin.



KOETILAISUUDEN PÄÄTTYESSÄ

 Jokainen lopettaa kirjoittamisen ja nousee 
seisomaan

 Päätä sähköinen koe hyvissä ajoin

 Muistitikku ja kaikki luonnostelupaperit 
palautetaan valvojalle kokelas kerrallaan 
riveittäin

 Odota hiljaa omaa palautusvuoroasi

 Tarkista vielä, että nimesi on myös 
käytetyissä luonnostelupapereissa!

 Salista ei saa viedä mitään pois!



TOIMI SÄÄNTÖJEN MUKAAN

 Kaikki yo-kokeesi yhdeltä tutkintokerralta voidaan 
hylätä, mikäli toimit vilpillisesti!



AIKATAULUJA

 Alustavat tulokset tulevat suoraan Wilmaan.

 Lopulliset tulokset 15.11. Wilmaan.



TSEMPPIÄ!


