
  
 OHJEITA YLIOPPILASKOKEISIIN  

 
 
Olet osallistumassa ylioppilaskirjoituksiin. Jotta koe sujuisi käytännönjärjestelyiden osalta 
mahdollisimman hyvin, tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin. Jos olet osallistumassa ensimmäisiin 
sähköisiin ylioppilaskokeisiin, perehdythän niihin liittyviin käytänteisiin Ylioppilastutkintolautakunnan 
sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi. 
  
Jos olet ilmoittautunut yo-kokeeseen, mutta et aio siihen osallistua, laita tieto asiasta ehdottomasti 
etukäteen hallintoassistentti Tuula Toivaselle (tuula.toivanen@syk.fi). Tee tämä hyvissä ajoin! 
 
 
MUUTOKSIA 
 

 Yo-kokeissa ei saa enää käyttää erillisiä taulukkokirjoja ja laskimia. 
 

SAAPUMINEN KOULUUN KIRJOITUSPÄIVÄNÄ 
 

 Lähetämme tästä tarkemmat toimintaohjeet lähempänä yo-kirjoitusajankohtaa. Seuraathan 
ohjeistuksen osalta aktiivisesti myös koulun kotisivuja. 

 Teippaa kaikki mahdolliset tekstit piiloon jo kotona! 
 

KOETILAISUUS 
 
Ota mukaan: 
 

 henkilöllisyystodistus 

 tietokone 

 langalliset kuulokkeet (ei bluetooth!) 

 tietokoneen laturi 

 langallinen hiiri 

 tarvittaessa adapteri  

 maskeja 
 
Maskin käyttö 
 

 Suosittelemme käyttämään maskia koko kokeen ajan, lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja 
juomataukoja.  

 Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.  

 Kokeeseen saa ottaa mukaan omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä läpinäkyvät pussit tai rasiat 
puhtaille ja likaisille maskeille. Maskit ja muut tarvikkeet tulee laittaa joko läpinäkyviin pusseihin 
tai rasioihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista.  

 Koesalissa maskeja tulee käsitellä lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny tarpeettomasti 
epäilystä vilpillisestä menettelystä. 

 
Muuta mukaan otettavaa: 
 

 omat eväät (läpinäkyvä, tekstitön pakkaus) 

 juotavaa (läpinäkyvä pullo)  

 mukavat vaatteet 

 aivan välttämättömät lääkkeet (pidetään läpinäkyvässä pussissa omalla pöydällä) 
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Et saa tuoda mukanasi: 
 

 pähkinöitä, kala- tai äyriäistuotteita (allergiavaara) 

 mitään papereita, nenäliinoja, eväskääreitä 

 kännyköitä 

 minkäänlaisia laukkuja 

 Älykellot, laukut ja kännykät (suljettuina) jätetään kokeen ajaksi erilliseen luokkaan. Koe 
päättyy, jos kokelaalta löytyy jotain kiellettyä! 

 
 
YLIOPPILASKOKEEN KULKU 
 

 Koe alkaa klo 9:00 

 Koeaika on 6 tuntia 
 

 Sähköisessä kokeessa valitaan itse tehtävät kokeesta. 

 Lue ohjeet huolellisesti. 

 Vastattavien tehtävien lukumäärä voi vaihdella. 

 Abitti tallentaa vastaukset automaattisesti, mutta jos käytät tekstinkäsittelyohjelmaa, muista 
tallentaa vastaus itse! 
 

 Koetilanteessa ei saa keskustella, eikä liikkua. 

 Jos sinulla on kysyttävää teknisestä puolesta, viittaa ja odota yo-kokeen valvojaa. 

 Jos haluat käydä WC:ssä, viittaa, jolloin valvoja antaa luvan siirtyä WC-tiloihin. 

 Kokeesta ei saa poistua ennen klo 12:sta. 

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

 Koesalista poistutaan päävalvojan kautta. Muista palauttaa kokeen valvojalle muistitikku, KAIKKI 
saamasi paperit, MYÖS mahdolliset muistiinpanosi omalla nimelläsi sekä tuoda roskat. 

 Papereita ei saa repiä tai taittaa. 

 Kaikissa kokeissa on noudatettava tarkasti ohjeita. 
 
Koetilaisuuden päättyessä 
 

 Jokainen lopettaa kirjoittamisen ja nousee seisomaan. 

 Päätä sähköinen koe hyvissä ajoin. 

 Muistitikku, kaikki mahdolliset paperit ja roskat tuodaan kokelas kerrallaan riveittäin. 

 Odota hiljaa omaa palautusvuoroasi.  
 

Toimi sääntöjen mukaan! 
 

 Kaikki yo-kokeesi yhdeltä tutkintokerralta voidaan hylätä, mikäli toimit vilpillisesti! 
 
Jos sairastut juuri ennen tai kesken yo-kokeita 
 

 Mene heti lääkäriin ja hanki lääkärintodistus, jonka toimitat koululle. 

 Jos et kykene osallistumaan kokeeseen koulussa, ilmoita asiasta välittömästi Marja Jegorenkoville 
p. 050 548 13 09 tai Sari Tiitalle p. 040 673 9359. 

 


