
YLIOPPILASKOKELAAN MUISTILISTA KEVÄT 2022

❑ Kurssikokeet (prelit) ja tentit?
❑ Onko keväällä teknistä harjoituskoetta? 
❑ Kuka pääsee kirjoittamaan? 
❑ Mihin aikaan paikalle?
❑ Jos sairastun? 
❑ Mitä koronaviruksesta pitää huomioida?
❑ Mitä omaehtoinen karanteeni ennen tutkintoa tarkoittaa?
❑ Mitä läppäristä pitikään vielä tarkistaa?
❑ Mistä saan apua?
❑ Millaiset eväät ja miten pakataan?
❑ Miten toimin koeaamuna?
❑ Uusinnat ja korottamiset?



HUOMAATHAN, ETTÄ KEVÄÄN 2022 YO:SSA 
VARAREHTORIT SIRPA (TYÖPUHELIN TUTKINNON 
AJAN 040 1960569) JA MARJA (TYÖPUHELIN 
TUTKINNON AJAN 040 1951077) VASTAAVAT YO-
KOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ. 

❑ Ville-reksi ja Tuija-apureksi ovat molemmat estyneitä toimimaan 
rehtoreina kevään 2022 yo-tutkinnossa, koska molemmilla oma 
lapsi osallistuu tutkintoon eri lukioissa. 



KURSSIKOKEET JA TENTIT
❑ Kurssikoe (viimeinen syventävä kurssi ennen yo-tutkintoa 1. ja 3. 

periodissa) toimii hyvänä kenraaliharjoituksena yo-kokeeseen.  Jos 
et ole kurssilla mutta haluat osallistua  kokeeseen, ilmoittaudu 
kyseisen kurssin opettajalle. Näiden kokeiden historiallinen nimi oli 
preliminäärikoe eli preli, osa opettajista saattaa käyttää tuota 
sanaa. 

❑ Ennen tutkintoa voidaan pitää erillinen kertaustentti. 
Osallistumisesta kysytään kursseilla ja opettajalle on ilmoitettava 
osallistumisesta, jotta kertaustentti järjestetään. Kannattaa – tämä 
on hyvä tapa kerrata. 

❑ Oppimäärän arvosanan korotustentit ovat keväällä yo-kokeiden 
jälkeen. Ilmoittaudu aineen opettajalle, jos päättöarvosana ei 
vastaa tasoasi ja pystyt koko oppimäärää korottamaan tentissä.



KEVÄÄLLÄ EI PIDETÄ TEKNISTÄ HARJOITUSTA -
OSALLISTUIT HARJOITUKSEEN TODENNÄKÖISESTI 
JO SYKSYLLÄ

❑ Jos sinulla on on huolia 
❑ laitteistosta,
❑ koneen kytkemisestä yo-tutkintoverkkoon, 
❑ yo-kokeeseen kirjautumisesta, 
❑ ohjelman ja apuohjelmien käytöstä, 
kerro huolistasi kurssien opettajille ja pyydä apua. 

❑ Koulun digimentorit Hiski, Andrei, Kaarle ja Sirpa auttavat. 



KIRJOITUSOIKEUS AINEESEEN JA 2/3-SÄÄNTÖ

❑ Kirjoitusaineen pakollisista kursseista on oltava arvosana 
(ei T, ei K) n. 10 päivää ennen kirjoittamasi aineen 
kirjallisia yo-kokeita. Jos ei ole, lukio joutuu tekemään 
päätöksen, että et pääse kyseisen aineen kokeeseen. 
Päätös ilmoitetaan n. viikkoa ennen koetta.

❑ 2/3 –sääntö eli liikaa nelosia ei vaikuta yo-oikeuksiin, jos 
pakollisista on arvosanat. Mutta lukion päättötodistusta 
ei saa, jos nelosia on liikaa (2/3-sääntö):

- Ainoasta suoritetusta ei saa olla 4.
- Kaksi suoritettu, toisesta ei saa olla 4.
- HUOM. vain valtakunnalliset pakolliset ja syventävät 
huomioidaan sallittujen nelosten määrässä.



YO-TUTKINTO TEHDÄÄN OMALLA LÄPPÄRILLÄ

❑ Laitteen vaatimukset katso seuraava dia. 

❑ Mukana kokeessa oma läppäri, oma virtajohto, omat langalliset 
kuulokkeet, oma langallinen hiiri (jos haluat käyttää hiirtä). Mitään 
langattomia lisälaitteita ei saa olla. 

❑ Omaa abittitikkua ei tuoda. Koe tehdään YO-koetikulla jonka saat aina 
koeaamuna ja palautat kokeen loputtua. 

❑ Harjoittele laitteen buuttaaminen valmiiksi, kysy opettajilta tai 
digitutoreilta apua, jos tarvitset. 

❑ Jos tarvitset koulun läppäriä, perustele tarpeesi kirjallisesti vararehtori 
Marjalle etukäteen viimeistään ma 7.3. (wilmaviesti). 
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OMAN LÄPPÄRIN VAATIMUKSIA

❑ Läppärissä vähintään kaksi usb-porttia: niihin 
kytketään langallinen hiiri ja kokeen alussa jaettava 
YO-koetikku.   

❑ Läppäriin kytketään myös langalliset kuulokkeet, 
niitä varten joko kolmas USB-portti tai perinteinen 
kuulokeliitäntä riippuen siitä millaiset kuulokkeet sinulla on. 

❑ Läppäriin kytketään langallinen YO-koeverkko, 
sitä varten tarvitaan paikka kytkimelle 
(ethernet / atk-verkkokytkin).

❑ Jos läppärissä ei ole ethernet-kytkintä, tarvitaan
etukäteen testattu adapteri sen kytkemiseksi 
ja vapaa usb-portti. 



JOS SAIRASTUT - HUOM KORONAN VUOKSI 
NÄMÄ NORMAALIOHJEET EIVÄT NYT PÄDE

❑ Jos sairastut koepäivänä, soita ja neuvottele rehtorin 
kanssa, vaihtoehtoina: 

❑ 1 - pystytkö tulemaan koetilaan – voidaan järjestää 
paikka vessan lähelle tai mahdollisuus levätä välillä, 
yleensä näyttämöllä sermin takana. 

❑ 2 - onko järkevämpi jättää suorituskerta väliin ja yrittää 
seuraavalla kerralla (HUOM - Lääkärintodistus 
vaaditaan.)

❑ 3 - pystytkö tekemään koetta muualla (HUOM-
Lääkärintodistus vaaditaan, järjestelyihin varattava aika.)



KORONA-AJAN POIKKEUSOHJEET 1/2
❑ Kukin tutkintoon osallistuva asettaa itsensä ennen omaa yo-tutkinnon

koetta mahdollisimman hyvään omaehtoiseen karanteeniin. Rajoita 
sosiaalisia kontaktejasi ja pidä yllä maskikuria ja turvavälejä. Ei biletystä, 
kahvilla käyntiä, shoppailua tai vastaavaa. 

❑ Tavoitteenamme on jatkaa lähiopetuksessa tutkintoon saakka ja sen jälkeen. 
Tilanne muuttuu, jos terveysviranomaiset päättävät toisin. Infoamme asiasta 
aina mahdollisimman nopeasti. 

❑ Maskia käytetään koko kokeen ajan, paitsi nopeilla ruokatauoilla. 

❑ Pese kädet tullessasi pukuhuoneeseen ja siirtyessäsi pukuhuoneesta koetilaan. 

❑ Pidä yllä turvavälejä myös pukkarissa sekä kokeen alussa ja sen jälkeen. Siirry 
koetilaan heti kun olet valmis.

❑ Ota omaa käsidesiä mukaan kokeeseen. Desinfioi kädet aina, kun palaat 
paikallesi. 



KORONA-AJAN POIKKEUSOHJEET 2/2

❑ Jos olet sairastunut tai altistunut (karanteeni tai eristys) ilmoita koululle. Älä 
tule kokeeseen. Ilmoittautumisesi voidaan mitätöidä etkä menetä 
suorituskertaa. 

❑ Jos sinulla on flunssan tyyppisiä oireita, älä tule kokeeseen. Ilmoita kansliaan 
tai vararehtorille viestillä / soittamalla. Mene koronatestiin tai tee kotitesti. 
Ilmoittautumiset voidaan mitätöidä etkä menetä suorituskertaa. 

❑ Jos sairastut millään tavalla kokeen aikana, kerro päävalvojalle, pääsääntöisesti 
siirrämme sinut jatkamaan koetta salissa kauemmaksi muista. 

❑ Kevään 2022 tutkintoon erillistä kaupungin lukiokoulutuksen 
koronakaranteenitilaa ei olla  järjestämässä. 



YLEISOHJEITA KOEPÄIVÄÄN 1
❑ Sisään pukuhuoneiden kautta, korona-aikana aina 2 pukkaria käytössä. 
❑ Pakkaa pukuhuoneessa kännykkä äänettömälle/virta pois ja lompakko 

muovipussiin, nimi päälle ja laita laatikkoon, löytyvät kokeen jälkeen 
lukion koulusihteeriltä. 

❑ Ota tarjotin ja kerää sen päälle läppäri, kuulokkeet, hiiri, virtajohto, eväät 
ja kirjoitusvälineet ja ilmoittaudu opettajalle pukkarin ovella.
❑ Koetilaan ei älypuhelinta tai muita digitaalisia laitteita. 
❑ Ei mitään omia papereita (ei nenäliinojakaan) koetilaan. 
❑ Mukaan koetilaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilötodistus 

(passi, ajokortti, henkilötodistus). 
❑ Hyvät ja monipuoliset eväät, pakkaa ilman myyntipakkauksia ja 

rapisevia kääreitä läpinäkyvään rasiaan/pussiin, kaiken pitää näkyä 
tarkastuksessa. Myös kahvi/tee termarissa mukaan. 

❑ Päälle lämpimät ja mukavat vaatteet. 
❑ Pakkaa varamaskit läpinäkyvään suljettavaan pussiin.

❑ Ovella opettaja kertoo paikkasi numeron. Siirry rauhassa paikoillesi, 
asenna laitteesi käyttökuntoon ja käynnistä kone YO-koetikulta buutaten.  



YLEISOHJEITA KOEPÄIVÄÄN 2
❑ Koeaika 6 tuntia, kello 9-15, ja se kannattaa käyttää. 

❑ Poistua saa aikaisintaan kello 12. 
❑ Lisäajan anoneet jatkavat kuuden tunnin jälkeen, valvojilla tieto 

lisäajasta. 

❑ Kun poistut koetilasta
❑ Palauta YO-koetikku päävalvojalle.
❑ Palauta kaikki konseptipaperit ja nimilappusesi päävalvojalle.
❑ Kerää tavarasi tarjottimelle ja poistu pukkariin. 
❑ Pukuhuoneiden ulko-ovi lukittava aina kokeesta poistuttaessa. 

❑ Erillisiä laskimia ja taulukkokirjoja ei enää saa käyttää. 
❑ Koulusihteerin 044 430 9360 (ja perjantaisin 041 7310526) ja 

vararehtorien Sirpa 040 1960569 ja Marja 040 1951077  
puhelinnumerot tallennettuina käyttövalmiiksi: Ilmoita, jos 
myöhästyt kokeesta. Saliin ei pääse myöhässä ilman henkilökuntaa.



MITEN TOIMITAAN KOEAAMUINA?
❑ Paikalle kokeeseen kello 8.15. Tuplavarmista herätys. 
❑ Korona-aikana aina käytössä on kaksi pukkaria, mene siihen 

pukuhuoneeseen jossa on aakkoslistassa nimesi. 
❑ Koetilaan siirtymisen jälkeen pukuhuoneeseen ei enää palata. 

❑ Mukaan läppäri, langallinen hiiri, virtajohto, langalliset kuulokkeet.
❑ Rauhallinen mieli, autetaan ja saadaan koe kyllä käyntiin, älä hermoile.

❑ Harjoittele etukäteen, jotta pystyt kantamaan eväät, kynät yms, 
läppärin, hiiren, virtajohdon, kuulokkeet. 

❑ Tultuasi koetilaan kytke laitteistosi valmiiksi. 
❑ Käynnistä kone ”buuttaamalla” koetikulta. 
❑ Paikallesi on jaettu konseptipaperia. Siihen ei saa tehdä merkintöjä 

ennen kokeen alkua kello 9.00. 

❑ Jos et ole etukäteen perustellut kirjallisesti koulun läppärin tarvetta, 
sinulla on oma läppäri mukana. 



KOEPÄIVÄMÄÄRÄT:

ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, S2

to 17.3. vieras kieli, lyhyt: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 21.3. vieras kieli, pitkä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt

pe 25.3.
reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 
terveystieto)

ma 28.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 30.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)



MATEMATIIKAN KOKEEN A- JA B-OSAT

❑ Kokeen A- ja B- osat: kaksiosainen koe.

❑ Palautettuaan A-osan kokelas saa käyttöönsä kaikki koejärjestelmästä 
löytyvät ohjelmat: (LibreOffice Calc, wxMaxima, Texas Instruments TI-
Nspire CAS, Casio ClassPad Manager, Logger Pro, Geogebra, 4f Vihko) ja 
voi jatkaa B-osaan vastaamista.

❑ A-osan palautettuaan kokelas näkee vain B-osan tehtävät, eikä voi enää 
palata vastaamaan A-osaan. A-osan palautukselle ei ole aikarajaa.

❑ Erillisiä laskimia ja taulukkokirjoja ei enää saa käyttää. 



VALMISTAUDU MONIPUOLISESTI

❑ Jos epäselvää lue www.ylioppilastutkinto.fi tai kysy 
kouluhenkilökunnalta. (Sivulla myös mallivastaukset koepäivän 
iltana nähtäville.)

❑ www.yle.fi/abitreenit : lähes kaikkien aineiden
harjoituksia ja yo-kokeita

❑ Tee kurssien työt loppuun ennen aineen yo-koetta.
❑ Rytmitä viikkosi ja päiväsi laatimalla lukujärjestys, ks. seuraava dia.
❑ Muista myös kohtuulliset tauot ja terveelliset elämäntavat

– oppiminen helpottuu.
❑ Juhlimisen aika on opiskelujen jälkeen, ei kesken.
❑ Kevään YO ei ole palkkatyöaikaa – keskity opiskeluun.
❑ Tähtää parhaaseen suoritukseesi – kokeita ei mennä

”katselemaan”.

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


LUKU”LOMAN” PÄIVÄAIKATAULUESIMERKKI

07.00- Herätys, aamupala, vartin älypuhelinselaus, sitten luuri pois

08.00- Työskentelen vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

09.30 Tauko. En koske älypuhelimeen. 

10.00- Työskentelen vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

11.30- Lounastauko ja pieni ulkoilu, kävelen koiran kanssa talon ympäri tai autan 
pihatöissä. Vartin älypuhelinselaus. 

13.00- Työskentelen toiseksi vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

14.30- Tauko. Pieni välipala. En koske luuriin. 

15.00- Työskentelen toiseksi vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

16.30- Pidempi tauko. Tunnin ulkoilu. Päivällinen. 

18.30- Työskentelen helpoimman YO-aineen parissa, 90 min

20.00- Omaa aikaa.  

22.30 Sängyssä. Puhelin eteisessä. 

23.00 Nukkumassa. Puhelin eteisessä.



UUSINNAT JA KOROTUKSET 

❑ Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. 

❑ Hylätty koe:
❑ Hylätyn saat uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen 

tutkintokerran aikana
❑ Voit vaihtaa pakollisen vaativamman kokeen lyhyemmän oppimäärän 

kokeeseen edellyttäen, että tutkintoosi  sisältyy yksi pitkän 
oppimäärän koe

❑ Ylioppilaana saat uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluat

❑ Tutkinnon täydentäminen:
❑ Kun olet valmistunut ylioppilaaksi, tutkintoa voi täydentää uusilla 

ylimääräisillä aineilla ilman aikarajaa. 
❑ Jälkikäteinen täydentäminen ei tuo kompensaatiopisteitä. 



Huom! Tämä 
kompensaatiomalli koskee 

”vanhaa 
tutkintorakennetta” eli 
ennen kevään 2022 yo-

tutkintoa aloitettuja 
tutkintoja!

PISTEET JA KOMPENSAATIO

❑ Kompensaatio = hylätyn arvosanan nouseminen 
hyväksytyksi muiden arvosanojen perusteella. 

❑ Hylätyn kompensaatioon vaaditut pisteet: i+ 12 p, i 14 p, i-
16 p, i= 18 p

❑ Arvosanoista saa pisteitä: Laudatur (L) 7 pistettä
Eximia (E) 6 
Magna (M) 5 
Cum laude (C) 4 
Lubenter (B) 3 
Approbatur (A) 2 
Improbatur (I ) 0 

❑ Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia 
kaksi kertaa ilman aikarajaa.



TSEMPPIÄ!!

❑ Kun valmistaudut hyvin – pärjäät hyvin!

❑ Muista turvavälit, hyvä käsihygienia, älä altista itseäsi 
tartunnoille


