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Kevään 2019 kirjoitukset 
 
Kolme tärkeää asiaa 

1. Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit pitää olla suoritettuna ennen yo-kokeita 
2. Yo-maksut tulee olla maksettuna ennen yo-kokeita 
3. Lukion oppimäärä (75 kurssia ja pakolliset kurssit) tulee olla suoritettuna 26.4. mennessä, jos 

aikoo valmistua keväällä 
 
Tietokoneet koululle päivää ennen koetta 

• Tietokoneet, kuulokkeet sekä virtajohto tulee tuoda koululle koetta edeltävänä arkipäivänä 
koesaliin kolmanteen kerrokseen klo 16.00 

• varmista että osaat buutata koneen itse ja että sinulla on tarvittavat liittimet koneessa (riittävä 
määrä USB-portteja sekä ethernet-portti (tai adapteri) 

• Jos sinulla ei ole omaa konetta, tulee koulun koneen käytöstä sopia rehtorin kanssa viikkoa ennen 
koetta 

 
Kokeeseen saapuminen 

• Koeaamuna pitää saapua viimeistään 8.30 koulun ala-aulaan, jossa annetaan tarkemmat ohjeet 

• Kokeiden määräyksiin ja ohjeisiin tulee tutustua ennakkoon. Koetilaisuudessa valvova opettaja ei 
voi antaa ohjeita. Ohjeet ja määräykset: www.ylioppilastutkinto.fi 

• Ota mukaan henkilöllisyystodistus tunnistautumista varten. 

• Kokeeseen kannattaa varata ruokaa ja juomaa. Etiketit yms. tekstit on poistettava tai teipattava 
piiloon. Ota mukaan myös oma kynä muistiinpanoja varten. 

• Koetilaisuuteen ei saa missään nimessä tuoda matkapuhelimia, bluetooth-laitteita tai muita 
laitteita, joilla voi kommunikoida salin ulkopuolelle (esim. älykelloja). Saliin ei oteta myöskään 
päällysvaatteita, penaaleja, laukkuja, omia papereita tms. 

• Jokaiselle kokelaalle on varattu oma arvottu paikka salissa. 
 
 

Kokeen aikana 

• Eväät pidetään kokeessa pulpetin vieressä olevalla tuolilla. 

• Omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynnille) 

• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00 
 
 
Matematiikan kokeet 

• A-OSA 

• Ei saa käyttää laskinta 

• Aikaa 3 tuntia, saa palauttaa aiemmin ja siirtyä b-osaan (lisäaikalaisilla 4 h) 

• Kun A-osan on palauttanut, ei siihen voi enää palata 

• B-OSA 

• Jäljelle jäävä aika klo 15.00 saakka (lisäaikalaiset klo 17 saakka) 

• Laskimen käyttö sallittu 

• Laskimen voi noutaa valvojalta kun A-osan koe on palautettu sähköisesti 
 
 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Laskimet ja taulukkokirjat 

• Laskimet ja taulukkokirjat on toimitettava matematiikan opettajalle kaksi arkipäivää ennen koetta 

• Laskimissa ja taulukkokirjoissa on oltava kokelaan nimi selvästi SUKUNIMI, ETUNIMI 

• Laskimissa ja taulukkokirjoissa ei saa olla muita merkintöjä 

• Taulukkokirjat jaetaan pulpeteille koetilanteessa valmiiksi 
 
 
Abivalmennus ja preliminäärit 
 

• Ylioppilaskokeisiin valmentavat preliminäärit järjestetään III-jakson koeviikon aikana tai 
läheisyydessä.  

• Kaikki ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneet opiskelijat osallistuvat ko. oppiaineen 
abivalmennukseen ajalla 25.2.-8.3.  

• Abivalmennuksen ja preliminäärien aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Koeaikataulu 
ti 12.3. äidinkieli, lukutaidon koe 
to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
pe 22.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
to 28.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 
 
 
Tutustu sivuihin:  

• YTL:n kokelaan ohje kokeeseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-
kokelaille 

• Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset ja ohjeet:   
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset (esim. kannettavan tietokoneen määräykset) 

• Ainekohtaisten digitaalisten kokeiden kuvaukset: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-
ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset 

• Digitaalisessa koejärjestelmässä olevat ohjelmat: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-
ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat 

• Ylen abitreenien arkisto vanhoista yo-kokeista: https://yle.fi/aihe/abitreenit#section-186245 

• Käynnistäminen USB-tikulta erilaisissa koneissa:   
https://t.co/pOhWzYj77d 
https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive 
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