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YO-info 11.1.2023

KEVÄÄN 2023 
YO-AIKATAULU

KOLME TÄRKEÄÄ ASIAA

1. Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit/opintojaksot pitää olla 
suoritettuna ennen yo-kokeita (O-, K-, T- tai E-merkintä ei riitä).

• HUOM! OLETHAN PALAUTTANUT OPINTOJEN 
TARKISTUSLOMAKKEEN RO:LLE!

2. Yo-maksut tulee olla maksettuna ennen yo-kokeita.

3. Seuraa aktiivisesti Wilmaa. Koronaohjeet saattavat muuttua nopeastikin. 
Jos sairastut -> yhteys rehtoriin lisätietojen saamiseksi.

Osallistumisoikeus YO-kirjoituksiin ja 
valmistuminen keväällä 2023

• YO-kirjoitusten osallistumisoikeuden osalta opintosuoritukset oltava 
valmiina kyseisen kokeen osalta 6.3.2023 mennessä (Pakollisissa kursseissa 
ei saa olla K,T,O,E-merkintöä)

• Lukion päättötodistukseen vaaditaan
• 75 kurssia (tai 150 opintopistettä)
• Pakolliset kurssit/opintojaksot suoritettu ja muut vaadittavat kriteerit täytettyinä
• Keväällä valmistuvien kurssit oltava suoritettu 28.4.2023 mennessä

• Ylioppilastodistukseen
• Lukion päättötodistus
• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset

• Kevään 2023 lakkiaisia juhlitaan lauantaina 3.6.2023 klo 10

TUTUSTU OHJEISTUKSIIN!
• YO-kirjoituksiin liittyen noudatetaan aina YTL:n asettamia määräyksiä ja ohjeistuksia!

• YTL:n kokelaan tiedote kevään 2023 kirjoituksista: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

• Kevään 2023 ylioppilaskirjoitusten koepäivät YTL:n sivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-

2023-koepaivat

• YTL:n kaikki ohjeet löytyvät sivulta https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

• YTL:n ohjeistus koronavirukseen varautumiseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

• 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

• Kokeiden määräyksiin ja ohjeisiin tulee tutustua ennakkoon! Kysy, mikäli jokin asia mietityttää!

Tietokoneiden testaus

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

• Jos olet epävarma koneesi liittämisestä koejärjestelmään, 
ole yhteydessä ICT-tukihenkilö Aapoon tai Toni Asikaiseen

• Jos et jostain syystä voi käyttää omaa konettasi, tulee koulun koneen 
käytöstä sopia rehtorin kanssa kirjallisesti viikkoa ennen koetta

• Tarjolla myös mahdollisuus testata langallista yo-koejärjestelmää

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2022-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat
https://yle.fi/aihe/abitreenit#section-186245
https://t.co/pOhWzYj77d
https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive
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KOKEESEEN MUKAAN

• Kynä, tietokone, virtajohto, langalliset kuulokkeet, henkilöllisyystodistus sekä 
mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeesi (omalla nimellä varustettuna). 

• HUOM! Langattomia laitteita ei saa käyttää eikä tuoda koesaliin. 
Koetilaisuuteen ei saa tuoda siis matkapuhelimia, bluetooth-laitteita tai muita 
laitteita, joilla voi kommunikoida salin ulkopuolelle (esim. älykelloja, ei 
myöskään kuulokkeita, joissa bluetooth-ominaisuus). Saliin ei tuoda myöskään 
päällysvaatteita, penaaleja, laukkuja tms.

• Mukavat vaatteet, joissa voit rennosti tehdä kuuden tunnin kokeet, ei tekstejä 
vaatteissa.

• Tee hyvät ja terveelliset eväät (käytä läpinäkyviä rasioita tai tekstit teipattuna).

KOKEESEEN SAAPUMINEN

• Koeaamuna pitää saapua viimeistään 8.00 koulun 2. kerroksen aulaan, jossa 
annetaan tarkemmat ohjeet.

• Vie päällysvaatteet, puhelimet yms. lokeroosi (tai kansliaan) ja ota 2. 
kerrokseen mukaan vain tietokone oheislaitteineen, eväät ja kirjoitusvälineet. 
HUOM! Tavaroiden säilytys kokelaan omalla vastuulla!

• Muista noudattaa lukion järjestyssääntöjä myös YO-kokeissa!

• Rehtori pitää aulassa nimenhuudon, jonka jälkeen kokelas voi siirtyä 3. 
kerroksen saliin käynnistämään konettaan

• Jokaiselle kokelaalle on varattu oma arvottu paikka salissa, jonka rehtori 
ilmoittaa nimenhuudon yhteydessä

KOKEEN AIKANA
• Koepaikalla oleviin suttupapereihin ei saa tehdä merkintöjä ennen kokeen alkua

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

• Eväät pidetään kokeessa pulpetin vieressä olevalla tuolilla.

• Valvojan saa paikalle viittaamalla -> mikäli epäilet teknistä häiriötä, viittaa viipymättä 
valvoja paikalle! Tekniset häiriöt ovat mahdollisia. Tarvittaessa YTL:n päätöksellä 
lisäaikamahdollisuus mikäli kokelaasta riippumaton tilanne kyseessä.

• Ole huolellinen kirjautuessasi (oikea koe & kieliversio!)

• Näytönsäästäjä päälle vessareissun ajaksi

• Muista välitallentaa (jos käytät luonnosteluun esim. LibreOfficea). Muista myös, että 
syötät huolellisesti vastauksesi oikeisiin vastauskenttiin!

WC:SSÄ KÄYMINEN

• WC:ssä käydään valvojan saattamana. 

• Pyydä lupa valvojalta viittaamalla ja odota 
omaa vuoroasi lupaa istumalla omalla 
paikallasi. 

• Luvan saatuasi laita näytönsäästäjä päälle ja 
seuraa valvojan ohjeita oikeaan WC-tilaan.

KOKEEN LOPUKSI

• Muista tarkistaa lopuksi, että olet vastannut oikeaan määrään tehtäviä ja 
noudattanut YTL:n ohjeistuksia kokeessa.

• Kokeen lopuksi klikkaa ”Päätä koe” painiketta ja sammuta tietokone 
tämän jälkeen. HUOM! Järjestelmä ei kysy sähköpostiosoitetta, kuten 
Abittikokeissa.

• Kerää tavarat ja palauta kaikki paperit sekä USB-tikku valvojan pöydälle.

• Odota, että valvoja tarkistaa tietosi ja antaa luvan poistua salista.

• Kiinnitäthän huomiota johtoihin ja mahdollisimman hiljaiseen 
liikkumiseen salissa liikuttaessa.

VILPPI JA VILPIN YRITYS

• Koevilppi, häirintä ja järjestysrikkomus koetilanteessa voi johtaa 
rikosilmoituksen lisäksi koko tutkintokerran hylkäämiseen ja kieltoon 
osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

• “Jos kokelas syyllistyy kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka 
avustaa siinä, kaikki hänen koesuorituksensa kyseiseltä tutkintokerralta katsotaan 
hylätyksi ja hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin saman tutkintokerran 
kokeisiin. Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas 
menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.” (L 
502/2019 15 §.)
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KORONA TAI MUU SAIRASTUMINEN YO-
KOKEIDEN AJANKOHTANA

• Jos sairastut -> ota yhteys rehtoriin!

• Tilannetta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti, jonka vuoksi on tärkeää olla yhteydessä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (esimerkiksi mikäli tarvetta erityisjärjestelyille 
akuutin uuden / ennalta arvaamattoman tilanteen vuoksi)

• Jos joudut jäämään kotiin sairastumisen vuoksi, voit hakea kokeen mitätöintiä 
ylioppilastutkintolautakunnalta. Ennen mitätöintihakemusta kannattaa olla yhteydessä 
rehtoriin tai opoon ja keskustella siitä, onko järkevämpää hakea kokeen mitätöintiä vai 
ottaa kokeesta hylätty.

• Akuutti ja ennalta arvaamaton tilanne voi liittyä myös vaikeaan elämäntilanteeseen. Ole 
tällöinkin yhteydessä viipymättä rehtoriin. 

• Muistathan, että opiskeluhuollon toimijat ovat myös tukenasi tarvittaessa.

YO-KIRJOITUSTEN JÄLKEEN
• YO-kokeet arvostellaan alustavasti lukiolla. 

• Lopulliset arvosanat opiskelija löytää Wilmasta tulosten julkaisun jälkeen (alustavasti 16.5.2023). 

• Opiskelijat näkevät myös koesuorituksensa osoitteesta https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/17.5.2023 alkaen (arvio).

• Mikäli epäilet, että YO-tulokset ovat virheellisiä, ota yhteys aineenopettajaasi tai rehtoriin asian selvittämiseksi. 

• Opiskelija voi tehdä arvioinnista YTL:lle oikaisuvaatimuksen itse (tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja). 

• Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa arvosteluiden julkaisusta ja se on maksullinen. 

• Oikaisuvaatimus tehdään YTL:n sähköisessä asiointipalvelussa ja maksu palautetaan, mikäli arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen 

johdosta.

• YO-todistuksen ja lukion päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan, että YO-kirjoitusten riittävän koemäärän lisäksi lukion 

pakolliset ja syventävät kurssit on suoritettu (yht. 75 kurssia) kevään lakkiaisia varten 28.4.2023 mennessä. 

Huomioithan, että pyynnöt päättötodistukseen liittyen (esim. S-suoritusmerkinnät) tulee olla jätettynä myös tällöin 

kansliaan syksyn lakkiaisten osalta.

YO-KOKEIDEN UUSINTA/KOROTTAMINEN

• Mikäli haluat osallistua syksyn 2023 YO-kirjoituksiin, ilmoittaudu 24.5.2023 

mennessä.  Lisätietoja kansliasta.

• Ole tarvittaessa opinto-ohjaajaan yhteydessä YO-ilmoittautumiseen tai jatko-

ohjaukseen liittyen.

AJANKÄYTTÖ

• Suunnittele ajankäyttösi etukäteen

• Koeaika (6 tuntia, tai YTL:n lisäajan kanssa enintään 8 tuntia) alkaa siitä, kun rehtori/vararehtori/valvoja 

avaa kokeen ja antaa luvan katsoa tehtävät. Päättymisaika ilmoitetaan kunkin kokeen alussa. 

• Noudata aina ensisijaisesti kokeen ohjeistuksia!

• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.

• Muista varata aikaa kylliksi puhtaaksi kirjoittamiseen, sillä koe päättyy ehdottomasti ilmoitettuun aikaan.

AVAIMET ONNISTUMISEEN

• VALMISTAUDU, 

• MUISTA MYÖS LEVÄTÄ JA ULKOILLA,

• NOUDATA AIKATAULUA, 

• YRITÄ PARHAASI JA 

• PIDÄ HUOLTA JAKSAMISESTA!

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
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TSEMPPIÄ YO-
KIRJOITUKSIIN 

VALMISTAUTUMISEEN


