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Kevään 2022 kirjoitukset
Kolme tärkeää asiaa
1. Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit pitää olla suoritettuna ennen yo-kokeita (O- tai E-merkintä
ei riitä)
2. Yo-maksut tulee olla maksettuna ennen yo-kokeita
3. Lukion oppimäärä (75 kurssia ja pakolliset kurssit) tulee olla suoritettuna 29.4. mennessä, jos
aikoo valmistua keväällä
Tietokoneiden testaus
• Tyypillistä tietokoneiden testaustilaisuutta ennen koetta ei koronasyistä järjestetä
• 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
Kokeeseen mukaan
• Kynä, tietokone, kuulokkeet sekä koneen virtajohto ja mahdolliset adapterit
• Henkilöllisyystodistus
• Mukavat vaatteet, joissa voit rennosti tehdä kuuden tunnin kokeet, ei selviä tekstejä vaatteissa
• Ruokaa ja juomaa: Kannattaa välttää nopeita hiilihydraatteja. Läpinäkyviä rasioita tai tekstit
teipattuna.
• 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 tms.
• Kokeessa voi käyttää vain abittijärjestelmän laskimia tai taulukkokirjaa
Korona ja ylioppilaskokeet
• Koronaoireisena ei saa tulla ylioppilaskokeeseen!
• Jos joudut jäämään kotiin koronaoireiden 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 arvosana
• Seuraa wilmaa mahdollisten yllättävien muutosten varalta!
Kokeeseen saapuminen
• Koeaamuna pitää saapua viimeistään 8.00 koulun 2. kerroksen aulaan, jossa annetaan tarkemmat
ohjeet
• Vie päällysvaatteet, puhelimet yms. lokeroosi ja ota 2. kerrokseen mukaan vain tietokone
oheislaitteineen, eväät ja kirjoitusvälineet
• 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
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Kokeiden määräyksiin ja ohjeisiin tulee tutustua ennakkoon. Koetilaisuudessa valvova opettaja ei
voi antaa ohjeita. Ks. linkit lopusta

Kokeen aikana
• Koepaikalla oleviin suttupapereihin ei saa tehdä merkintöjä ennen kokeen alkua
• Eväät pidetään kokeessa pulpetin vieressä olevalla tuolilla.
• Omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynnille)
• Valvojan saa paikalle viittaamalla
• Näytönsäästäjä päälle vessareissun ajaksi
• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00
• Koevilppi, häirintä ja järjestysrikkomus koetilanteessa voi johtaa rikosilmoituksen lisäksi koko
tutkintokerran hylkäämiseen ja kieltoon osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.
Abivalmennus ja preliminäärit
• Ylioppilaskokeisiin valmentavat preliminäärit järjestetään III-jakson koeviikon aikana tai
läheisyydessä. MAA ke 26.1., ÄI 31.1., ENA 1.2. , FY 8.2.
• Kaikki ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneet opiskelijat osallistuvat ko. oppiaineen
abivalmennukseen kolmannen jakson jälkeen. Aikataulu: http://ayl.fi/ylioppilastutkinto/kevat2022
Tarkista ajankohtainen koeaikataulu ytl:n sivuilta!
• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2022-koepaivat
Tutustu sivuihin:
• YTL:n kokelaan ohje kokeeseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedotekokelaille
• Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset ja ohjeet:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset (esim. kannettavan tietokoneen määräykset)
• Digitaalisessa koejärjestelmässä olevat ohjelmat:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinenylioppilastutkinto/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

Sivu 2 / 2

