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Arvoisa Arkadian yhteislyseon ylioppilaskokelas! 

Näihin ohjeisiin on pyritty kokoamaan olennaisia ohjeistuksia ylioppilaskirjoituksiin osallistumiseen 

liittyen käytännön näkökulmasta. Lue kaikki ohjeistukset huolellisesti hyvissä ajoin ennen yo-

kirjoituksia ja kysy tarvittaessa lisätietoja.  

Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedotamme tarvittaessa mahdollisista 

muutoksista nopeallakin aikataululla. Seuraathan siis aktiivisesti myös Wilmaa. 

Ylioppilaskirjoituksissa noudatamme ensisijaisesti ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) määräyksiä 

ja ohjeistuksia. Tutustu huolella seuraaviin ohjeistuksiin: 

• YTL:n kokelaan tiedote syksyn 2022 kirjoituksista: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille 

• Syksyn 2022 ylioppilaskirjoitusten koepäivät YTL:n sivuilla: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2022-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 

Kolme tärkeää asiaa muistettavaksi: 

1) Muistathan, että kaikkien syksyllä 2022 kirjoitettavien aineiden pakollisten kurssien tulee olla 

suoritettuina ennen yo-kokeita (O- tai E-merkintä ei riitä!), jotta kyseisen aineen yo-

kokeeseen saa osallistua. Mikäli suorituksissa on haasteita tai et ole varma suorituksen 

valmistumisesta ajoissa, ota yhteyttä kyseisen aineen opettajaan, opinto-ohjaajaan tai 

rehtoriin hyvissä ajoin. 

2) YO-maksut tulee olla maksettuna ennen yo-kokeita. Tarvittaessa yhteys lukion kansliaan. 

3) Seuraathan aktiivisesti lukion ja YTL:n sekä terveysviranomaisten tiedotusta 

koronatilanteesta. Koeohjeet tai aikataulut saattavat muuttua nopeastikin. Kokeeseen ei voi 

lähtökohtaisesti tulla koronaoireisena -> jos sairastut, ole yhteydessä rehtoriin lisätietojen 

saamiseksi. 

 

Klaukkalassa 23.8.2022 tsemppiä yo-kirjoituksiin valmistaututumiseen toivottaen, 

 

Heidi Handolin-Kiilo 

rehtori 

p. 050 536 3490 

heidi.handolin-kiilo@ayl.fi  
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OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIA VARTEN 

 

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 siviilipalvelusmieheen 

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

 

Kokeeseen mukaan 

• Kynä, tietokone, virtajohto, langalliset kuulokkeet, henkilöllisyystodistus sekä mahdolliset 
henkilökohtaiset lääkkeesi (omalla nimellä varustettuna). HUOM! Langattomia laitteita ei saa 
käyttää (ei myöskään kuulokkeita, joissa bluetooth-ominaisuus). 

• Mukavat vaatteet, joissa voit rennosti tehdä kuuden tunnin kokeet, ei tekstejä vaatteissa. 
• Tee hyvät ja terveelliset eväät (käytä läpinäkyviä rasioita tai tekstit teipattuna). 
• Koetilaisuuteen ei saa tuoda matkapuhelimia, bluetooth-laitteita tai muita laitteita, joilla voi 

kommunikoida salin ulkopuolelle (esim. älykelloja). Saliin ei tuoda myöskään 
päällysvaatteita, penaaleja, laukkuja tms. 

 

Kokeeseen saapuminen 

• Koeaamuna pitää saapua viimeistään 8.00 lukion 2. kerroksen aulaan, jossa annetaan 
tarkemmat ohjeet. Jos myöhästyt tms. ota välittömästi yhteys rehtoriin (p. 050 536 3490). 

• Vie päällysvaatteet, puhelimet yms. lokeroosi tai kansliaan (tavaroiden säilyttäminen omalla 
vastuulla eli arvotavarat kannattaa jättää kotiin) ja ota 2. kerrokseen mukaan vain tietokone 
oheislaitteineen, eväät ja kirjoitusvälineet. Muista, että vastuu tavaroista on opiskelijalla.  

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

• Jokaiselle kokelaalle on varattu oma arvottu paikka salissa, jonka rehtori ilmoittaa 
nimenhuudon yhteydessä. YO-kirjoitussaliin tultuasi siirry omalle paikallesi. Tämän jälkeen et 
voi enää liikkua salissa ilman valvojan lupaa. Tarvittaessa pyydä apua valvojilta. 
Suttupapereihin ei saa tehdä merkintöjä ennen kokeen alkua. 

• Kokeiden määräyksiin ja ohjeisiin tulee tutustua ennakkoon. Koetilaisuudessa noudatetaan 
myös lukion yleisiä järjestyssääntöjä. Ks. tarkemmat linkit lopusta ja tutustu ohjeistuksiin 
huolella etukäteen. 

 

Kokeen aikana 

• Ole huolellinen kokeeseen kirjautuessa, että kirjaudut siihen kokeeseen, johon olet 
ilmoittautunut.  

• Esitä henkilöllisyystodistuksesi valvojalle kokeeseen kirjautumisen yhteydessä. 
• Muista lukea kokeen ohjeet ja tehtävänannot huolella. Kokeisiin vastataan digitaalisesti 

YTL:n ohjeistusten ja vaatimusten mukaisesti vastauskenttiin. 
• Valvojan saa paikalle viittaamalla. Mikäli epäilet teknistä häiriötä, viittaa välittömästi valvoja 

paikalle. On tärkeää, että tuot teknisen häiriön tai sen epäilysi valvojan tietoon viipymättä.  
• Mikäli kokeen aikana ilmenee kokelaasta riippumattomia teknisiä häiriöitä, hyvitetään 

häiriöön kulunut arvioitu aika tapauskohtaisesti YTL:n ohjeistuksen/määräysten mukaisesti. 
• Omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynnille). Muista 

näytönsäästäjä! 
• Eväät pidetään kokeessa pöydän vieressä olevalla tuolilla. 



• Mikäli luonnostelet vastauksia esim. LibreOfficella tai laskimella, muista välitallentaa 
luonnokset. Koejärjestelmän ohjelmat eivät automaattisesti tallenna tiedostoja ja jos kone 
joudutaan käynnistämään uudelleen, voit menettää luonnoksen. Vain vastauskenttiin lisätyt 
varsinaiset vastaukset tallentuvat automaattisesti. Muista aina olla huolellinen täyttäessäsi 
vastauskenttiä ja tarkistaa ennen kokeen päättämistä, että olet vastannut oikeaan määrään 
kysymyksiä ja että vastauksesi löytyvät vastauskentistä oikeilta kohdilta. 

• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00 
• Päätettyäsi kokeen (ja poistuessasi), palauta USB-tikku ja kaikki suttupaperit valvojan 

pöydälle. 
• Jos kokeenpalautukseen on ruuhkaa, odota rauhassa paikallasi ruuhkan hälvenemistä. 

 

Mahdolliset vilppitilanteen 

• 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 §.) 

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 

• YO-kokeet arvostellaan alustavasti lukiolla. Opettajien lähettämät alustavat arviot ilmoitetaan 

opiskelijoille Wilmassa. YTL:n sensori tekee lopullisen arvion. Lopulliset arvosanat opiskelija 

löytää Wilmasta tulosten julkaisun jälkeen (alustavasti 10.11.2022). Opiskelijat näkevät myös 

koesuorituksensa osoitteesta https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/11.11.2022 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 (Syksyn 2022 tutkinnon osalta oikaisuvaatimukset tulee jättää 11.-25.11.2022) 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) syksyn lakkiaisia varten 28.10.2022 mennessä. Huomioithan, että pyynnöt 

päättötodistukseen liittyen (esim. S-suoritusmerkinnät) tulee olla jätettynä myös tällöin 

kansliaan syksyn lakkiaisten osalta. 

• Mikäli haluat osallistua kevään 2023 YO-kirjoituksiin, ilmoittaudu 18.11.2022 mennessä.  

 

Ole yhteydessä tarvittaessa matalalla kynnyksellä 

• Sairastumiseen (myös lieväoireisena) liittyen ole yhteydessä viipymättä rehtoriin puhelimitse 
tai tekstiviestillä (Heidi Handolin-Kiilo, 050 536 3490) tai kokeen aikana valvojalle 
viittaamalla. 

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

liittyen. 

• Jos ylioppilaskirjoitukset tai koronatilanne huolestuttaa, voit olla yhteydessä lukion 
opiskeluhuollon toimijoihin (kuraattoriin, psykologiin, terveydenhoitajaan tai lukion 
tsemppariin). 

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

