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KOLME TÄRKEÄÄ ASIAA

1. Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit pitää olla suoritettuna 

ennen yo-kokeita (O- tai K-merkintä ei riitä)

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

3. Lukion oppimäärä (75 kurssia ja pakolliset kurssit) tulee olla 

suoritettuna 3.5. mennessä, jos aikoo valmistua keväällä



ABIVALMENNUS

• Ylioppilaskokeisiin valmentavat abivalmennukset 27.2.-10.3.

• Paperiset ilmoittautumislistat koulun ilmoitustaululla

• Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 3.2. (päättöviikon viimeinen päivä)



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, joko läpinäkyviä rasioita tai tekstit 

teipattuna

• Koetilaisuuteen ei saa missään nimessä tuoda matkapuhelimia, muistillisia pelihiiriä, bluetooth-

laitteita tai muita laitteita, joilla voi, kommunikoida salin ulkopuolelle (esim. älykelloja). Saliin ei 

oteta myöskään päällysvaatteita, penaaleja, laukkuja tms.

• Jos tarvitset varakonetta, ota hyvissä ajoin yhteys Anna Tuhola-Kujanpäähän tai Akseli Salmeen 



KOKEESEEN SAAPUMINEN

• Koesaleina on koulun juhlasali sekä isommissa kokeissa myös 2. kerroksen luokkatiloja 

(Äidinkielet, S2, matematiikat)

• Tarkista koulun kotisivuilla julkaistavasta listasta mihin koetilaan sinun tulee saapua ja 

mihin aikaan

• Koetilojen nimenhuudot aloitetaan klo 8.00 ja 8.20. Olethan ajoissa paikalla, jotta kokeet 

saadaan käynnistymään ajallaan

• Jokaiselle kokelaalle on varattu oma arvottu paikka salissa, joka ilmoitetaan nimenhuudon 

yhteydessä



KOKEESEEN SAAPUMINEN (2)

• Laukut jätetään salin aulaan tai alas naulakoille

• Kännykät, avaimet ja muut arvoesineet jätetään nimikoidussa pussissa koriin valvojalle 

sisälle saliin tultaessa. Varmista että kännykkä on pois päältä!

• Eväissä tai vaatteissa tekstit on syytä peittää. Saliin ei omia nenäliinoja

• Omat lääkkeet saa ottaa, mutta ei tuoteselosteita yms.

• Tietokoneen ja eväiden kantamiseen voit käyttää koria, josta tavarat on helppo tarkistaa. 

Ei kestokasseja tai nyssäköitä kantovälineiksi.



ENNEN KOKEEN ALKUA

• Omalla numeroidulla paikallasi on nimi- ja, konseptipaperi, muistitikku, sähköpistostoke ja 

verkkopiuha

• Laita muistitikku sekä verkkopiuha koneeseesi  ja liitä koneen virtapiuha. Buuttaa kone 

YTL:n muistitikulta koejärjestelmään

• Lisää nimesi ja henkilöturvatunnuksesi koejärjestelmään ja valitse oikea koe

• Jää odottamaan valvovaa opettajaa, joka tunnistaa sinut henkilötodistuksestasi ja antaa 

sinulle tarvittavat koodit

• Tunnistautumisen jälkeen omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa



KOKEEN AIKANA

• Koepaikalla oleviin suttupapereihin tai koejärjestelmään ei saa tehdä merkintöjä ennen 

kokeen alkua

• Omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa. 

• WC-käyntiä varten nouse seisomaan pulpetin viereen ja odota, että valvoja antaa sinulle 

luvan lähteä liikkeelle. Muista laittaa ruudun yläreunasta näytönsäästäjä päälle vessareissun 

ajaksi

• Muissa tapauksissa valvojan saa paikalle viittaamalla

• Koevilppi tai sen yritys (esim. kännykkä salissa), häirintä ja järjestysrikkomus 

koetilanteessa voi johtaa rikosilmoituksen lisäksi koko tutkintokerran hylkäämiseen ja 

kieltoon osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.



KOKEEN PÄÄTTYMINEN

• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00

• Koe päättyy klo 15.00 paitsi niiltä, joille on erikseen myönnetty lisäaikaa

• Koe päätetään koejärjestelmän alareunasta löytyvällä päätä koe -painikkeella

• Kokeen päätteeksi palauta valvojalle YTL:n muistitikku ja allekirjoittamasi nimi- ja 

konseptipaperit.  Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

• Muista noutaa arvoesineesi kansliasta.



KOKEEN JÄLKEEN

• Valmistava arvostelu Wilmaan viimeistään kaksi viikkoa kokeen jälkeen

• Ilmoita 4.5.2023 mennessä kansliaan

• Mikäli haluat yhden pakollisen kurssin aineesta suoritusmerkinnän numeron sijaan

• Mikäli et halua halua käyttää kompensaatiota

• Mikäli et halua nimeäsi julkaistavan valmistuneiden ylioppilaiden listassa. Ilmoita tästä myös 

ylioppilastutkintolautakuntaan.

• Lopulliset tulokset Wilmaan 16.5. Koesuoritukset seuraavana päivänä opintopolku.fi -palvelussa

• Perjantaina 26.5. ilmoittautuminen syksyn yo-tutkintoon

• Perjantaina 2.6. klo 17.00 lakkiaisharjoitukset

• Lauantaina 3.6. klo 11.00 lakkiaiset



PENKKARIT   TORSTAINA   9.2.2023

• Tehdään kaikille turvallinen ja hauska karnevaalipäivä!

• Järjestyksenvalvojat tarkastavat ja poistavat tavattaessa:

• Päihteet

• Omaisuudelle tai henkilöille vaaraksi olevat esineet ja tuotteet

• Muistakaa rekkojen lavalla, että olette Lilun edustajia ja esikuvia nuoremmille

• Abit huolehtivat salin siivouksesta


