
YO-kirjoitukset 
keväällä 2022



Terveysturvallisuus 
yo-kokeissa

Vältä sosiaalisia kontakteja 10 vrk 
ennen tutkinnon alkua.

Koronavirusoireisena ei saa 
osallistua kokeeseen.

Karanteenissa oleva ei saa osallistua 
kokeeseen.

Jos olet sairas, ole yhteydessä
rehtoriin välittömästi.



Terveysturvallisuus 
yo-kokeissa

• Koeti laisuuteen saavutaan pienemmissä 
ryhmissä. Kokelaita t iedotetaan 
päiväkohtaisesti .
• Lumitilla aikaporrastus

• Lyseolla odotus luokkatiloissa

• Koeti laisuudessa käytetään maskia koko 
ti laisuuden ajan lukuun ottamatta 
lyhyitä ruoka- ja juomataukoja.
• Muista maski jo kouluun tullessa.

• Voit käyttää omia maskeja tai  koululla 
jaettavia maskeja.

• Jos terveyssyyt estävät maskin käytön 
ole yhteydessä rehtori in



Jos joudut 
olemaan poissa 
kokeesta 
koronan takia

Ilmoita asiasta lukiolle mahdollisimman 
pian.

Ylioppilastutkintolautakunta suosittelee 
hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä 
ja osallistumaan kokeeseen seuraavalla 
tutkintokerralla. Keskustele kuitenkin 
ensin asiasta rehtorin kanssa.



Saapuminen koululle 
yo-päivänä
• Tule paikalle oikeaan aikaan.
• Lumitilla ajallinen porrastus

• Lyseolla koululle klo 8.00 ilmoitettuun luokkatilaan

• Kasvomaski jo tullessa päällä.

• Eväät läpinäkyvissä pakkauksissa siten, että ne 
on helppo tarkistaa.

• Etiketit juomapulloista tms. pitää ottaa pois 
tai teipata piiloon.



Saapuminen koululle 
yo-päivänä
Kokelas tuo mukanaan 
◦ oman tietokoneen lisälaitteineen

◦ kirjoitusvälineet

◦ eväät

◦ kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.

Suttupaperit ja nenäliinat saa koululta.
◦ Kirjoitussaliin ei saa tuoda eikä sieltä saa viedä 

pois mitään papereita.



Saliin sisäänotto
• Sinut pyydetään nimellä saliin ja tarkistetaan 

tietokone, kuulokkeet ja eväät.

• Kännyköitä tai rannekelloja ei saa tuoda saliin. 
• Omaan lokeroon.

• Salissa olevaan laatikkoon. Puhelin pois päältä.
Arvotavarat saat kokeen päätyttyä Lyseon kansliasta.

• Lääkkeet annetaan valvojalle nimellä 
varustettuna (muista hakea pois kokeen 
päätyttyä).



Salietiketti

Koe alkaa aikaisintaan klo 9.00.

Poistua saa aikaisintaan klo 12.00.

Koe kestää 6 tuntia, ellei sinulla ole 
erikseen myönnettyä lisäaikaa.

Koetilaisuudessa noudatetaan 
ehdotonta hiljaisuutta.



Salietiketti

Koesalissa et saa liikkua kokeen aikana 
ilman valvojan lupaa.

Mikäli sinulla on tekninen vika, joka 
estää kokeen suorittamisen, viittaa 
paperilappua nostaen.

Mikäli sinun tarvitsee käydä vessassa, 
tarvitset suttupaperia yms., viittaa 
normaalisti ilman paperilappua. 



Kokeesta poistuminen
• Kokeesta voit poistua ilman valvojan lupaa.

• Kokeesta voi poistua aikaisintaan klo 12.00.

• Tarkista, että olet vastannut oikeaan 
määrään tehtäviä.

• Muista päättää koe Abitissa oikein!

• Muistitikku ja luonnospaperit palautetaan 
takavalvojalle.

• Jos valvojalla on ruuhkaa, odota rauhassa 
vuoroasi omalla paikallasi.



Koepaikat
• Koesaleina toimivat 
• Lumit-sali (Yhteiskoululla)
• Tanssisali (Yhteiskoululla)
• Lyseon juhlasali (2. krs)
• jatkoaikalaiset

• Lyseon liikuntasali (1. krs)

• Pienryhmätilassa kirjoittavien koe on 
aina Lyseon kielistudiossa.



Koepäivät
• ti 15.3. äidinkieli, S2

• to 17.3. lyhyt kieli

• pe 18.3. äidinkieli

• ma 21.3. pitkä kieli

• ke 23.3. matematiikka

• pe 25.3. reaali
(UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE)

• ma 28.3. ruotsi
Pohjantien koululla

• ke 30.3. reaali
(PS, FF, HI, FY, BI)



Ylioppilaskokeen määräyksistä

Esimerkiksi kuulokkeissa 
ei saa olla Bluetooth-

ominaisuutta.



Varmista tietokoneestasi

Koneessa pitää olla liitin 
langallista nettiä varten

Jos liitin puuttuu, hanki OMA 
adapteri (USB-rj45)



Varmista tietokoneestasi
USB-portteja pitää olla riittävästi
◦Abitti-tikku

◦ irrallinen hiiri

◦mahdollisesti kuulokkeet

◦mahdollisesti nettijohdon adapteri

Hanki tarvittaessa USB-jakaja



Digitaalisen yo-kokeen 
kenraaliharjoitus
• KOKELAAN TULEE OSATA 

KÄYNNISTÄÄ OMA TIETOKONE 
ABITTIIN!

• ABITTI-JÄRJESTELMÄN
TESTAUSMAHDOLLISUUDET 
• Lyseon opiskelijat Lyseon juhlasalissa 

ti 1.3. klo 14.30 ja klo 15.00.
• Lumitin opiskelijat Lumitin salissa

ke 2.3. klo 14.30 ja klo 15.00.



Rehtorien 
puhelinnumerot
Päivi Kiiski 044 718 4569

Paavo Heiskanen 044 718 4570

Heikki Huuhka 044 718 1157

Mari Hahtala-Pirskanen 044 718 4466

Miika Raudaskoski 044 718 4072



www.ylioppilastutkinto.fi

MÄÄRÄYKSET > TIEDOTE KOKELAILLE

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

