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KOEPÄIVÄ KOE

ti 15.3.
äidinkieli, lukutaidon koe
suomi toisena kielenä -koe

to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 18.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 23.3. matematiikka

pe 25.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ma 28.3. ruotsi

ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia



Sairaana tai edes lieväoireisena ei saa tulla kokeeseen!

• Ei vaaranneta muiden kokelaiden terveyttä ja osallistumista
• Valvojien on pysyttävä terveinä
• Varovaista elämää myös koulun ulkopuolella: kontaktien minimoimisella ja 

rokotesuojalla on suuri vaikutus tartuntariskin minimoimisessa.

Jos sinulla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, toimi näiden 
terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti. Kts erityisesti kohdat:

• Jos sinulla on oireita,…

• Kuinka pitkään sinun pitää pysyä kotona?

• Kuinka altistuneiden tulee toimia?

KORONA!

https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/sote-palvelut/ohjeita-hengitystieinfektio-oireisille/#ohjeet


• Sivarimme Milo päivystää kanslian edessä (välitilassa, eli hallinnon kopiokoneen 
luona) puoli tuntia lounasaikaan joka arkipäivä toistaiseksi. 

• 3.-4.vuositason opiskelijat noutavat häneltä oman laatikkonsa tämän 
päivystysajan puitteissa. Laatikossa on 5 testiä.

• Mukana pitää olla hlötodistus tai jokin virallinen kortti, josta näkyy oma nimi 
(esim. pankkikortti tai kuvaton Kelakortti). 

• Kaverin puolesta ei voi noutaa laatikkoa, jokainen opiskelija saa vain oman 
laatikkonsa.

• 2. vuositason opiskelijat saivat testit RO-tuokiossa 2.3.

NOUDA KORONATESTI KOULULTA 



• Ota yhteys rehtori Tarja Aro-Kuuskoskeen.

• Saat rehtorilta ohjeet ilmoittautumisen mitätöinnistä.

• Koronan takia tehtyyn ilmoittautumisen mitätöintiin ja 
muutoksiin ilmoittautumistietoihin ei vaadita 
lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä.

KORONA

Jos sairastut ennen koetta:



• Ilmoita asiasta valvojalle, mutta osoita, ettei sinua pidä 
tulla liian lähelle. Kirjoita esim. luonnospaperiin ja 
näytä se valvojalle turvaväli huomioiden

• Poistut tilasta välittömästi valvojan saattelemana.
• Pidä valvojaan turvaväli.
• Sinut ohjataan erilliseen tilaan asian selvittämisen 

ajaksi.

KORONA
Jos saat oireita kokeen aikana



Käytä maskia, ellei sen käyttämiselle ole 
estettä (paras on FFP2-luokan maski)

• matkalla koululle
• koulun sisällä ennen koetilaan siirtymistä
• Koetilaan saa tuoda omia maskeja 

läpinäkyvissä pusseissa, 
vaihtopusseja sekä käsidesiä. Maski 
vaihdettava nopeasti ja avoimesti 
koetilassa

• Koululta saa myös maskeja
• Laita käytetyt maskit jätepussiin, joka on 

jaettu paikallesi. Vie se itse roskiin kokeen 
päätyttyä.

KORONA

• Pidä 1-2 m turvaväli muihin ihmisiin 
matkalla koetilaisuuteen ja koululla ennen 
kokeen alkua.

• Pese kädet saippualla tai käytä käsidesiä.
• Älä koskettele kasvoja.
• Yski ja aivasta kertakäyttöiseen 

nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. 
Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi tai aivasta 
hihaan, älä käsiisi. 



• Tavaroiden säilytys ja eväiden tarkistus hajautettu

• Salin paikkoja on harvennettu

• Kun tulet koetilaan, jää paikallesi. Muiden kanssa ei saa seurustella.

• Valvojilla on suojavarusteet

• Koetilojen ja vessojen siivousta tehostetaan

• Luokissa tuuletetaan usein ja ovi pidetään auki. Ota mukaan lämpimiä

vaatteita, jotta et vilustu vedossa.

• Lainakone / muut lainatarvikkeet jätetään omalle paikalle

kokeesta poistuessa.

KORONA



ENNEN KOEPÄIVÄÄ

Varmista buuttaus, tikku opehuoneen oven luona
Käynnistä kone uudelleen edellisenä iltana, jotta mahd. päivitykset asentuvat

Oma kone ja toimivat kuulokkeet, sovitin hankittu (jos tarvitaan) 

Osallistumisoikeus kunnossa:
Pakollisista arvosana (myös 4 käy), ei O tai K

Kokeita on joinakin päivänä muualla kuin salissa.
Niitä ennen saat wilmaviestin, jossa kerrotaan koetila, kouluuntulon aika, 

sisääntulo-ovi ja tavaroiden säilytyspaikka. 
Koulusta valmistuneille lähetetään s-postia.



1. Kannettava tietokoneesi (koululla on vain varakoneita)
2. USB- ja/tai verkkoliittimen sovittimet, jos tarvitset niitä
3. Virtajohto
4. Vain langallisesti toimivat kuulokkeet
5. Vain langallisesti toimiva hiiri (halutessasi)

6. Kirjoitusvälineet ilman penaalia
7. Eväät ja maski(t) läpinäkyvässä pakkauksessa, käsidesi (teippaa 

tekstit). Täytä vesipullo jo kotona.

8. Lompakko, puhelin, avaimet yms. suljetussa, läpinäkyvässä 
pussissa. Pussissa oltava teippi/tarra, jossa etu- ja sukunimi. 
Tee tämä jo valmiiksi kotona.
Pussi annetaan eväitä tarkastavalle valvojalle, ja sen voi hakea 
kansliasta kokeen jälkeen.

MITÄ MUKAAN YO-KOKEESEEN?



KUN TULET KOULULLE

Ole valmiina tulemaan koetilaan klo 8.15

Vie tavarasi nimettyyn säilytystilaan
pukuhuoneet tai luokka, ilmoitetaan Wilmassa

Pidä turvaväli!

Pese ja desinfioi kätesi



KUN TULET SISÄÄN KOETILAAN

Valvoja tarkistaa eväät, tarvikkeet ja koneen.
Anna pussissa olevat arvotavarat valvojalle 

(nimi pussiin)

Valvoja kertoo paikkanumerosi. Koepasseja ei enää 
käytetä.

Ole paikalla koetilan 
luona viim. klo 8.15HUOM! 



Kannettavassa, 
kirjoitusvälineissä tai vaatteissa 

ei saa olla tekstiä tai kuvia.
Tekstitatuoinnit eivät saa näkyä.

HUOM! 1. Ei kännykkää, älykelloa tai 
muita elektronisia laitteita. 

2. Ei langattomasti toimivia 
laitteita, kuten kuulokkeita tai hiirtä

3. Ei omia papereita, taulukkokirjoja tai 
laskimia

4. Ei omia nenäliinoja  tai eväskääreitä

MITÄ EI SAA TUODA KOETILAAN?



VALMISTELE KONEESI

Koneen on oltava aluksi sammutettuna.
Älä kytke vielä verkkopiuhaa.

Kytke koneeseesi virtajohto ja 
kuulokkeet.

Laita opiskelijan tikku USB-porttiin tai sovittimeen. 
Tikku on valmiina paikallasi.



BUUTTAA KONEESI

Käynnistä koneesi kokelaan USB-tikulta eli buuttaa se. 
Älä sammuta konettasi, kun buuttaus on kesken!

Tee äänitesti 
(tulee näytölle automaattisesti)

Kytke verkkopiuha koneeseesi, kun buutti on 
onnistunut



KIRJAUDU TUTKINTOVERKKOON

Syötä koejärjestelmään nimesi ja henkilötunnuksesi. 
Tunnuksen voi varmistaa valvojalta.

Valitse koe, jonka suoritat (esim. FI – Maantiede).                                                 
Valitse oikea oppimäärä kielissä ja matematiikassa.

Odota, että valvoja tulee vahvistamaan 
kirjautumisesi, ja että valitsit oikean kokeen. 

Valvoja kertoo koodit, jotka syötät ohjelmaan.



VALITSE OIKEA KOE JA TASO

Vastuu oikean kokeen ja kokeen tason valinnasta on 
kokelaalla. Viittaa heti valvoja paikalle, jos huomaat 

valinneesi väärän aineen tai oppimäärän kokeen. 
Jos palautat eri kokeen kuin mihin olet ilmoittautunut, 

koesuoritusta ei arvostella ja saat kokeesta hylätyn 
arvosanan.

HUOM! 



KOE ALKAA!

Muistiinpanopapereihin tai apuohjelmiin 
ei saa kirjoittaa mitään ennen kokeen alkua.

Odota, kunnes valvoja käynnistää kokeen 
omalta koneeltaan.



SÄÄTÖJÄ...

Koetehtävät näkyvät 
selainikkunassa  

Taustamateriaalit aukeavat omalle 
välilehdelleen Näytä aineistot-

painikkeesta. Voit liikkua aineisto-
ja koevälilehdeltä toiselle. 



KOEJÄRJESTELMÄN OHJEET JA 
SOVELLUKSET

Ohjeet ja sovellukset 
ovat ylävasemmalla 
olevassa valikossa.

Valvoja ei saa neuvoa 
koejärjestelmän käyttämisessä 

kokeen aikana. 
(tästä on joitakin poikkeuksia)



OHJEET VOI KATSOA ETUKÄTEEN

Ohjeet löytyvät myös verkosta 
osoitteesta
https://cheat.abitti.fi

https://cheat.abitti.fi/


VASTAUSTEN KIRJOITTAMINEN
Vastaa suoraan vastauskenttiin. Koejärjestelmä tallentaa 
vastauskentässä olevat vastauksesi automaattisesti.

Koejärjestelmä varoittaa, jos olet jättämässä vastauksia 
sallittua useampaan tehtävään.

Apuohjelmilla (esim. tekstinkäsittely) kirjoitetut tekstit on 
tallennettava itse.

Voit luonnostella vastaustasi paperille kokeen aikana. Kirjoita 
jokaiseen käyttämääsi luonnospaperiin allekirjoitus ja koko 
nimesi.

HUOM! Kopioi vastauksesi apuohjelmasta vastauskenttään 
ajoissa ennen kokeen päättymistä. Niitä ei saa siirtää 
koeajan päätyttyä.



VASTAUSVERSION PALAUTTAMINEN

Voit palauttaa koevastauksesi aiemman version itse.
Paina vastauskentän oikeasta alalaidasta linkkiä 
"Aiemmat vastausluonnokset”.

Valitse vastauskentässä aiemmin ollut sisältö ja 
paina "Palauta”. 

Valvoja voi antaa teknisluonteista apua, ei saa 
auttaa vastausversion valinnassa.HUOM! 



LIIAN MONTA VASTAUSTA
Koejärjestelmä varoittaa kokeen päättämisvaiheessa, jos olet
aikeissa palauttaa liian monta vastausta. Varoitus näkyy sivun
alalaidassa punaisella tekstipohjalla.



LINKKEJÄ YTL:N OHJEISIIN

• Ikkunoiden ja välilehtien järjestäminen:

• Äänitestin tekeminen ja äänenvoimakkuuden säätäminen:

• Kuvankaappauksen liittäminen vastaukseen:
Näin liität erillisillä ohjelmilla (esim. LibreOffice, Geogebra) tekemiäsi tiedostoja 
vastaukseesi kuvankaappauksen avulla.

• Tiedostojen tallentaminen:

• Poistetun tekstin palauttaminen:
Näin palautat poistamasi tekstin tai perut tekemäsi muokkauksen.

• Ohjeita sähköiseen kielikokeeseen (pdf): Tämä ohje on linkkinä kokeen alkuohjeissa.

• Ohjevideot löytyvät koeympäristön aputoiminnosta, jonka löydät näytön yläreunasta.

https://vimeo.com/groups/362555/videos/158364449
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158365982
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158364957
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158365235
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158365665
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/ohjeita_kielikokeeseen_kokelaalle_2017-01-23_fi.pdf


SAAKO VALVOJALTA APUA?

Valvojat eivät pääsääntöisesti saa kokeen aikana 
neuvoa tietokoneen tai koejärjestelmän 

käytössä. 

Tästä on poikkeuksia, 
joista valvojat tietävät. Älä epäröi kysyä!



KUN HALUAT KÄYDÄ VESSASSA

• Napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa näytönsäästäjä-
painiketta.

• Nosta paikallasi oleva numerolappu selkeästi näkyviin. Valvoja 
saattaa sinut vessaan.

• Peitä muistiinpanopaperisi.



MUITA TILANTEITA

Jos tarvitset lisää luonnospaperia, viittaa valvoja paikalle.

Jos jotain tipahtaa lattialle, valvoja nostaa sen. 
Et saa kumarrella tai nousta paikaltasi.

Jos tunnet olosi huonovointiseksi, viittaa valvoja paikalle.

Jos valvoja keskeyttää kokeen, et saa jatkaa vastausten 
kirjoittamista etkä keskustella muiden kanssa.

HUOM! Valvojat eivät anna koetehtävien suorittamiseen liittyviä ohjeita.



VILPPI TAI SEN YRITYS

https://storage.needpix.com/rsynced_images/judge-3556460_1280.png



Jos kokelas syyllistyy kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin 
yritykseen taikka avustaa siinä:
- kaikki hänen koesuorituksensa kyseiseltä tutkintokerralta katsotaan 
hylätyksi
- 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.

Huom! Kännykän tai älykellon tuominen koetilaan voidaan rinnastaa 
vilppiin.

VILPPI TAI SEN YRITYS



•tahallisista koetilaisuuden häiritsemisepäilyistä on tehtävä 
rikosilmoitus poliisille.

Häirintä voidaan määritellä rikoslaissa tapauksesta riippuen 
esimerkiksi datavahingonteoksi, tietoliikenteen häirinnäksi, 
tietojärjestelmän häirinnäksi, tietomurroksi, vaaran aiheuttamiseksi 
tietojenkäsittelylle tai viestintäsalaisuuden loukkaukseksi.

KOETILAISUUDEN TAHALLINEN HÄIRINTÄ



Jos kokelas häiritsee koetilaisuutta tai muuten rikkoo järjestystä
koetilaisuudessa, eikä rehtorin tai opettajan kehotuksesta huolimatta
lopeta menettelyä, hänen koesuorituksensa katsotaan hylätyksi.

Jos menettely on toistuvaa tai aiheuttaa merkittävää haittaa muiden
kokelaiden koesuorituksille, kokelaan kaikki tutkintokerran
koesuoritukset katsotaan hylätyiksi ja hän menettää oikeutensa
osallistua myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin.

Jos menettely on erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää
lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

Koetilaisuutta häiritsevä kokelas voidaan määrätä poistumaan
tilaisuudesta. Jos kokelas ei noudata poistumismääräystä, rehtori tai 
opettaja voi poistaa kokelaan.

KOETILAISUUDEN TAHALLINEN HÄIRINTÄ



KOKEESTA POISTUMINEN

Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12

Ennen kuin päätät kokeen, lue vielä kerran kokeen ohje ja tarkista, 
että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin

Laita luonnospapereihin koko nimesi ja allekirjoitus

Koeajan päätyttyä voit siirtyä kokeen päättämiseen ja sammuttaa 
virran koneestasi, kun valvoja on paikalla

HUOM! 
Kun valvoja ilmoittaa kokeen päättyneen, 
kirjoittaminen on lopetettava heti. 



SAMMUTA KONE JA IRROTA TIKKU

Napsauta alareunassa 
Siirry kokeen päättämiseen-painiketta

Sammuta kone virtakytkinkuvakkeesta
(oikeassa ylänurkassa)

Irrota USB-tikku sekä virta- ja verkkojohdot, kun 
kone on sammunut



PALAUTA TIKKU

Palauta USB-tikku ja luonnospaperit valvojalle. 
Odota, että saat valvojalta luvan poistua.

Ota koneesi tarvikkeineen ja poistu koetilasta.
Jätä lainakone paikallesi. Irrota sen virtajohto.

Hae arvotavarasi (puhelin, lompakko ym.) kansliasta.



LISÄOHJEITA

• Opiskelijan Torkkeli-sivustolla
YO-KIRJOITUKSET –palstalla nämä diat, 
buuttausohjeet ja koekohtaisia ohjeita.

• Lue ohjeet tarkasti. 

• Katso myös YTL:n ohjevideot.


