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Yo-kirjoituspäivät: 

 

Kokeet alkavat 9.00! 

- matematiikan ja lyhyen kielen kokeissa paikalla on oltava 

viimeistään klo 8.30 

- muissa kokeissa paikalla on oltava klo 8.00 

 

ma 17.9.  Äidinkieli, lukutaidon koe 

 

ke 19.9.   A-kieli 

 

pe 21.9.  Reaali I: UE, ET, YH, KE, GE, TE 

 

ma 24.9.  Lyhyt kieli 

 

ti 25.9.  Äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

 

to 27.9.  Toinen kotimainen kieli, A ja B    

 

pe 28.9.  Reaali II: PS, FI, HI, FY, BI 

 

ma 1.10.  Matematiikka, pitkä ja lyhyt 

 

 

Sähköinen yo-koe pähkinänkuoressa: 
 

- jokainen kokelas tuo kokeeseen oman koneensa ja 

tarvittavat lisälaitteet, joita tarvitaan koneen liittämiseen 

ethernet-johtoon ja sähköverkkoon 

- kun kokelas saapuu paikalleen, hän liittää koneensa 

sähköverkkoon ja kiinnittää ethernet-kaapelin 

koneeseensa. 
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- kokelas laittaa pöydällä olevan koetikun koneeseensa ja 

käynnistää koneen koeverkkoon. 

- kokelas syöttää henkilötietonsa järjestelmään ja valitsee 

kokeen johon osallistuu. 

- tämän jälkeen kokelas odottaa, että valvoja tulee 

tunnistamaan ja ohjeistamaan kirjautumiskoodien 

syöttämisen. 

- tämän jälkeen odotellaan rauhassa, että valvoja aloittaa 

kokeen. 

- kokelas tekee kokeen 

- jos jokin tekninen ongelmatilanne kokeen aikana syntyy, 

älä ryhdy itse ratkaisemaan sitä, vaan viittaa ja odota, 

että valvoja tulee paikalle. 

- kun kokelas lopettaa kokeensa, hän klikkaa kokeen 

lopussa olevaa ”päätä koe”-painiketta ja sammuttaa 

järjestelmän. 

- kokeen lopussa koetikku ja suttupaperit palautetaan 

valvojalle. 
 

 

 

 

 Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 12.00. 
 

 

 Kokeet päättyvät kuuden tunnin kuluttua sen 

alkamisesta(ellei kokelaalle ole myönnetty 

lisäaikaa). Silloin on palautettava kaikki 

paperit salin edessä olevien ohjeiden 

mukaisesti. Kun valvoja tai rehtori on 

ilmoittanut kokeen päättymisestä, koetta ei saa 

enää jatkaa. 
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 sähköisissä kielten kokeissa kuuntelu ja 

kirjallinen samassa kokeessa kirjallisen 

päivänä. 

 

 Joka paperiin oma nimi, allekirjoitus, 

kokelasnumero ja lukion 

numero(matematiikan koe).  

 

 Harjoituspaperiinkin samat tunnistetiedot. 

Rasti tekstin yli tai sana ”konsepti”. Voit 

laittaa myös molemmat. 

 

 Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit 

oltava suoritettuna edellisenä päivänä ennen 

kirjallista koetta, jos koe on maanantaina, on 

kurssit oltava suoritettu perjantaina 

 

 Jos kirjoitettavassa aineessa ei ole pakollisia 

kursseja (toinen A-kieli tai B2-, B3-kieli) kolme 

kurssia riittää yo-kokeeseen pääsemiseksi. 
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YLEISIÄ  OHJEITA  
 

 

 

 Kirjoitusluokkasi ilmoitetaan 

sisääntuloaulassa tiedotteella. Odota sen 

luokan edessä. 

 

 Jätä mobiililaitteet (esim. kännykkä ja 

älykello) kouluisännälle ja muut tavarat niille 

varattuun tilaan.  

 

 Valvoja kutsuu kokelaat yksitellen saliin. 

Laita kirjallisiin kokeisiin tullessasi evääsi 

koulusta saamallesi tarjottimelle ilman 

käärettä tai läpinäkyvässä kääreessä. Käytä 

juomille pulloja, joissa ei ole etikettejä tai 

muuta kirjoitusta. Mikäli kääreessä on 

tekstejä, on ne teipattava näkymättömiksi. 

Tekstejä ei saa olla myöskään vaatteissasi. 

 

 Sisään kutsuttaessa saat kokelaskortin, jonka 

oikeassa ylälaidassa on paikannumero, 

vasemmassa ylälaidassa koulun numero ja 

kokelasnumerosi(matematiikan koe). 

Sähköisessä kokeessa kokelasnumeroa ei 

tarvitse, henkilökortti riittää. 
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 Paperit ja nenäliinat on jaettu paikoille. Saliin 

viet ainoastaan tietokone, sen tarvitsemat 

lisäosat, kirjoitusvälineet ja eväät.  

Paikallesi mentyä älä enää lähde kulkemaan. 

 

 Kokeen alettua ei keskustelua, ei vilkuilua. 

 

 WC-käynnit: ensin viittaa, sitten käännä 

paperit pöydälläsi alassuin ja lähde kohti 

ovea(matematiikan koe). Sähköisessä kokeessa 

laita näytönsäästäjä päälle. 

 

 Mikäli haluat lisää paperia, kyniä tms, viittaa. 

 

 Jos jotain putoaa, älä kurkottele sitä itse, vaan 

nosta kätesi pystyyn, valvoja nostaa pudonneen 

tavarasi. 

 

 Älä huokaile äläkä voivottele ääneen. Ei 

myöskään pöydän rummutusta, kuulakynän 

naksuttelua tms. 

 

 Älä käytä hajuvettä, partavettä, hiuslakkaa 

tms, mikä voisi vaarantaa allergisen kokelaan 

suorituksen. Älä tuo evääksi myöskään 

sitrushedelmiä tai kalaa. 
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 Kokeen päätyttyä palauta kaikki paperit, 

koevihko ja kokelaskortti salin etuosassa 

istuvalle valvojalle matematiikan koe). 

 

 Sähköisessä kokeessa muista palauttaa 

muistitikku ja paperiset muistiinpanosi 

ykkösvalvojalle. 

 

 

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 

 

 

 

• Mikäli valmistut syksyllä 2018, on 

päättötodistus tilattava kansliasta saatavalla 

lomakkeella 15.10. mennessä. 

 

• 75 kurssia on oltava kasassa 2.11., mikäli 

tavoittelet lakkia ja päättötodistusta syksyn 

lakkiaisissa. 

 

• Lakkiaiset lauantaina 5.12. klo 14.00.  
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