
Kevät 2023



 Ti 14.3. äidinkieli (suomi), lukutaidon koe ja S2-koe

 To 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

 Pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi), kirjoitustaidon koe

 Ma 20.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä

 Ke 22.3. matematiikka 

 Pe 24.3. reaali II (Ps, Fi, Hi, Fy, Bi)

 Ma 27.3. toinen kotimainen kieli

 Ke 29.3. reaali II (Ue, Uo, Et, Yh, Ke, Ge, Te)



 Koe alkaa klo 9.00

 Saavu paikalle klo 8.15

 Muista ottaa henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti) mukaan

 Kokeen alussa kerrataan ainekohtaiset ohjeet.

 Koe päättyy kello 15. Kokeesta saa poistua aikaisintaan kello 12. 
Jos et pääse/tule kirjoituksiin tai myöhästyt soita numeroon 040-
488 3221 (Sinikka) tai 040-488 3252 (Ville).

 Kaikki yo-kokeet järjestetään lukiolla.

 Yo-koepäivää edeltävänä päivänä opiskelijoilla ei ole oikeutta olla 
pois oppitunneilta



 Kokeeseen saa tuoda omia ruokia ja juomia.

 Koetilaan ei saa tuoda itse mitään papereita, nenäliinoja tai 
eväskääreitä

 Eli kaikista paketeista on poistettava kääre/etiketti. . Jos jotain etikettiä ei 
voi poistaa, tulee teksti teipata läpinäkymättömällä teipillä (esim. 
ilmastointiteipillä) piiloon.

 Koulun ruokalasta voivat hakea eväitä, vain jos on niitä syksyllä 
tilannut.



 Matkapuhelimia tai muita elektronisia laitteita ei saa olla kokelaan 
hallussa kokeen aikana.

 Rannekelloja ei saa tuoda saliin

 Kaikki tekniset laitteet jätetään valvojan osoittamaan paikkaan.

 Koetilaan ei saa tuoda radiolaitteita, muista tarkistaa, ettei koneessa 
ole kiinni usb-vastaanotinta langattomalla hiirelle/näppäimistölle

 Tarkasta, ettei kuulokkeissa ole bluetoothia



 Lautakunta voi mitätöidä ilmoittautumisen kirjoituksiin sairauden 
perusteella.

 Ei pidennä kirjoitusaikaa eli on suoritettava kolmena peräkkäisenä 
kertana

 Jos kokelas haluaa kirjoittaa sairaana, YTL:lle kannattaa lähettää 
todistus sairaudesta.

 Lautakunta voi ottaa todistuksen arvostelussa huomioon.
 Lääkärintodistuksen tulee olla päivätty kirjoituspäivälle.
 Jos kirjoitat sairaana useamman kirjoituksen, tulee jokaiselta päivältä 

olla oma lääkärintodistuksensa.
 Ohjeet lääkärintodistusta varten saat kansliasta. Todistukset jätetään 

kansliaan.



 Jos pöydältäsi tipahtaa jotain tavaraa, et saa itse nousta ylös tuolista 
noutamaan sitä, vaan valvoja nostaa sen sinulle. Nosta käsi ylös ja 
valvoja tulee luoksesi.

 Jos tarvitset lisää paperia tai sinulla on jokin muu ongelma, nosta käsi 
ylös. Mikäli valvoja ei tätä huomaa, nouse seisomaan paikkasi vierelle 
jolloin valvoja tulee luoksesi.
 HUOM! Itse et saa lähteä hakemaan paperia!

 Kokeen aikana voit käydä vessassa. Valvoja näyttää, mitä vessaa tulee 
käyttää. Nosta käsi ylös, kun haluat vessaan.

 Jos kokeessa tulee teknisiä ongelmia, nosta käsi ylös.



”Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn 
tai vilpin yritykseen 
taikka avustaa siinä 
tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, 
menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä 

tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla 

ilmoittautunut, katsotaan hylätyksi.”

(Ylioppilastutkintolautakunnan määräys)



 Ota mukaan nämä
 Kone, laturi, kuulokkeet, hiiri halutessasi (huom! ei 

langaton hiiri)

 Ei saa olla mukana radiolaitteita, eikä kelloa

 Tarkasta, että
 kone on YTL:n määräysten mukainen
 koneessa on tarpeeksi USB-paikkoja ja paikka nettipiuhalle 

tai vastaavasti USB-ethernet -adapteri

 Lataa päivitykset ennen yo-koetta



 Luonnostelupaperit ovat koulun puolesta valmiina 
koetilaisuudessa. Varaa tarvittaessa mukaan 
kirjoitusvälineet



 Vastaukset kirjoitetaan yleiskielellä

 Vastaustekstin kappalejako osoitetaan jättämällä 
tyhjä rivi kappaleiden väliin
 Myös mahdollisen otsikon jälkeen jätetään tyhjä rivi

 Luonnosteluun saa käyttää paperia



ÄIDINKIELI

 Lukutaidon kokeessa 2 osaa. 
 Ensimmäisessä osassa aineistona asia- ja mediatekstejä
 Toisessa osassa fiktiivisiä tekstejä

 Molemmista osista vastataan yhteen

 Kirjoitustaidon kokeessa valitaan yksi tehtävä



 Kielikokeeseen liittyy seuraavia kielitaidon osa-alueita mittaavia tehtäviä:
 kuullun ymmärtäminen
 luetun ymmärtäminen
 kirjallinen tuottaminen
 sanaston ja rakenteiden hallinta.

 Jos kuullunymmärtämiskokeessa ilmenee tekninen häiriö, tulee kokelaan 
nostaa käsi ylös.

 Tehtävän suorittamiseen tarvittava ohjeistus annetaan tehtävän yhteydessä
 Lue ohjeet tarkasti!





 Eri reaaliaineissa on eri määrä tehtäviä (9 – 11) tehtävää.

 Fysiikassa, kemiassa ja biologiassa saa vastata enintään 
seitsemään tehtävään. Muissa aineissa viiteen tehtävään.

 Paperia saa käyttää luonnosteluun, nimi luonnospaperiin


