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Käytännön ohjeita yo-kokeisiin 

 
*Perehdy huolellisesti alla oleviin 
ohjeisiin sekä 
ylioppilaslautakunnan antamiin 
yleisiin ja ainekohtaisiin ohjeisiin 
ja määräyksiin,  
www.ylioppilastutkinto.fi 
 
*Olet kokelaana vastuussa siitä, 
että olet selvillä 
ylioppilastutkintoon liittyvistä 
määräyksistä, suoritusohjeista ja aikatauluista. 
 
*Kaikki kokeet ovat Nikkilän 
Sydämen liikuntasalissa, Iso Kylätie 
12. Sisään mennään F-ovesta 
parkkipaikan puolelta ks. kuva. 
 
*Henkilöllisyys on todistettava 
(kuvallinen Kela-kortti, ajokortti, 
passi) > todistus mukaan koepaikalle 
 
*Jätä reppu, päällysvaatteet ja 
muut henkilökohtaiset tavarat (myös puhelin, avaimet, lompakko) 
Enteriin omaan kaappiisi. Nikkilän Sydämen tiloissa ei ole lukollisia 
säilytystiloja eikä valvontaa.  
 
 
Kokeeseen saapuminen 

Koronatilanteen takia kokeisiin saapumista porrastetaan joidenkin kokeiden 
osalta. Seuraa Wilma-tiedotusta päiväkohtaisista saapumisajoista. Ehdoton 
takaraja saapua kokeeseen on klo 8.15.  

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Digitaalinen koetilaisuus 
 
Sähköiset kokeet alkavat klo 9.00 ja kestävät kuusi tuntia. Kokeesta saa poistua 
aikaisintaan klo 12.00 mutta koko koeaika kannattaa käyttää vastausten viimeistelyyn. 
Kokeesta poistuttaessa luonnostelukonseptit (myös tyhjät; käytettyihin nimi) ja USB-
tikku jätetään palautuspöydälle.  
 
Jokaisella sähköiseen kokeeseen osallistuvalla on oltava kokeessa oma kannettava 
tietokone ja siihen sopivat riittävän laadukkaat kuulokkeet eli sellaiset, joista 
kuunneltavat äänet kuuluvat mahdollisimman vaimeasti ympäristöön. Saat kokeen 
aikana käyttää seuraavia lisälaitteita: langallista näppäimistöä, langallista hiirtä tai 
muuta osoitintyökalua. Kuulokkeiden tai muiden lisälaitteiden osalta ei riitä, että niitä 
pystyy käyttämään langallisesti, vaan langatonta mahdollisuutta niissä ei saa olla. 
Näytönsuoja on pakollinen. Muista ottaa myös laturi mukaan. Sähköisessä kokeessa saat 
käyttää valmiiksi painettuja konseptipapereita luonnosteluun. 
 
Jos päätät sähköisen kokeen ennen klo 12.00, sulje tietokoneen kansi ja odota, että voit 
poistua. Et voi etkä saa käyttää tietokonetta yo-kokeen aikana muuhun kuin kokeen 
tekemiseen. Poistuessasi kokeesta palauta valvojalle USB-tikku ja kaikki 
luonnostelupaperit (myös tyhjät; käytettyihin nimi).  
 
Matematiikan kokeessa: erillisen taulukkokirjan tai laskimen käyttö ei ole sallittu 
keväästä 2021 alkaen.  
  
A-osassa kokelaalla ei ole käytössään seuraavia muuten koejärjestelmään sisältyviä 
ohjelmia: 
LibreOffice Calc, wxMaxima, Texas Instruments TI-Nspire CAS, Casio ClassPad Manager, 
Logger Pro, Geogebra, 4f Vihko. 
 
Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeessa erilliset laskimet ja taulukkokirjat eivät ole 
sallittuja keväästä 2021 alkaen. 
 
Tee koneesi päivitykset valmiiksi KOTONA ennen koetilaan saapumista: sammuta 
kokonaan kone. Jos kone on tarjoamassa päivityksiä, tee päivitykset. Käynnistä kone 
tämän jälkeen uudelleen ja sitten sammutus uudelleen. 
 
 

Kirjoitusvälineet ja luonnostelupaperit 
 
Tuo omat kirjoitusvälineet (kynät, pyyhekumit, viivoittimet jne.) irrallisina avoimessa 
laatikossa tai läpinäkyvässä pussissa. Penaalit ja muut umpinaiset kynäkotelot eivät ole 
sallittuja. Saat konseptipaperia koulun puolesta vastausten luonnosteluun. 
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Eväät  
 
Kokelaat saavat koulun puolesta etukäteen tilatun eväspaketin (sämpylä, hedelmä) 
mutta kannattaa ja saa tuoda omia eväitä mukaan. Kaikki saavat koulun puolesta 
vesipullon. Juomista on hyvä varata tarpeeksi. Poista tai peitä tekstiä sisältävät 
pakkaukset sekä juomapullojen etiketit KOTONA. Pakkaa eväät rapisemattomiin 
läpinäkyviin pusseihin, rasioihin tai avoimeen koriin. Koulun eväspaketit jaetaan niitä 
tilanneille klo 10 jälkeen. 
 
Kokeesta poistuessa vie tarjotin ja kaikki roskat pois koepaikalta ja koesalista. Palauta 
tarjotin sinne mistä sen otit.  
 
 

Vaatteet 
 
Pukeudu mukaviin vaatteisiin. Ota mukaan lämmintä vaatetta, sillä paikallaan istuessa 
saattaa helposti tulla kylmä ja koetilassa voi olla viileää. Pukeudu vaatteisiin, joissa ei 
ole tekstiä. Lippikset, pipot tai muut päähineet eivät ole sallittuja. 
 
 

Kännykät, elektroniset laitteet ja kellot 
 
Kännykkää, elektronisia laitteita tai älykelloa ei saa olla kokelaan hallussa missään 
kokeen vaiheessa. Jätä kännykkä ja muut henkilökohtaiset tavarat omaan kaappiisi 
koululle. Mikäli sinulla ei ole omaa kaappia Enterissä, lukio ei tarjoa muita säilytys-
vaihtoehtoja näille. Liikuntasalin pukuhuoneeseen tai muihin yhteisiin tiloihin jätetyt 
tavarat ovat jokaisen kirjoituksiin osallistuvan omalla vastuulla.  
Kokelaan hallussa oleva kännykkä, elektroniset laitteet ja -kellot tulkitaan vilpin 
yritykseksi, jolloin kokelas menettää oikeuden osallistua kyseisen tutkintokerran 
kokeisiin ja kaikki tutkintokerran kokeet hylätään.  
 
 

Lääkkeet 
 
Lääkkeet näytetään pakkauksessaan omalla nimellä varustettuna valvojalle ennen 
kokeen alkamista.  
 
 

Erityisjärjestelyt 
 

Jos olet hakenut erityisjärjestelyjä, sinulla saattaa olla pidennetty koeaika. Tällöin 
kokeesi alkaa kuitenkin aina samaan aikaan kuin muillakin. Pidennetyn koeajan voit 
tarkistaa Wilmasta. 
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Muuta 
 

Jos kokeen aikana tulee jotakin asiaa (esim. tarvitset lisää luonnostelupaperia), nosta 
käsi ylös ja odota valvojaa. Jos jotain putoaa lattialle, pyydä kättä nostamalla valvoja 
paikalle. Valvoja nostaa pudonneet tavarat kokelaan pöydälle.  
 
Koetilassa on nenäliinoja, omia nenäliinoja ei saa tuoda. 
 
Vessakäynnit tapahtuvat valvojan saattamana. Pyydä käynti koepaikaltasi löytyvältä 
numerolapulla. Muista laittaa näytönsäästö päälle poistuessasi paikalta. WC-tiloissa on 
terveyssiteitä. Valvojat eivät saa neuvoa kokelaita kokeen sisältöön liittyvissä asioissa 
WC-käynnin aikana. Muista hyvä käsihygienia. 
 
Kokelaan pitää käyttää maskia koko koeajan, myös Nikkilän Sydämeen tultaessa. Maskin 
käytössä vaaditaan huolellisuutta, jotta tahraantunut maski ei aiheuta tartuntaristiä 
itselle tai muille. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.  
 
Kokelas saa ottaa kokeeseen vaihtomaskeja, käsidesiä ja pussit (läpinäkyvät pussit) 
puhtaille ja likaisille maskeille. 
 
 

Sairastuminen 
 
Sairaana ei voi osallistua ylioppilaskokeeseen. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden 
terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen saattaa siirtyä 
myöhempään ajankohtaan. Kokelas ilmoittaa poissaolosta rehtorille ja voi halutessaan 
mitätöidä ilmoittautumisen opintotoimiston kautta. 
 
Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet määrätään eristykseen eikä hän voi 
osallistua kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, kokelas 
toimii oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu 
koronavirustestiin. Koronavirustestin ottamista tai odottavia ohjeistetaan tai määrätään 
pysymään kotona ja välttämään lähikontaktia. 
 
Kaikissa sairastapauksiin liittyvissä, epäselvissä tapauksissa, ota yhteyttä rehtoriin tai 
kansliaan.  
 
Jos suorituskykysi on alentunut sairauden (esim. käsi murtunut, migreeni) takia, hanki 
aina lääkärintodistus. Jos sairastut juuri ennen koetilaisuuden alkua ja kuitenkin 
osallistut kokeeseen sairaana (ei koronavirukseen viittaavia oireita) ja haluat, että 
tämä huomioidaan kokeen arvostelussa, toimita koulun toimistoon mahdollisimman 
nopeasti kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus.  
 



                 Sipoon lukio, syksy 2021 
                                                                                                                   Milla Tyynismaa 
 

Sivu 5 / 5 

 

Millä perusteella ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea? 

Ilmoittautumisen mitätöintiin vaaditaan erityisen painava syy. Koronavirustilanteen 
laajenemisen perusteella ilmoittautumisen mitätöinti ja muutokset 
ilmoittautumistietoihin tehdään kevennetyllä menettelyllä syksyn 2021 tutkinnon osalta. 
THL:n, valtioneuvoston ja paikallisten viranomaisten ohjeet edellyttävät kokelailta 
vastuullista toimintaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.  

Koronavirustilanteen takia tehtyihin hakemuksiin ei tässä tilanteessa vaadita 
lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. Tämä myös vähentää 
terveydenhuollon kuormittumista lääkärintodistuspyynnöistä. 

Seuraavassa on esitetty koronavirustilanteen laajenemisesta johtuvia perusteita, joilla 
ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea: 

• Olet sairaana tai karanteenissa tai testattavana koronaviruksen vuoksi. 
• Sinulla on jokin koronavirustartuntaan viittaava oire (linkki THL:n sivuille) 
• Sinulla on jokin muu sairaus tai oire, joka haittaa kokeeseen osallistumista. 
• Tarvitset tai läheisesi tarvitsee erityistä suojaa perussairauden takia.  
• Olet tulossa ulkomailta tai pitkän etäisyyden päästä kokeeseen. 
• Muu vastaava tilanteeseen liittyvä syy 

 

 

Kiireellisissä ongelmatilanteissa yo-aamuina/edellisenä iltana soita 
(tallenna numerot itsellesi, niin yo-aamuna ei tarvitse paniikissa etsiä 
numeroita): 

Rehtori Satu Skogster 050 341 2363 

Opintosihteeri Jörgen Löfgren 040 191 4577 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

