
YO-KOKELAAN OHJE 
 
ENNEN KOETTA 
 Sinun on : 

Osallistuttava kurssien sähköisiin  harjoitus- ja koetilanteisiin sekä infotilaisuuksiin. Lukea 
ohjeet ja osaat toimia niiden mukaan, sillä olet itse vastuussa siitä, että osaat käyttää Abittia.  

 Pakattava eväät (myös lääkkeet) läpinäkyviin rasioihin tai muovipusseihin, jotka eivät rapise. 
Pakkauksissa ja pulloissa EI saa näkyä tekstejä, vaan ne pitää teipata piiloon. 

 Myös vaatteissa olevat tekstit tulee peittää 
 HUOM! Voimakkaat hajusteet sekä sitrushedelmät appelsiini ja mandariini ovat kiellettyjä 

samoin myös nuuska! 
 Jätettävä koetta edeltävänä iltana kännykkään äänet päälle yön ajaksi, jotta saamme sinuun 

tarvittaessa aamulla yhteyden, jos sinua ei näy kokeessa 
 Korvatuplat/kuulosuojaimet ovat sallittuja, jos pelkäät keskittymiskykysi häiriytyvän 

koetilanteessa 
 Tuotava laskin ja taulukkokirja viimeistään koetta edeltävänä koulupäivänä opettajien 

tarkistettavaksi (matematiikka ja reaali) rehtorin huoneeseen kello 12.00 mennessä. Laita nimi 
teipillä näkyviin laskimeen. Sinun on osattava tyhjentää ohjelmoitavan laskimen muisti ja 
nollata ohjelmistot jättäessään sen tarkistettavaksi.  Laskin on valmiina koepäivänä 
kirjoituspaikallasi.  
(Vuonna 2021 alkaen ei enää tarvita laskinta eikä taulukkokirjaa) 

 
 

KOEPÄIVÄNÄ 
 Tule paikalle viimeistään klo 8.30. 
 Jätä takki, lippikset, laukut ym. naulakkoon koetilan ulkopuolelle/taukotilaan. Koulu ei vastaa 

opiskelijan tavaroista taukotilassa eikä koulun kansliassa, joten jätä arvotavarat kotiin.  

  
 Koetilaan ei saa tuoda: 

- kännykkää, älykelloa tai muita elektronisia laitteita 
- langattomia lisälaitteita, kuten hiirtä tai bluetooth kuulokkeita yms. 
- omia papereita (ei edes nenäliinoja, niitä on valmiina pöydällä ja lisää saa valvojalta 
pyytämällä) 

 
Kännykät yms. kerätään koetilaan tullessa laatikkoon, joka viedään säilöön kansliaan. 
Poistuessasi kokeesta voit hakea esineesi sieltä. 
 

 Ota mukaan: 
- kirjoitusvälineet 
- eväät  
- villasukat tms., jos olet palelevaa tyyppiä 

 

Koetilaan tullessa: 
1. Valvoja kutsuu sinut nimellä koetilaan ja tarkistaa eväät  
2. Toinen valvoja ohjaa sinut omalle paikallesi 
3. Paikallasi on läppäri muistitikkuineen valmiina, konseptipaperi muistiinpanoja varten. Älä 
tee muistiinpanoja ennen kokeen alkua. Muista palauttaa nimelläsi varustettu konseptipaperi 
valvojalle. 
 



KOE ALKAA 
1. Toimi valvojan ohjeiden mukaan 
2. Kone on valmiiksi käynnistetty. Tee äänitesti (valmiina näytöllä) 
3. Syötä koejärjestelmään etu- ja sukunimesi sekä henkilötunnuksesi  
4. Valitse oikea koe! Olet vastuussa siitä itse! 
5. Valvoja tulee tarkistamaan henkilöllisyytesi ja antaa tarvittavat koodit (avainluku ja 

vahvistuskoodi), jotka syötät ohjelmaan 
6. 1.valvoja antaa kokeeseen liittyviä yleisohjeita – kuuntele tarkasti kuinka toimia 
7. 1.valvoja antaa luvan kokeen aloittamiseen.  
8. Nyt voit aloittaa kokeen tekemisen, sinulla on 6 tuntia aikaa tehdä se. Esim. jos koe alkaa klo 

9.03, koe päättyy klo 15.03.  
9. Kaikenlainen kommunikointi koetilanteessa on kiellettyä! 
10. Valvojilla on ohjeet ongelmatilanteiden varalle 
11. Koejärjestelmä tallentaa vastauksesi automaattisesti. Järjestelmä ilmoittaa, mikäli yhteys 

katkeaa. Odota rauhassa puolisen minuuttia. Jos yhteys ei palaa, viittaa valvoja paikalle. 
12. Jos koneesi kaatuu tai kohtaat muita ongelmia, viittaa valvoja paikalle. Vastauksesi tallentuvat 

koko ajan automaattisesti. Vaikka koneesi jouduttaisiin ongelmatilanteessa käynnistämään 
uudelleen tai kone jouduttaisiin vaihtamaan, voit jatkaa suoritusta siitä mihin jäit valvojan 
palvelimelta löytyvän jatkamiskoodin jälkeen.  

13. Kokeesta saa poistua klo 12 jälkeen.  
14. Seuraa ajan kulumista koetilan seinällä olevasta kellosta, ei tietokoneen kellosta.  

HUOM! Valvojat eivät saa neuvoa tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytössä kokeen 
aikana. He eivät myöskään saa neuvoa koetehtäviin liittyvissä asioissa. 

 

KUN HALUAT KÄYDÄ VESSASSA 
 Napauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa Lukitus –painiketta,  

joka pimentää näyttösi. 
Näyttö palautuu, kun liikutat hiirtä. 

 Peitä konseptipaperisi. 
 Nouse seisomaan ja 2. valvoja saattaa 

sinut vessaan. Vessassa käydään yksi kerrallaan. 
 
 

KOKEEN PÄÄTTÄMINEN 
 Kokeesta voi poistua klo 12 jälkeen.  
 Kun haluat lähteä kokeesta, lue vielä kerran kokeen ohje ja tarkista, että olet vastannut 

kaikkiin kysymyksiin kokeen tehtävänannon mukaisesti. 
 Päätä koe napsauttamalla tehtäväsivun alareunassa Siirry kokeen päättämiseen – painiketta. 
 Sammuta kone näytön oikeassa ylänurkassa olevasta Virtakytkinkuvakkeesta. 
 Jätä USB-tikku koneeseen. 
 Palauta allekirjoitettu konseptipaperi valvojalle ja nyt voit poistua luokasta.  

 
HUOM! Kun 1.valvoja ilmoittaa kokeen päättyneen (6 tuntia kulunut), kirjoittaminen on lopettava 
heti. Sinun on siirryttävä heti kokeen päättämiseen ja sammuttaa virran koneesta.  
 

YO-KOKEEN TULOKSET 
Lukion opettajat arvostelevat kokeen alustavasti ja Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit lopullisesti, 
joten pisteet voivat muuttua. Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/hyvan-vastauksen-piirteet, YTL antaa 
luonnehdinnan kunkin kokeen kysymysten hyvistä vastauksista. 
Alustavat pisteet opettaja merkitsee wilmaan. Lopullinen arvostelu valmistuu toukokuun aikana.  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/hyvan-vastauksen-piirteet

