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Terveysturvallisuus

• Harkitse, keitä on tarpeen tavata ennen kirjoituksia ja koeaikana

• Pese käsiä, käytä maskia, vältä ihmisjoukkoja kirjoitusten alla!

• Suojaamalla itseäsi suojaat myös muita

• Kotitestejä on vielä lukiolla saatavana

Jos kuitenkin sairastut:

Ota yhteys rehtoriin 044 748 2255 (myös iltaisin ja vkl)

> jätä tarvittaessa soittopyyntö!



Terveysturvallisuus

Kokeeseen ei saa tulla sairaana

Syksyllä 2022 osallistumisen mitätöimiseen koronasyistä ei 
tarvittu lääkärintodistusta

> keväälle 2023 tällaista ohjetta ei ole (vielä) annettu

> seurataan ohjeistusta!
> seuraa Wilmaa sekä YTL:n ja koulun sivuja



Yo-kokeisiin valmistautuminen 

• Kertaa vielä vastausohjeet edellisenä päivänä!

• Varmista, että osaat toimia abitissa ja käyttää sovelluksia.

• Ohjeita löytyy YTL:n sivuilta: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

• Kyseisen aineen opettajalta saat tarkimmat tiedot 
vastaustekniikasta.

• Fyysisten laskimien ja taulukkokirjojen käyttö ei ole enää 
sallittua

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


Yo-kokeisiin valmistautuminen 
• Kaikki kokelaat tuovat oman laitteensa kokeisiin.
• Varmista että osaat käynnistää koneesi abittiin.
• Koetikut jaetaan koetilassa ja koe tehdään langallisessa verkossa.
• Varmista, että saat liitettyä kannettavaasi

o koetikun,
o verkkopiuhan,
o langalliset kuulokkeet ja
o langallisen hiiren,

tai hanki näille asianmukainen sovitin.
• Muista ottaa latausjohto mukaan.
• Ilmoita yllättävästä laitetarpeesta välittömästi Juha-Pekalle tai 

Ristolle!



Laitetestaus Juankoskella

Laitteita, joita ei ole testattu aiemmin, voi tulla testaamaan

keskiviikkona 22.2. ennen klo 15 alkavaa uusintakuulustelua

(Ristolta voi kysyä tarkempaa kellonaikaa)

Laitetestaukseen on tultava myös siinä tapauksessa, jos on epävarma,

osaako käynnistää omaa konettaan tikulta.



Laitetestaus Nilsiässä

Laitteita, joita ei ole testattu aiemmin, voi tulla testaamaan

keskiviikkona 22.2. ennen klo 15 alkavaa uusintakuulustelua

(Juha-Pekalta voi kysyä tarkempaa kellonaikaa)

Laitetestaukseen on tultava myös siinä tapauksessa, jos on epävarma,

osaako käynnistää omaa konettaan tikulta.



Yo-kokeisiin valmistautuminen 

• Käy kysymässä rehtorilta tai apulaisrehtorilta, jos on jotain 
epäselvää! Älä usko kuulopuheisiin. 

• Ilmoita, jos et aiokaan osallistua. Näin vältyt myös aamulliselta 
puhelinsoitolta.

• Seuraa Wilmaa!



Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa (esim. sairastuminen, myöhästyminen, 
laiterikko) ota aina ensin mahdollisimman pikaisesti yhteys 
koululle:

Rehtori Aurora Hansen 044 748 2255

Apulaisrehtori Juha-Pekka Pentikäinen 044 748 2344



Koeaamuna

• Ole ajoissa! Tule paikalle niin, että olet valmiina siirtymään 
koetilaan aikataulussa.

• Älä kuitenkaan kaahaa. Tee matkalle varasuunnitelma.

• Pysäköinti hiekkakentällä: lupalaput Juankosken kokelaille 
koulusihteeri Tarjan kautta

• Ilmaisia paikkoja myös tienvarressa ja torilla

• Seuraa Wilmaa mahdollisten muiden järjestelyjen 
takia!



Koeaamuna
• Kokeeseen kannattaa kerrospukeutua mukaviin, tekstittömiin 

vaatteisiin.

• Eväistä pitää poistaa kaikki pakkaukset, joissa on tekstiä tai 
peittää tekstit.

• Jätä päällysvaatteet, laukut, puhelimet, kellot ja muut 
ylimääräiset tavarat autoon/naulakkoon/kaappiin (avaimia 
aulassa)

• Kokeissa saa käyttää maskia. 

• Nenäliinoja, roskapusseja ja käsidesiä on koetilassa.

• Myös särkylääkkeitä ja hygieniatuotteita löytyy.



Koeaamuna

• kokeeseen tullaan pääoven 
kautta aulaan

• ulkovaatteet jätetään 
naulakoille (pidä kengät jalassa)

• kokelailla on mahdollisuus 
käyttää lukollista lokeroa 
(naulakoiden vieressä) > ota 
käyttöön vain jos et voi jättää 
arvoesineitä autoon

• aulassa on tarjottimia, maskeja, 
teippiä

Saapumisaika lukiolle

Klo 8.15 klo 8.30

ti 14.3. (äidinkieli)
pe 17.3. (äidinkieli)
ma 20.3. (vieras kieli )
ke 22.2. (matematiikka)
pe 24.3. (reaali)
ke 29.3. (reaali)

ma 27.3. (toinen 
kotimainen)



Koeaamuna
• Ota kokeeseen mukaan vain asianmukaiset työvälineet, 

(kynä!), henkilöllisyystodistus, eväät, kengät ja maskit (ja 
avaimet).

• Lisäksi saat ottaa mukaan korvatulpat, käsidesiä, 
nikotiinikorvausvalmistetta ja mahdolliset lääkkeet.

• Huomaathan että et saa tuoda koetilaan puhelinta, kelloa, 
langattomia kuulokkeita, usb-lähettimiä.

• Muista, että epäillystäkin vilpin yrityksestä seuraukset ovat 
erittäin ikävät (esim. puhelin unohtunut mukaan kokeeseen)!

• Kaikki paperit ja koetikut jaetaan koetilaisuudessa.



Koeaamuna

• Valvojat ohjeistavat aulasta koetilaan siirtymistä.

• Valvoja tarkistaa koetilaan vietävät tavarat. Avaa eväsrasiat 
valmiiksi ennen tarkistusta.

• Toinen valvoja tarkistaa henkilöllisyytesi ja kertoo 
paikkanumerosi. Ota esille henkilöllisyystodistuksesi.

• Tavoitteena on siirtyä aulasta koetilaan sujuvasti ja ilman 
viivästystä



Koetilassa
• Paikkanumero on tuolin 

selkänojassa.

• Käytä liikkuessasi niitä käytäviä, 
joissa ei ole piuhavetoja.

• Kun olet löytänyt paikkasi, 
asettaudu kaikessa rauhassa ja 
järjestele työvälineet ja eväät 
paikoilleen.

• Kiinnitä sitten kone kahteen 
piuhaan: koeverkko ja 
virtajohto. Kiinnitä koetikku ja 
käynnistä koneesi koeverkkoon.



Koetilassa
• Koetilassa ei saa keskustella eikä lähteä itsekseen kävelylle. 

Ennen kokeen alkua et saa kirjoittaa luonnospapereihin.

• Kun tarvitset teknistä apua, sinulta puuttuu jokin työväline tai 
haluat kysyä nosta käsi selvästi ylös ja odota valvojaa.

• Kun olet saanut koneesi käynnistettyä koeverkkoon valvoja 
ohjeistaa kirjautumista ja tarkistaa henkilöllisyyden.

• Ennen kokeen alkua koeympäristössä voi näkyä aikaisempien 
kokeiden tehtäviä, tätä ei tarvitse säikähtää.

• Kun kaikki ovat kirjautuneet, kerrataan ohjeet kokeen aikaiseen 
toimintaan.

• Koe alkaa klo 9.00



Kokeessa

• Lue ohjeet! Toimi niiden mukaan. Valvojat eivät saa vastata 
kokeen aikana sisällöllisiin kysymyksiin.

• Tarvitessasi yllättävää teknistä apua, lisäpaperia tms. viittaa ja 
odota valvojaa.

• Laitteiden toimintahäiriöiden varalle koetilassa on varalaitteita 
ja -paikkoja. Valvojat opastavat niiden käytössä ja mahdollisessa 
paikanvaihdossa.

• Halutessasi WC-käynnille lukitse näyttösi, nouse seisomaan ja 
odota, että valvoja antaa lähtöluvan.



Kokeessa
• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12 ja koe päättyy valvojan 

niin ilmoittaessa klo 15 (tai klo 17, jos sinulle on myönnetty 
lisäaika).

• Tarkista, että olet varmasti vastannut kaikkiin tehtäväosioihin. 
Älä jätä mitään merkkejä vastauslokeroihin, joihin et ole 
vastaamassa. Merkitse käyttämiisi luonnospapereihin nimesi.

• Päätä koe ja sammuta tietokone.

• Lähtiessäsi palauta koetikku, paikkalipuke ja luonnostelupaperit
1. valvojalle.

• Pese kädet ja pyyhi tarjotin desinfiointiliinalla aulassa.



Kysyttävää?

https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Tsemppiä yo-aikaan !

Muista viisi ällää:

Lukusuunnitelma,

Lepo,

Liikunta,

Läheiset, 

Luottamus
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