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Aikataulu

To 31.3. Penkkarit: abishow klo 9-10, autot kouluille klo 

10:30 ja autojen kokoontuminen Mankkaalle klo 11:00

Ke 9.2. klo 11-12  Tietokoneen testausmahdollisuus YO-

verkossa (Jukola). 

Huom! Kokelaan tulee itse osata käynnistää koneensa 

koetilanteessa.

Opettajat antavat ohjeet suullisiin kuulusteluihin (tentteihin) 

ilmoittautumisesta. 
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KOEPÄIVÄT K2022

ti 15.3. äidinkieli, lukutaidon koe/S2-koe 

to 17.3. vieras kieli, lyhyt

pe 18.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ma 21.3. vieras kieli, pitkä 

ke 23.3. matematiikka 

pe 25.3. UE,YH,KE,GE,TE

ma 28.3. toinen kotimainen kieli

ke 30.3. PS,FI,HI,FY,BG 



Aikataulu

Ti 15.3. Ylioppilaskokeet alkavat äidinkielen lukutaidon ja 
S2-kokeella. 

Ole koeaamuna paikalla 8:00: Jonotetaan ala-aulassa 
turvavälein. Muista maski! 

➢ Käsidesiä aulassa

➢ Teippauspiste (Hoida teippaukset mieluiten jo kotona)

➢ Puhelin virastomestarille aulassa (nimi teippiin)

➢ Eväiden tarkistus aulassa

➢ Saliin

Kokeet järjestetään Jukolassa, paitsi pidennetyn koeajan 
saaneiden kokeet (ÄI ja S2) ti 15.3. Näkökulmassa. Lyhyet 
kielet Tapiolan lukiossa.
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DIGITAALINEN YO-TUTKINTO

TARVITTAVA TIETOKONE:
• ns. tavallinen kannettava tietokone

• mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä USB-muistilta

• akku ja virtajohto

• langallinen hiiri

• langalliset kuulokkeet

• Ethernet-sovitin (jos tarpeen)

• Teknisistä häiriöistä aiheutuva                                                                    
koeajan menetys hyvitetään                                                                        
lisäaikana kokelaille.



Tarvitsetko lainalaitteita?

• Mikäli tarvitset kokeen 

suorittamiseen pakottavasta 

syystä (oma laite rikki) 

lainaksi koulun koneen tai 

kuulokkeet, laita Wilma-

viesti/sähköposti 

(pihla.haukinen@espoo.fi) 

koulusihteerille helmikuun 

loppuun mennessä.
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Ylioppilaskokeessa

• Pakollisten kurssien pitää olla suoritettuna ennen koetta

• Ilmoita rehtorille, jos jäät pois kokeesta.

• Ainekohtaiset kirjoitusohjeet saat kyseisen aineen opettajalta

• Huom! Matematiikan ja reaaliaineiden kokeissa ei saa enää käyttää 
erillistä laskinta tai taulukkokirjaa.

• Jos olet sairaana koepäivänä, tarvitset lääkärintodistuksen kyseiseltä 
päivältä.

• Puhelimet, kellot ym. kielletyt laitteet jätetään alas vahtimestarille

• Kolmannessa kerroksessa jätetään reput omaan koetilasta erotettuun 
osaan.

• Käy vessassa ja täytä vesipullot jo ennen koesaliin siirtymistä.

• Tarkistuksen jälkeen kokelas siirtyy omalle paikalle, missä hän 
käynnistää Abitin. Tässä vaiheessa kokelas on jo kokeessa ja häntä 
koskevat samat säännöt kuin kokeen aikana. Esimerkiksi paikalta ei 
saa enää lähteä kysymättä ja ilman lupaa.

• Koe päätetään koesalissa aamulla annettavien ohjeiden mukaan.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas
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Muista erityisesti

• Peitä tai poista 
eväspakkauksista tekstit.

• Tekstitön vaatetus

• Olet vastuussa siitä, että 
koneesi toimii 
Abittiverkossa.

• Muista ottaa mukaan 
kuulokkeet (ei langattomia).

• Valitse koejärjestelmässä 
se koe, johon olet 
ilmoittautunut. Jos teet 
väärän kokeen, 
koesuorituksesi hylätään.
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Vinkkejä kirjoituksiin

• Istuessa tulee helposti 
kylmä, varaa mukaan 
lämmintä vaatetusta.

• Hyvät eväät ovat 
tärkeät.

• Narskuvia ja rapisevia 
eväitä voi olla ikävä 
syödä hiljaisuudessa.
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Vinkkejä kirjoituksiin

• Jos koe tuntuu vaikealta, sitä se yleensä on. 
Arvostelu on suhteellista. Vaikeassa kokeessa 
pisterajat ovat matalammat.

• Parhaaseen tulokseen pääsee, kun nauttii 
opiskelemisesta. Laskelmointi ja liika stressi 
vaikuttaa negatiivisesti.

• Luota omaan hyvään valmistautumiseen.

• Muista venytellä vessareissulla.
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Arviointi

• Opettajat tekevät alustavan arvioinnin kahden viikon kuluessa 
koepäivästä.

• Opettajien antamat pisteet tulevat Wilmaan oppiaine kerrallaan, 
uusijat saavat ne sähköpostilla opettajalta.

• Opettajien antamat pisteet ovat suuntaa-antavia mutta ne saattavat 
muuttua vielä lopullisessa arvioinnissa.

• Tulokset tulevat toukokuussa.

• Tarkistusarvostelupyynnöt tehdään itse YTL :n sivuilla kahden viikon 
kuluessa tulosten julkistuksesta (50€).

• Hyväksyttyjen kokeiden uusimiskertoja ei ole rajoitettu.

• Syksyllä 2021 tai aiemmin aloitetut tutkinnot: Pakolliset kokeet (4 
koetta) tulee suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran 
aikana.

• Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot: tutkinto (5 koetta) 
tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana

• Hylätyn kokeen voi kuitenkin uusia kolmena välittömästi seuraavana 
kertana
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Oikaisumenettely

Voit vaatia lautakunnalta 

oikaisua, jos epäilet virhettä 

arvostelussa

• 14 päivän kuluessa 

saatuasi koesuorituksen 

nähtäväksi

Perusteltu oikaisuvaatimus 

tehdään sähköisesti ja on 

maksullinen

• suorita maksu ja anna 

vaadittavat yhteystiedot 

Lautakunta nimeää 

vähintään kaksi 

uutta arvostelijaa

Mikäli arvosana tai 

pistemäärä korottuu saat 

uuden todistuksen ja maksu 

palautetaan

Mikäli arvosana ei 

muutu, maksua ei 

palauteta eikä 

päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla
selkeä tekninen virhe voidaan korjata 

rehtorin tai opettajan 

tarkistuspyynnöllä ilman 

oikaisumenettelyä



Kokeiden uusiminen

Hyväksytty 

koe

• saat uusia niin monta kertaa kuin haluat

• todistukseen merkitään parempi arvosana, jos 

uusit kokeen tutkinnon suorittamisen aikana

• ylioppilaana uusitusta kokeesta saat erillisen 

todistuksen

Hylätty 

koe

• saat uusia kolme kertaa välittömästi 

seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

• voit vaihtaa pakollisen vaativamman kokeen 

lyhyemmän oppimäärän kokeeseen 

edellyttäen, että tutkintoosi  sisältyy yksi 

pitkän oppimäärän koe

• ylioppilaana saat uusia hylätyn kokeen niin 

monta kertaa kuin haluat



Sairaus tai vamma

LAUSUNNOT:

• lausunto, josta ilmenee diagnoosi, sairauden tai vamman vaikutukset 

kokeiden suorittamiseen ja lääkärin erikoisala

ei vaikutusta vaikuttaa jonkin verran vaikuttaa merkittävästi vaikuttaa erittäin paljon

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee sairauden tai vamman 

vaikutukset koesuoritukseen neliportaisella asteikolla:

Voi vaikuttaa erityisvaikeuden huomioimiseen myös 

arvostelussa, jos on tulossa hylätty arvosana

Katso 

YTL

• jotta sairaus tai vamma voidaan huomioida ylioppilastutkinnon 

suorittamisessa, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa hankkia lääkärin 

lausunto sairaudesta tai vammasta

• myös raskaudesta johtuvien tarpeiden perusteella voidaan myöntää 

erityisjärjestelyjä

• erityisjärjestelyn päättää lautakunta riippuen lausunnoista 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf


Erityisen vaikea elämäntilanne

Alkuun

LAUSUNNOT: lausunnon voi antaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai 

lääkäri

Erityisen vaikea elämäntilanne voi johtua 

esimerkiksi:
➢ lähiomaisen vakavasta sairastumisesta tai 

kuolemasta

➢ vaikeasta perhetilanteesta

➢ raskaasta oikeudellisesta prosessista

ei vaikutusta vaikuttaa jonkin verran vaikuttaa merkittävästi vaikuttaa erittäin paljon

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee vaikean elämäntilanteen 

vaikutukset koesuoritukseen neliportaisella asteikolla:

Erityisen vaikea elämäntilanne voidaan huomioida myös 

arvostelussa, jos on tulossa hylätty arvosana

Katso 

YTL

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf


Äkillinen ja ennakoimaton tilanne

• jos äkillinen tai ennakoimaton tilanne vaikuttaa kokeen 
suorittamiseen, tulee välittömästi ottaa yhteyttä rehtoriin

• on arvioitava, onko kokelaan edun mukaista hakea 
ilmoittautumisen mitätöintiä vai suorittaa koe erityisjärjestelyin
➢ onko hajautuskertoja tai uusimiskertoja jäljellä

➢ erityisjärjestelyitä: pienryhmätila, lepotila (rehtorin päätös)

• rehtorin päätös kyseiselle koepäivälle

• lautakunnan päätös lisäajasta ja muista erityisjärjestelyistä jäljellä 
oleville koepäiville tai muulle ratkaisulle

LAUSUNTO:

päätös erityisjärjestelyistä tehdään ehdollisena, jos äkillisestä 

ja ennakoimattomasta tilanteesta tarvitaan lääkärinlausunto 

tai muita selvityksiä kokeen jälkeen

Katso 

YTL

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf


Maskien käyttö

• Ota mukaan omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit 

puhtaille ja likaisille maskeille.

• Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin 

siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman 

koskemista.

• Käytä maskia koko kokeen ajan lukuunottamatta lyhyitä 

ruokataukoja.

• Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden 

tarkistamista varten.

• Maski pitää vaihtaa kostumisen mukaan useita kertoja 

kokeen aikana ja aina ruokailun yhteydessä.
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Jos sairastut ennen koetta tai 

kesken kokeen

• Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen tulee olla 
etusijalla.

• Jos sinulla on todettu koronavirustartunta, sinut määrätään 
eristykseen ja et voi osallistua kokeeseen.

• Jos sairastut ennen koetta, hakeudu koronatestiin ja ole 
yhteydessä rehtoriin.

• Jos sairastut kesken kokeen, kokeesi keskeytyy ja…

➢ Konsultoidaan terveydenhuoltoa

➢ Sinut siirretään erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. 
Jos et voi jatkaa koetta, sinut pidetään valvotussa tilassa klo 
12 saakka mikäli terveydentilasi sallii. Jos kokeen tekeminen 
jatkuu, sinulle hyvitetään keskeytysaika. 

• Haetaan ilmoittautumisen mitätöintiä.

• Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa 
päätösvalta eristyksestä ja karanteenista.
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Jos saavut kaksi viikkoa ennen koetta 

maasta, johon kohdistuu 

matkustusrajoituksia koronavirustilanteen 

vuoksi?

• Ole yhteydessä rehtoriin.

• Suositellaan omaehtoista karanteenia.

• Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on 

tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista.

• Karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten 

ohjeiden mukaan.

• Ensisijaisesti kokelas jää pois kokeesta, erillistilassa 

kokeen suorittaminen ei ole mahdollista.

• Haetaan ilmoittautumisen mitätöintiä.
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Todistukset ja YO-juhla

• Emme enää jaa paperisia ”abitodistuksia”. Tarkista kuitenkin 
suorituksesi Wilmasta. Saat tarvittaessa koulusihteeriltä paperisen 
todistuksen suoritetuista opinnoista 19.2. alkaen. 

• Jos haluat päättötodistukseen jostain aineesta vain 
suoritusmerkinnän, ilmoita siitä Wilma-viestillä koulusihteerille 
31.3. mennessä. 

• Lukion oppimäärän suorittaminen on ehto lakin saamiselle. 
Rehtorilla ei ole mahdollista joustaa tästä.

• Lukion oppimäärän (75 kurssia) tulee olla rekisteriin kirjattuna 29.4. 
mennessä.

• Jos et halua nimeäsi julkaistavan uusien ylioppilaiden listassa, 
ilmoita siitä koulusihteerille 5.5. mennessä

• Englanninkielisen päättötodistuksen saa juhlapäivänä. 
Vieraskielisen YO-todistuksen voi tilata YTL :ltä.

• Tulokset lukioille 17.5. ja Opintopolussa 18.5.

• Ylioppilasjuhlat ovat 4.6. kello 9:00-11:30 ?? (Espoon 
kulttuurikeskuksessa) 
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Yhdessä jokainen onnistuu!
Minä       Me        Etis
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