
Yo-kirjoitukset keväällä 2020



Ylioppilaskokeen määräyksistä

Esimerkiksi kuulokkeissa 
ei saa olla Bluetooth-

ominaisuutta.



Varmista tietokoneestasi

• Koneessa pitää olla 
liitin langallista 
nettiä varten

• Jos liitin puuttuu 
hanki OMA 
adapteri (USB-rj45)



Varmista tietokoneestasi

• USB-portteja pitää olla riittävästi
– Abitti-tikku
– irrallinen hiiri
– mahdollisesti kuulokkeet
– mahdollisesti nettijohdon adapteri

• Hanki tarvittaessa USB-jakaja



Tietokoneen lisälaitteista

• Kaikkien lisälaitteiden pitää olla langallisia
– hiiri
– kuulokkeet

• Muista jättää kotiin langattoman hiiren lähetin



Koepäivät
• ti 10.3. äidinkielen lukutaidon koe ja S2-koe
• to 12.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
• pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
• ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä 

oppimäärä RUA, RUB, Klassikalla
• ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä, 

(20 kokelasta Kalevalan koululla Pohjantiellä)
• pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
• ti 24.3. reaali I: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE
• to 26.3. reaali II: PS, FI, HI, FY, BI



Digitaalisen yo-kokeen kenraaliharjoitus

• maanantaina 9.3. klo 14.30 
juhlasalissa ja liikuntasalissa

• Kenraaliharjoitukseen täytyy osallistua, 
jos et ole aiemmin tehnyt digitaalista 
ylioppilaskoetta.

• Kenraaliharjoitukseen saavat osallistua kaikki 
yo-kokeisiin osallistuvat.



Yo-koepäivän aikataulu

• Abien on oltava koululla klo 8.00
• Koe alkaa klo 9.00
• Koe kestää 6 tuntia. 
–Osalle kokelaista on kuitenkin myönnetty 

lisäaikaa (korkeintaan 2 tuntia).
• Yo-kokeesta saa poistua aikaisintaan 

klo 12.00.



Yo-koepäivän aikataulu

• Ruotsin koe Klassikalla, paikalle klo 8.00 
pukuhuoneille. Pukuhuoneilla on korit, joihin 
eväät laitetaan.

• Matikan kokeessa 20 kokelasta tekee kokeen 
Pohjantiellä. Paikalla on oltava klo 8.00. 
Vapaaehtoiset ilmoittautuvat Samulille. 
Pohjantielle menevät ohjeistetaan erikseen.



Muita käytännön asioita
• Kokelas tuo mukanaan 
–oman tietokoneen lisälaitteineen
– kirjoitusvälineet
–eväät
–henkilöllisyystodistuksen.

• Suttupaperit ja nenäliinat saa koululta.
– Kirjoitussaliin ei saa tuoda eikä sieltä saa viedä 

pois mitään papereita.



Muita käytännön asioita
• Kaikki tekstit mehutölkeistä, juomapulloista ja 

vaatteista on peitettävä. Eväät läpinäkyvään 
pussiin

• Lääkkeet ym. annetaan valvojalle saliin 
mentäessä nimikoidussa paketissa.

• Puhelimet ja rannekellot jätetään kirjoitussalin 
ulkopuolelle.

• Laskin ja taulukkokirja (MA, KE, FY, GE) tuodaan 
tarkistettaviksi kansliaan koetta edeltävänä 
arkipäivänä klo 12 mennessä.



Muuta tärkeää

• Sairastuminen yo-kirjoitusten aikana
– tieto rehtorille mahdollisimman pian
– lääkärintodistus kansliaan
– koulu hoitaa mahdollisen 

erityisjärjestelyjen tekemisen
• Erityisen vaikea elämäntilanne 
– Kokelas voi pyytää ylioppilastutkintolautakuntaa 

ottamaan tilanteen huomioon yo-kokeen arvioinnissa. 
– Ota yhteys opoon tai rehtoriin hyvissä ajoin.



Muuta tärkeää

• Pyynnöt mahdollisuudesta saada kokeeseen 
käyttöön koulun tietokone tulee tehdä hyvissä 
ajoin.
– Ole yhteydessä apureksi Paavoon.

• Abeille tukea lukulomalla pajojen muodossa.
– Aikataulu koulun kotisivuilla: www.kuopionlyseo.fi

http://www.kuopionlyseo.fi/


Muuta tärkeää
• Kurssit pitää olla valmiina viimeistään 6.4.
• Kevään tulokset tulevat viimeistään 12.5.
• Lakkiaisjuhla lauantaina 30.5.2020 klo 10
• Lakkiaisharjoitukset perjantaina 

29.5.2020 klo 16.30
• Oikaisupyynnön arvostelusta voi tehdä 

kahden viikon kuluessa yo-tulosten 
saapumisesta (50 €).



Puhelinnumerot
• Samuli Laitinen 044 7184562
• Paavo Heiskanen 044 7184570
• Päivi Kiiski 044 7184569
• Matleena Miettunen 044 7184566
• Kanslia 044 718 5123



Penkkarit 6.2.
• yhteinen salitilaisuus klo 10
• penkkariajelu alkaen klo 13, rekoille klo 12 
• Huom.!

kasvojen paljastaminen, pullot, leikkiaseet
• Sotkeminen, toisten loukkaaminen ym. 

ei kuulu hyvään käytökseen myöskään 
penkkaripäivänä.

• Lämpimästi päälle J



Penkkareissa ei pöllöillä.


