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OTA SELVÄÄ OHJEISTA! 

 Tietoa kaikista ylioppilaskirjoituksiin 

liittyvistä asioista    

 Kaikki yo-kirjoituksiin liittyvät säännöt: 

   ovat YTL : n sivuilla! 

www.ylioppilastutkinto.fi 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/ti

edote-kokelaille 
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Paperi kokeet , vain 

1.10. Matematiikka lyhyt/pitkä 

Salissa kirjoittavat kokelaat saapuvat salin 

pukuhuoneisiin viimeistään klo 8.15. 

 



Taulukoiden ja laskimien tarkistus 

 Laskimet ja taulukot (Matematiikka, 

fysiikka, kemia, maantiede) on tuotava 

tarkistettavaksi kahta päivää aikaisemmin. 

 Tuodaan kansliaan 

 Merkitään päälle kokelasnumero ja nimi 

(Teippi, jossa tiedot) 

 



Kirjalliset kokeet juhlasalissa 
1. Klo 8.15 alkaen sisään liikuntasalin 

pukuhuoneisiin: tytöt/pojat 

2. Eväiden valmistelu pukuhuoneissa 

koriin (ei paperikääreissä – läpinäkyvät 

kääreet) ei pulloja, joissa tekstiä 

3. Tuo omat kirjoitusvälineet (kyniä, kumi, 

harppi jne.) mukanasi 

4. Siirtyminen saliin alkaa noin klo 8.30 – 

eväät tarkistetaan 

Saliin EI saa tuoda mitään papereita (ei 

paperinenäliinoja! Jne. ). Ei hattuja, ei 

huppuja päässä, vaatteissa ei saa olla 

tekstejä, ei älykelloja saliin. 

 

 

 



Kännykät, avaimet ja kukkarot jätetään salissa 

niille varattuihin laatikoihin; laatikot viedään 

kansliaan 

 

 MUISTA  käydä hakemassa ne kokeen 

 jälkeen kansliasta! 

 

 Jos mahdollista, jätä kukkarot, kännykkä 

 kotiin tai lokeroon 

 



Salissa on jokaiselle oma kokelasnumeron 

mukainen paikka ”tarkista numerosi wilmasta 

tai kansliasta” 

KOKELASNUMERO ON MUISTETTAVA! 

1. Jos sinulla on jotain asiaa valvojalle – käsi 

ylös! (lisää paperia, kynä pudonnut jne) 

2. Omalta paikaltaan ei saa lähteä kesken 

kokeen ilman valvojan lupaa 

3. WC-käynnit valvottuina – numerokorttia 

nostamalla varaat wc-vuoron – näytä kortti 

osoitetulle valvojalle 

4. Toinen valvoja vie wc:hen (huomaa! Voi olla 

jonoa!) 

 



KOKEESSA 

1. Tutustu rauhallisesti tehtäviin 

2. Noudata aineenopettajan antamia ohjeita 
esim. tehtäviin vastaamisesta jne.  

3. Seuraa ajan kulkua  – jätä aikaa riittävästi 
vastausten viimeistelyyn  

4. Pidä taukoja – kahvit, tee noin klo 11.00 

5. Älä kiirehdi pois! – Tätä koetta varten olet 
valmistautunut, ole huolellinen! 



Kun olet valmis  

 

1. TARKISTA huolellisesti, että olet 

tehnyt kaikki tehtäväosiot ja että 

kaikissa käyttämissäsi papereissa on 

NIMESI  ja kokelasnumerosi. 

2. Poistua saat aikaisintaan klo 12.00.  

3. Järjestä paperisi (tyhjät erilleen jne.) 

ja palauta ne kokeen alussa annetun 

ohjeen mukaan salin etuvalvojalle. 

 



Kun poistut paikaltasi! 

 

1. MENE sinulle osoitetun valvojan luo, 

hän kirjaa poistumisaikasi – näytä 

kokelasnumerosi vastauspaperista. 

2. Poislähtö salista  pukuhuoneiden 

kautta 

3. Vie kori, kirjoitusvälineet ja roskat 

mennessäsi 

4. Muista ottaa kaikki tavarasi 

pukuhuoneesta 

 



Sairastuminen kokeiden aikana 

Tieto rehtorille, apulaisrehtorille tai kansliaan 

mahdollisimman hyvissä ajoin. 

 

 Apul.reht. Juha Torniainen  044-718 4548 

 Apul.reht. Inka Kokkonen     044-718 4541 

 Kanslia Päivi Savinainen 044 7184543 



Oppimäärän korotustentit 

Ne opiskelijat, jotka olette päättämässä 

opintoja syksyllä 2018 tai keväällä 2019. 

Teillä on mahdollisuus oppimäärän 

korotustentteihin ennen kirjoituksia tai 

kirjoitusten jälkeen. Ilmoittautuminen 

korotustentteihin tuli tehdä to 23.8. 

mennessä kansliaan. 


