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OHJEITA YO-KIRJOITUKSIIN 

 
 

 Noudata aikatauluja ja sinulle annettuja ohjeita. Ole paikalla kirjallisissa kokeissa puolituntia 

ennen kokeen alkua. Kuuntelupäivinä seuraavasti: RUB/RUA kello 8.20 ja ENA klo 8.20 ja 

muut kielet 15 minuuttia ennen kuuntelun alkua. Kokoonnumme juhlasalin eteen. Lyhyet kielet 

ja A-ruotsi B-portaan  toiseen kerrokseen. 

 

 Omia papereita ei saa tuoda mukana kirjoituksiin. Saleista tai studiosta ei saa viedä mitään 

kirjoitusmateriaalia mukanaan. Jos et ole palauttanut lokeroasi, jätä ylimääräiset tavarat sinne. 

Muussa tapauksessa salien pukutiloihin, jotka lukitaan kirjoitusten ajaksi. 

 

 Ota henkilöllisyystodistus mukaan kokeisiin. 

 

 

 Ota kokeisiin mukaan vain kynät, kumi ja teroitin. Rahakukkarot yms. jätetään valvojalle. 

Kännykkää ei saa tuoda edes suljettuna saliin! Opiskelijalta löydetty kännykkä vastaa 

lunttaamista kokeessa eli koe hylätään. Eli jätä kännykkä kotiin, kaappiisi tai kansliaan 

nimilapulla varustettuna. 

 

 Kaikki eväät, joita tuotte mukananne kirjallisiin kokeisiin, on oltava läpinäkyvissä paketeissa tai 

rasioissa. Pulloista etiketit pois. Paidoissa ei ko. kielen tekstiä. 

 

 Kirjalliset kokeet järjestetään juhlasalissa, palloilusalissa tai luokissa 208-9 sekä 308 ja 

kuuntelut juhlasalissa tai studiossa. Paikat arvotaan kuhunkin kokeeseen erikseen. 

Ilmoitustaululta näet koeaamuna oman paikkasi. 

 

 Paikallasi on aina numero ja henkilökorttisi, josta näet oman ja koulun numeron. 

 

 Tarkista, että paikallasi on oikean koulun, leimalla varustetut paperit. Täytä henkilötietosi 

huolellisesti kaikkiin papereihin joita käytät. HUOM! myös toiset nimesi. Allekirjoita 

paperit.  

 

 Täysin puhtaat paperit palautetaan. Suttupapereihin henkselit päälle tai selvästi sana konsepti. 

 

 Koetilanne alkaa, kun olet studiossa tai salissa. Tämän jälkeen saat keskustella vain valvojan 

kanssa. Tehtäviin saat alkaa vastata vasta kun rehtori ilmoittaa, että koe alkaa ja milloin se 

päättyy. 

 

 Jos sinulla on asiaa kokeen aikana, nostat käden ylös ja odotat kunnes valvoja tulee tai antaa 

merkin esim. WC käyntiin. 

 

 WC-käynnille mennään valvojan johdattamana ja vain yksi kerrallaan. Vältä välituntiaikoja.  

 

 

 



 

 Kirjallisissa kokeissa kahvi+tee tarjoillaan noin 11.30-12.00.  Kirjoita nimilappuun kokeen 

alkaessa, mitä haluat syödä. Esim. kahvi+sokeri+pulla. 

 

 Käytä aikasi tarkkaan ja ole huolellinen. Kuuntele ohjeet ja lue tehtäväpaperissa annetut ohjeet, 

ennen kuin alat vastata. 

 

 Seuraa kelloa!!! Varsinkin reaalikokeessa hitaammat kirjoittajat ovat usein tiukalla aikataulun 

kanssa. 

 

 Taulukot ja laskimet on jätettävä päivää ennen kokeita kello 12 mennessä nimellä varustettuna 

kansliaan tarkastettavaksi. Ne viedään koetilanteeseen omalle paikallesi. Muista ottaa näinä 

päivinä myös viivoitin, harppi yms. mukaan kokeeseen. Laskinta ja taulukkokirjaa saa käyttää 

matematiikan kokeen lisäksi maantieteen, fysiikan ja kemian kokeissa. 

 

 Muistathan myös, ettei kirjallisista kokeista saa poistua ennen kello 12.00. Valvoja ilmoittaa 

koska saa poistua. Kokeesta voi poistua yksi kokelas kerrallaan. Valvoja saattaa kysyä tässä 

vaiheessa henkilöllisyystodistustasi. 

 

 

 Kun poistut kokeesta, valvoja kirjaa poistumisajan päiväkirjaan. Palauta kaikki paperit, myös 

nimilappu. 

 

 Alustavia tuloksia kertovat opettajat, kanslia ja rehtori noin viikon päästä koesuorituksesta. 

Muista, että pistemäärä on opettajan oma arvio ja lopullisen arvostelun tekee lautakunnan 

sensori. Pisterajat vaihtelevat joka tutkintokerta. Vanhoja pistemääriä on nähtävissä kanslian 

ilmoitustaululla. 

 

 Jos sairastut kirjoitusten aikana, ota yhteyttä rehtoriin puh. 040-5301081. Käy lääkärissä ja 

pyydä lääkärintodistus, jossa selvästi ilmaistaan, että olet ollut työkyvytön tai sairaus, joka on 

alentanut kykyäsi suoriutua kokeesta. Koepäivä on oltava merkittynä todistukseen. Mitä 

aikaisemmin rehtori tietää asiasta, sen paremmat mahdollisuudet on järjestää valvonta 

poikkeustilassa esim. sairaalassa, terveydenhoitajan huoneessa tms. 

 

 Jos puhelinnumerosi tai osoitteesi on vastikään vaihtunut, käy tarkistamassa oletko toimittanut 

uudet tiedot kansliaan. 

 

 Keväällä valmistuvien kurssimäärä (75, 44/48 kurssia) tulee olla valmiina 3.5. ja syksyllä 

valmistuvien 2.11.  

 

 Lopulliset tulokset tulevat koululle noin 20.5. ja  20.11. Tulosliuskat jaetaan syksyllä koululta ja 

keväällä ne postitetaan kotiosoitteeseen. 

 

 Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 23.11/5.12 ja syksyn yo-tutkintoon 2.6. kello 

14 mennessä. 

 

 Kevään yo-juhlaa vietetään pe 30.5. kello 18 koulun juhlasalissa (aikuislinja ja kaksarit) ja 31.5. 

klo 10  Hyvinkääsalissa.  

 

 

ONNEA KOKEESEEN! 



 
Äidinkieli 

 Tekstitaidon kokeessa jaetaan vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Tehtäviä on viisi, joista saa tehdä 

enintään kolme. Vastaukset voidaan kirjoittaa samalle konseptiarkille. Uusi vastaus on aloitettava aina uudelta 

sivulta. Vastaukset numeroidaan ja otsikoidaan. Vastaukset jätetään arvosteltaviksi selvästi ja siististi kirjoitettuina. 

Erillistä puhtaaksikirjoitusta muste- tai kuulakynällä ei tarvita. 

 Esseekokeessa jaetaan vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Kokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista 

valitaan yksi. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia. Tehtävät määritetään tehtävänantoina; voi olla myös pelkkä 

otsikko. Jos on annettu otsikko, se on toistettava suorituksessa täsmälleen oikein. Aineen otsikon eteen merkitään 

tehtävän numero. Suoritus arvioidaan tehtävän numeron perusteella. 

Otsikko kirjoitetaan 6.-8. riville. Ei alleviivausta. Sitten 1-2- riviä tyhjäksi. Muilla sivulla teksti alkaa 2. riviltä. Ylin 

ja alin rivi aina tyhjäksi. 

 

Reaali 

 Kokelas saa vain sen aineen kysymykset, johon hän on ilmoittautunut. Valinnasta ei saa poiketa. 

 Osa tehtävistä on normaaleja kuuden pisteen tehtäviä ja kaksi on jokeritehtäviä, josta voi saada maksimissaan 9 

pistettä. Jokerit merkitään tehtävänannon edessä olevalla +-merkillä. 

 Tehtävistä 1-4 on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Tehtävänanto paljastaa toivotaanko laajempaa käsittelyä. 

 Lue tarkasti koepaperista moneenko tehtävään saa vastata. Ylimääräisistä vastauksista sakotetaan roimasti. 

 Koepaperiin merkitään otsikoksi reaaliaineen nimi ja kysymyksen numero (Kemia 3), mutta ei itse tehtävää. 

Tehtävissä voi olla osatehtäviä, esim. a) ja b). Vastaa tällöin molempiin. 

 Kirjoita ensimmäinen vastauksesi kokoarkille alkaen ensimmäiseltä sivulta. Muut vastaukset voi kirjoittaa 

puoliarkeille. Kullekin arkille vain yksi tehtävä. Tehtävää saa jatkaa uudelle paperille, mutta merkitse selvästi mikä 

tehtävä sille jatkuu. 

 Aloita aina itsellesi helpoimmasta ja etene vaikeimpaan. 

 Aina kun olet vastannut kysymykseen, ympyröi kokoomapaperista kyseinen tehtävä. 

 Laske lopuksi tekemiesi vastausten yhteismäärä. 

 Vastauksia ei kirjoiteta puhtaaksi. 

 Apuvälineinä saa olla värikynät (ei punainen), harppi ja viivain. GE, KE ja FY kokeissa saa olla taulukkokirja ja 

laskin. Muista tuoda tarkastukseen edellisenä päivänä. 

 

Matematiikka 

 Koetehtäviä on 15 likimääräisessä vaikeusjärjestyksessä. 

 Kokelas vastaa korkeintaan 10 tehtävään. HUOM! tehtävässä voi olla monta osiota. Kaikkiin osioihin on vastattava. 

 Pitkän matematiikan. ns. tähtitehtävät (kokeen lopussa 1-2 tehtävää) ovat  9 pisteen, muut 6 pisteen arvoisia. 

 Piirroksissa saa käyttää värikyniä, ei kuitenkaan punaista. 

 1. tehtävä vastataan kokonaiselle nelisivuiselle konseptille aloittaen ensimmäiseltä sivulta. Muut puoliarkeille. 

Jokainen omalle paperilleen. Jos et vastaa 1. tehtävään, konseptin 1. sivulle tulevat vain nimitietosi. 

 Koepapereita palautettaessa vastaukset kootaan 1. vastauksen konseptin väliin numerojärjestyksessä. 

 Apuvälineinä saa olla lautakunnan sallimat laskimet ja taulukkokirjat sekä kolmioviivain ja harppi. Muistit ja 

ohjelmistot on nollattava. Laskin ja taulukko tarkastukseen edellisenä päivänä. 

 

Kielet 

 Kuuntelukokeessa on optinen lomake, avovastauslomake ja konsepti (= suttupaperi omia merkintöjäsi varten). 

 Lomakkeiden tunnistetiedot täytetään ennen kokeen alkua. 

 Tehtävävihkon saa avata vasta kun valvoja antaa luvan. 

 Vihkoon voi vapaasti tehdä merkintöjä lyijykynällä. 

 Sopiva lyijykynä on HB tai nro 2. 

 Vaihtoehtotehtäviä, täydentämistehtäviä, tiivistelmä tai avoimia kysymyksiä. 

 Optisessa lomakkeessa vain mustattu soikio on vastaus. 

 Kuuntele tarkasti millä kielellä vastaus halutaan. 

 Äänitteen päätyttyä on 8 minuuttia aikaa viimeistellä vastaukset. 

 Kaikki kokelaat poistuvat yhtä aikaa vasta kun valvoja antaa luvan. Vihko ja kaikki paperit palautetaan. 

 Jos kuuntelet salissa, voit vapaasti päättää, käytätkö kuulokkeita vai et. 

 Jos kuulokkeisiin tulee vikaa kesken kuuntelun, helpointa on jatkaa kuuntelua ilman kuulokkeita.  


