
        syksy 2015  
           

OHJEITA YLIOPPILASKOKELAILLE YO-KIRJOITUKSIA VARTEN  
      

Kuullunymmärtämiskokeet (Ei saa myöhästyä!) 

Taulukossa ovat ne ajat, jolloin opiskelijoiden tulee olla koulussa. Tällöin on riittävästi aikaa tiedotta-

miseen, lomakkeiden esitäyttöön ja kuulokkeiden testaamiseen. (YTL:n ilmoittamat ajat ovat ne tarkat 

kellonajat, jolloin CD-levy alkaa pyöriä ja kuuntelu tulee kuulokkeista.) 

 

 Kuuntelu Opiskelijat pai-

kalla 

Paikka  

ma 7.9. 

ruotsi, A- ja B-taso klo 8.00  

BA 405 

BA(pitkät.) opo-tila 

BB studio, suurluokka 

BB(pitkät.) 422 

    

ti 8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä   

 englanti 
klo 8.00 

studio + 405 + 307 

(pitkät) 422 

 saksa  klo 10.45 studio 

 ranska(0)  klo 12.45  

 espanja(0) klo 14.45  

 venäjä klo 14.45 studio 

    

ke 9.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä   

 saksa klo   8.15  studio 

 ranska (TIL) klo 10.45 studio 

 espanja klo 12.45 studio 

 englanti klo 13.45 studio/suurluokka 

 venäjä(0) klo 14.45   

 italia klo 14.45 studio/suurluokka 

    

Kirjalliset kokeet VPK:lla paitsi 28.9. Opiskelijat saapuvat paikalle klo 8.30  

Eväitä on saatavissa ruokalasta n. klo 8.15 – 8.30    

pe  11.9.  äidinkieli, tekstitaidon koe   

   

ma 14.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  

   

ke 16.9.  vieras kieli  EA + SA + FA + PA + VA pitkä oppimäärä  

   

pe 18.9. toinen kotimainen kieli ruotsi, pitkä (BA) ja keskipitkä (BB) oppimäärä  

   

ma 21.9.  äidinkieli, esseekoe ja suomi toisena kielenä-koe  

   

ke 23.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  

   

pe 25.9 
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, ter-
veystieto 

 

   

ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä , huom. luokassa 418  
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YLEISOHJEITA  

 Eväitä  saa – kannattaa – tuoda mukana riittävästi. Käärepaperit, etiketit ym. on poistettava etukäteen. 

Pue päällesi mukavat vaatteet ja ota mukaan esim. villasukat. Tyynyn voi ottaa tuolille pehmusteeksi. 

(syksy: VPK:n talolla on ohuesti pehmustetut tuolit) 

 

 Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää yo-lautakunnan ohjeiden mukaisia 

laskimia ja taulukkokirjoja. Käytettäväksi tarkoitetut laskimet ja taulukkokirjat on jätettävä viimeis-

tään koetta edeltävänä arkipäivänä klo 10.00 mennessä kansliaan. Tarkistetut laskimet ja taulukkokir-

jat odottavat omalla paikalla salissa. Laskimet on tyhjennettävä opettajan antamien ohjeiden mukaan ja 

oppilaan on esitettävä tyhjennysmenetelmä opettajalle, että tämä voi varmistua siitä, että muisti on todella 

tyhjentynyt. Sekä taulukkokirjojen että laskimien päälle on ehdottomasti esim. maalarinteippiin kir-

joitettava sekä kokelasnumero että oma nimi! 

 

 Mikäli sairastut ennen koetilaisuuden alkua, ota yhteys rehtoriin puh. 050-4323612  (tai 02-2629 851) 

tai apulaisrehtoriin 040-7242198, jotta voidaan sopia joko erityisjärjestelyistä tai kirjoittamisesta kotona  

valvonnan alaisena . Em. tapauksessa on toimitettava  lääkärintodistus ensi tilassa kansliaan.  Mikäli saira-

us on niin paha, ettei pääse osallistumaan kokeeseen, on mentävä lääkäriin ja toimitettava ensi tilassa lää-

kärintodistus kansliaan.  Lääkärintodistuksessa tulee selkeästi ilmetä, mistä sairaudesta on kyse, sai-

rauden vaikeusaste ja ajankohta (päiväys on oltava kirjoituspäivä). huom! Mikäli sairauksia on esiin-

tynyt ennen kokeita esim. silmäsairauksia – on syytä etukäteen hakea lääkäriltä lääkkeitä. Koetilanteen 

alussa tai sen aikana esim. sopivien silmätippojen saanti on mahdotonta. 

 

 Paikat arvotaan jokaista koetta varten erikseen. Kielten kokeissa myös vieraskielistä tekstiä sisältävät 

vaatteet ovat kiellettyjä!  Kokelaat ohjataan satunnaisesti valittuun WC-tilaan. WC-tiloissa on terveyssi-

teitä. Omia terveyssiteitä ei saa tuoda mukana. (Syksy: VPK:n talolla annetaan aamulla ohjeet) 

KOETILANNE 

 

 Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Lue otsikot kunnolla ja pohdi mitä kysytään? – Näin vas-

taat oikeisiin asioihin. Vastauksen runko on hyvä rakentaa  ennen vastaamista esim. miellekarttojen avul-

la, näin lopullinen vastaus on heti ensi kerralla valmiimpi ja rakenteellisesti sujuvampi. Vastaukset on 

syytä tehdä huolellisesti ja siististi, se antaa paremman kuvan. Epäselvät vastaukset tulkitaan aina huo-

nomman mahdollisuuden mukaan. Tärkeää ei ole poistua nopeasti – vaan saada paras mahdollinen 

lopputulos. 

 

 Koulu antaa koepaperit, joissa on valmiiksi painettu koulun nimi ja numero  (1834 ). Kaikkiin käytettyi-

hin papereihin kirjoitetaan lisäksi: 

- kokelaan numero 

- kokelaan täydellinen nimi ( kaunokirjoitus) 

- nimen selvennys (kaikki etunimet) 

- ns. ymmärtämiskokeiden optisiin vastauslomakkeisiin tulee merkitä vastaavat tiedot myös mustaamalla 

ao. soikiot. 

 

 Kirjoitetaan joka riville. Korjauslakkaa ei saa käyttää.  Reaalikokeessa ja matematiikan kokeessa voi 

käyttää myös puoliarkkeja. Arkkeja ei saa itse repiä tai taittaa.  

 

 Omia papereita ei saa tuoda mukana ja kaikki paperit palautetaan kokeen lopussa valvovalle opet-

tajalle.  
 

 Vain opettaja saa käyttää punakynää arvostellessaan suoritukset. Älä ota edes vaaleanpunaista 

kynää mukaan. 
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 Virheellisen vastauksen korjata voi pyyhkimällä ja kirjoittamalla vastaus uudelleen. Jos huomaat tehneesi 

usean rivin virheen, voit yliviivata poistettavat rivit ja kappaleet ja jatkaa korjaamalla esityksen.  

 

 Ota mukaasi henkilöllisyystodistus 

 

 Mikäli on ongelmia salissa, viittaa ja valvova opettaja saapuu paikalle tiedustelemaan asiaa ja autta-

maan. Edes lattialle pudonnutta kynää, kumia tms. ei saa itse poimia.  

 

 Mikäli et halua, että koesuorituksesi arvostellaan, suoritus on selkeästi merkittävä koetilaisuudessa ylivii-

vaamalla tai kirjoittamalla niihin ei arvostella. Koetilaisuuden jälkeen vastauksia ei voi enää mitätöidä, 

vaan kaikki suoritukset lähetetään yo-tutkintolautakuntaan arvosteltavaksi. Luonnostelupaperit merkitään 

myös selvästi yliviivaamalla tai kirjoittamalla niihin ”ei arvostella”. 

 

 KAIKISSA YLIOPPILASKOKEISSA KÄNNYKÖIDEN JA MUIDEN SÄHKÖISTEN VIESTINTÄ- 

JA TALLENNEVÄLINEIDEN TUOMINEN KOETILAAN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY! – 

Suositeltavaa on jättää ne kotiin koepäivinä. (Kuullunymmärtämiskokeen vuoroaan odottavalla ei saa 

olla kännykkää eikä muita viestintävälineitä.) 

 

 Päävalvojan pöydällä on pyynnöstä saatavilla, kirjoitustarvikkeita, lisäpaperia, tavallisimpia lääkkeitä, 

paperinenäliinoja jne. Mikäli sinulla on pakollisia omia lääkkeitä, on ne syytä esittää hyvissä ajoin ennen 

kokeita terveydenhoitajalle. Lääkkeissä ei saa olla etikettejä ja ne näytetään saliin tultaessa rehtorille. 

 

ÄIDINKIELI 

 

 Kummassakin  äidinkielen osakokeessa käytetään koepapereina kokoarkkeja (A3 taitettuna), joissa on 9 

tai 10 millimetrin ruudutus ja 3–5 ruudun levyinen marginaali. Lukio antaa paperit kokelaille. Paperille 

kirjoitetaan joka riville ja joka sivulle.  

 

 Arvosteltaviksi tarkoitetut lopulliset suoritukset jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuina. Kokeessa käyte-

tään lyijykynää, jonka jälki on vaivattomasti luettavissa. Tekstit kirjoitetaan helposti luettavalla käsialalla 

niin, että isot ja pienet alkukirjaimet erottuvat toisistaan, yhdyssanojen osat on kirjoitettu selvästi yhteen  

ja kappalejako on osoitettu selvästi.  

 

MATEMATIIKKA 

 

 Tehtävä 1 lasketaan kokoarkille, joita on nipussa kaksi, alkaen ensimmäiseltä sivulta. Muut tehtävät las-

ketaan puoliarkeille. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tarvittaessa voi 

jatkaa toiselle puoliarkille. Tehtävän 1 sisältävän kokoarkin sisään tulevat muut suoritukset numerojärjes-

tyksessä (irtolehtinä). Ellet käsittele tehtävää 1, kokoa suoritukset vain nimitiedot sisältävän kokoarkin si-

sään. Vastaa 10 tehtävään. Käytä lyijykynää. Omat harppi ja viivoitin tulee olla mukana.  

KIELTEN KOKEET 

 

 Suoritukset on kirjoitettava selvästi, siististi ja yksiselitteisesti lyijy-, muste-, tai kuulakynällä. Optiset 

lomakkeet mustataan pehmeämmällä kynällä ( HB tai nro 2 ). Epäselvä kirjoitus tulkitaan huonomman 

vaihtoehdon mukaan, siksi ns. ”tikkukirjaimet” eivät kelpaa.  

 

 Lomakkeiden ja koepapereiden esitiedot täytetään ohjatusti ennen kokeen alkua. 
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 Jos avoimiin kysymyksiin vastaa väärällä kielellä, siitä annetaan 0 pistettä. Niiden tulee lisäksi mahtua 

vastauslomakkeen tarkoitukseen varatuille riveille. Liian pitkä vastaus on virheille altis ja saattaa johtaa 

pistemäärän alenemiseen. 

 

 Monivalintatehtävissä mustataan oikeaa vastausta vastaava soikio. Lopullinen vastaus on mustattu soi-

kio. Ellei sitä ole mustattu, on vastaus nolla pistettä!! 

 

 Liian pitkä tiivistelmä ei vastaa tehtävänantoa ja siksi siitä seuraa pistevähennys. Kokeen eri osat ( esim. 

kirjoitelma ja tiivistelmä ) kirjoitetaan kukin eri paperille. 

REAALIKOE 

 

 Vastauksen otsikoksi merkitään reaaliaineen nimi ja tehtävän numero, esim. MAANTIEDE 3 tai 

GE 3, mutta ei itse tehtävän otsikkoa. Otsikon saa kirjoittaa vastauksen alkuun. 

 

 Kirjoita ensimmäisen vastauksesi kokoarkille alkaen ensimmäiseltä sivulta. Muut vastaukset voidaan kir-

joittaa koko- tai puoliarkeille. Kullekin paperille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tehtävää 

voi tarvittaessa jatkaa toiselle paperille. Muut vastaukset asetetaan kokonaisen arkin väliin numerojärjes-

tyksessä. Millimetripaperia saa pyydettäessä. 

 

 Lue kysymykset huolellisesti.  

 

 Lautakunta voi antaa oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Tällaisia ei erikseen merkitä tehtävänantoon. Esi-

merkiksi terveystietoa voidaan käsitellä eri näkökulmista muiden aineiden tehtävissä. 

 

 Arvosteltaviksi tarkoitetut lopulliset suoritukset jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuna lyijykynällä (HB 

tai nro2). Värikynää saa käyttää piirroksissa. Ei punakynää. 

 

 Matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltava tavalla, joka 

osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatetta tai 

lakia. 

  

 Tehtävissä oleviin a-, b- jne. kohtiin on vastattava erikseen ja järjestyksessä a, b, c jne. Vastaukset eri osi-

oihin saa kirjoittaa peräkkäin samaan paperiin eli kutakin osatehtävää varten ei tarvita erillistä paperia. 

 

VILPPI JA TUTKINTOJÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN 

 

 Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin 

törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, 

joihin, kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. (L 672/2005, 11 §) 
 Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Lue otsikot kunnolla ja pohdi mitä kysytään? – Näin vas-

taat oikeisiin asioihin. Vastauksen runko on hyvä rakentaa ennen vastaamista esim. miellekarttojen avulla, 

näin lopullinen vastaus on heti ensi kerralla valmiimpi ja rakenteellisesti sujuvampi. Vastaukset on syytä 

tehdä huolellisesti ja siististi, se antaa paremman kuvan. Epäselvät vastaukset tulkitaan aina huonomman 

mahdollisuuden mukaan. Tärkeää ei ole poistua nopeasti – vaan saada paras mahdollinen lopputulos. 

 


