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BYOD (Bring Your Own Device) = 
Tarvitset oman kannettavan tietokoneen lukio-opinnoissa  
 
Sähköisillä välineillä lukio-opinnoissa pystytään tukemaan ja syventämään oppimista nykyaikaisin 
keinoin. Sujuvat tietotekniset perustaidot ovat välttämättömiä myös jatko-opinnoissa ja työmark-
kinoilla. Työtavat lähes kaikissa lukion oppiaineissa ovat muuttuneet siten, että tietokone on yhä 
useammin kursseilla työvälineenä, materiaali on digitaalisessa muodossa ja työskentely-
ympäristönä käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä. Samalla valmistaudutaan sähköisiin ylioppi-
laskirjoituksiin. 
 

Turun lukio-opiskelussa käytetään pääasiassa opiskelijoiden omia laitteita ja hyödynnetään lan-
gattoman verkon kautta saatavia opetuksen verkkopalveluita. Kannettavaa käytetään päivittäises-
sä työskentelyssä sekä koulussa että kotona, jolloin huomiota tulisi kiinnittää hyvien verkkoliitän-
tämahdollisuuksien lisäksi myös laitteen hyvään akunkestoon sekä tallennustilaan (mm. Abitti-
ohjelmia varten). Koska kyseessä on opiskelijan oma laite, se voi olla mieltymysten mukainen ja 
opiskelijan tarpeisiin sopiva (Windows- tai Mac-kannettava). Tablet-laitteet eivät ole tällä hetkellä 
YO-kirjoituksissa tuettuja laitteita, joten niiden hankkimista ensisijaiseksi laitteeksi ei suositella, 
kuten ei myöskään ns. hybridilaitteiden (ChromeBook, Microsoft Surface Pro, Acer Switch Alpha 
12, jne.) 
 

Huomioitavaksi liittyen omaan kannettavaan tietokoneeseen: 
- näytön maksimikoko 18’’ (kosketusnäytöt eivät yleensä toimi koejärjestelmässä) 
- langattomaan verkkoon liittymismahdollisuus (WLAN-kortin tulee tukea sekä 2,4 GHz että 5GHz 
taajuuksia (802.11a/n/ac)) 
- langalliseen verkkoon liittymismahdollisuus (joko suoraan RJ45-verkkoporttiin tai erillisen RJ45 
adapterin avulla) 
- useampia USB-portteja, joista vähintään yksi USB-A tyyppinen (mahdolliselle RJ45-adapterille, 
Abitti-muistitikulle, mahdolliselle langalliselle hiirelle sekä kuulokemikrofonille, mahdolliselle vir-
talähteettömälle USB-C → USB3 adapterille) 
- kuulokemikrofoniliitäntä (joko 3,5mm- tai USB-liitäntä) 
- langallinen kuulokemikrofoni (bluetooth-malli EI OLE sallittu YO-kokeissa) 
- erillinen USB3-muistitikku (väh. 8Gt, tarvitaan heti lukio-opintojen alkaessa) 
- 1,5-2m ethernetkaapeli (ellei koulu muuta ilmoita)  
 

HUOM! Turkulaisen lukion opiskelijana omalle koneelle voi ladata maksutta Microsoft Office– 
ohjelmat (https://edu.turku.fi/ohjeet/ohjeet-microsoft-kotikayttotuotteiden-lataaminen/) 
 

Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) viimeisin ohjeistus opiskelijan tietokoneen hankkimisesta löy-
tyy osoitteesta https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/abitti-yhteensopivat-tietokoneet/. Ylioppilaskokeen 
viralliset tekniset laitevaatimukset löytyvät lautakunnan sivuilta http://ylioppilastutkinto.fi > Mää-
räykset > Yleiset määräykset ja ohjeet > Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet. Ohje päivittyy tut-
kinnon kehittyessä. 

https://edu.turku.fi/ohjeet/ohjeet-microsoft-kotikayttotuotteiden-lataaminen/
https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/abitti-yhteensopivat-tietokoneet/
http://ylioppilastutkinto.fi/


 
 
 
 
 
Kannettava tietokone lukio-opinnoissa 
 
Lue huolellisesti kaupungin yhteinen BYOD-ohje (Bring Your Own Device) 

ja tarkista, täyttääkö nykyinen tietokoneesi ohjeessa annetut 

vaatimukset. Kurssikokeissa käytetään paljon Ylioppilastutkintolautakun-

nan kehittämää sähköistä Abitti-kurssikoejärjestelmää, jonka käytöstä ja 

asentamisesta muistitikulle annetaan opastusta lukuvuoden alkaessa. 

 

Jos olet nyt hankkimassa itsellesi uutta tietokonetta, kannattaa BYOD-ohje näyttää myyjälle. Tietokoneen 

hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hyvään akunkestoon ja riittävän suureen näyttöön, jolla on tilaa 

työskennellä (vähintään 14 tuumaa). Varmista myyjältä, että Abitti-koejärjestelmä toimii sillä tietokoneella, jota 

olet ostamassa, sillä etenkään aivan uusimmat tietokoneet eivät välttämättä vielä toimi Abitin nykyisessä 

versiossa. Asiantunteva myyjä osaa myös kertoa, miten tietokone käynnistetään Abitti-tikulta. 

Lukion alkuun mennessä tietokoneelle ladattavat ohjelmat 
 
Asenna tietokoneellesi lukion alkuun mennessä seuraavat opiskelussa käytettävät perusohjelmat: 
 

 LibreOffice  

o Lataa suomenkielinen versio osoitteesta fi.libreoffice.org 

 Microsoft Office 

o Turun lukion opiskelijana voit ladata maksutta Microsoft Office -ohjelmat omalle tietokoneellesi 

(mm. Word, Excel, Powerpoint ja OneNote). Käytössäsi on myös Office365-verkkopalvelu ja 

OneDrive-pilvipalvelu (1024 Gt tallennustilaa). Lisätietoa muista opetuksen verkkopalveluista 

löydät sivulta edu.turku.fi. 

o Toimi näin: Mene sivulle o365.edu.turku.fi, kirjaudu sisään Wilma-tunnuksillasi ja klikkaa 

oikeasta yläkulmasta ”Asenna Office-sovellukset” (Office 2016). 

Päivittäin lukio-opiskelussa tarvittavat työvälineet 
 

 Kannettava tietokone, johon on ladattuna yllä mainitut ohjelmat 

 Tietokoneen virtajohto 

 USB-muistitikku (vähintään 8 Gt) Abitti-kurssikoejärjestelmää varten 

Laskin matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa 
 
Laskinta ei tarvitse hankkia ennen lukuvuoden alkua. 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa käytetään tietokoneelle asennettavaa laskinsovellusta  

(TI-Nspire). Ensimmäisillä matematiikan tunneilla sovelluksesta ladataan ilmainen 30 päivän kokeiluversio. 

Kokeiluajan päätyttyä opiskelijan tulee hankkia sovelluksen lisenssi joko maahantuojan verkkokaupasta 

schoolstore.fi tai Suomalaisesta kirjakaupasta. 

TSYK:n lukiolaisten ei tarvitse 
hankkia BYOD-kirjeessä 

mainittua Ethernet-kaapelia. 

http://www.tsyk.fi/

