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Hyvä digitaaliseen yo-kokeeseen osallistuja 
 
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 28.10.2016 
”Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä on sähköisessä kokeessa mukanaan päätelaiteohjeen 
mukainen tietokone, virtajohto ja kuulokkeet. Kokelaan tulee osata käynnistää päätelaitteensa 
lautakunnan toimittamalta USB-muistilta. Halutessaan kokelas voi käyttää päätelaitteessaan lisälaitteita: 
näppäimistöä, langallista hiirtä tai muuta vastaavaa osoitintyökalua. Päätelaitteiden verkkoliikenne saattaa 
vaatia USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet-adapteria. Tarvittavien laitteiden liittäminen saattaa 
vaatia USB-toistimen (USB-hubin) käyttöä. Lisälaitteet eivät saa sisältää kokelaan koesuoritusta edistäviä 
aineistoja tai toimintoja (esim. oikoluku). Langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty.  
Lisälaitteet eivät saa häiritä muita kokelaita. Kokeen valvojilla on oikeus estää häiritsevien päätelaitteiden ja 
lisälaitteiden käyttö. Lukion rehtori voi tarvittaessa vaatia, että lisälaitteet tarkistetaan etukäteen. Rehtori 
voi tarvittaessa määrätä kokelaan käyttämään lukion päätelaitetta oman päätelaitteensa sijasta. Kokelas voi 
käyttää koepaperia vastauksen luonnosteluun.  Koepapereissa tulee olla lukion nimi painettuna tai 
leimattuna.” 
 
KOKELAIDEN KONEIDEN ABITTI-TESTAUS ATK-LUOKASSA 
HUOM! Riittää, kun osallistut vain yhteen testiin. Osallistu aina ensimmäisenä listalla olevaan aineesi 
testiin eli jos kirjoitat esimerkiksi englannin ja biologian, niin riittää, kun tulet biologian testitilaisuuteen.  
7.9. klo 12-13 (äidinkieli, suomi toisena kielenä, englanti) 
7.9. klo 13-14 (maantiede, kemia, terveystieto, uskonto, yhteiskuntaoppi) 
7.9. klo 14-15 (ruotsi, biologia, filosofia, fysiikka, historia, psykologia) 

 mukaan kannettava, laturi, kuulokkeet, Ethernet-adapteri ellei koneessa ole paikkaa verkkopiuhalle, 
(langallinen hiiri) 

 
KOKELAIDEN KERTAUS- ELI KENRAALIHARJOITUS SALISSA 
14.9. klo 12-13 (äidinkieli, suomi toisena kielenä, englanti) 
14.9. klo 13-14 (maantiede, kemia, terveystieto, uskonto, yhteiskuntaoppi) 
14.9. klo 14-15 (ruotsi, biologia, filosofia, fysiikka, historia, psykologia) 

 mukaan kannettava, laturi, kuulokkeet, Ethernet-adapteri ellei koneessa ole paikkaa verkkopiuhalle, 
(langallinen hiiri) 

 ajokortti tai muu henkilöllisyystodistus tunnistusta varten 
 
KOEPÄIVÄNÄ 

 tule saliin jo klo 8:15 

 mukaan kannettava, laturi, kuulokkeet, Ethernet-adapteri ellei koneessa ole paikkaa verkkopiuhalle, 
(langallinen hiiri) 

 ajokortti tai muu henkilöllisyystodistus tunnistusta varten 
 
Opiskelijan ohje sähköiseen kokeeseen 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje 
 
Lautakunnan ohjeet sähköiseen yo-tutkintoon liittyen 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto 
 

 
 
 
 
 
 
Kuvassa tietokoneen Ethernet eli RJ45-portti. Tarvitset adapterin, jos 
koneessasi ei ole kyseistä porttia. 
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