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➢ A. Prelit ja tentit

➢ B. Yo-kokeet – kuuntelut ja kirjalliset 

osiot

➢ C. Potkiaiset ja penkkarit

➢ D. Jaksotodistus + päättöarvosanat

➢ E. Uusinta, täydentäminen ja 

kompensaatio

➢ F. Kirjoitusten jälkeen - ylioppilaaksi 

suoriutuminen



A. Prelit ja tentit

➢ Harjoittelua yo-kokeeseen

➢ Prelien ajankohdat

➢ Tentit – vain lyhyet kielet 

➢ Opiskele kaikkia kirjoitettavia aineita 
tekemäsi lukusuunnitelman mukaisesti

➢ Kouluruokailu mahdollinen tentti-, 
palautus- ja prelipäivänä – sitova 
ilmoittautuminen



Prelien ajankohdat

⚫ Ilmoittautuminen Wilmassa 18.-19.2.

⚫ Äidinkieli 21.02.

⚫ Reaali 22.02.

⚫ A-kielet ja ruotsi 04.03. 

⚫ Matematiikka 05.03.

⚫ Lyhyet kielet (tentti/preli) 06-07.03. 

⚫ Viimeinen arvosanan korotus 05.04. –> 
ilmoittautuminen 21.03. mennessä kansliaan

Prelien palautukset

⚫ Pe 08.03. tarkempi aikataulu myöhemmin 



Tenttiaika 6.2.- 11.3.

⚫ HUOM! Abigaalaa voitte harjoitella 6.-

12.2. -> 11.-12.2. ruokatunnit varattu 2. 

vsk

⚫ Tee aikataulutettu päivittäinen 

suunnitelma kuinka käytät tenttiaikasi 

lukemiseen

⚫ Ei talvilomaa

⚫ Ei palkkatyötä tenttiaikana

⚫ Ahkeraa opiskelua – kotona, kirjastolla



Yo-kokeet maaliskuu

Kirjalliset kokeet klo 9 – 15 (17)

⚫ ti 12.3. Äidinkieli, lukutaito, suomi toisena kielenä

⚫ to 14.3. Vieras kieli lyhyt 

⚫ pe 15.3. Psykologia, filosofia, historia, biologia ja  
fysiikka 

⚫ ma 18.3. Ruotsi

⚫ ke 20.3. Vieras kieli pitkä 

⚫ pe 22.3. Äidinkieli, kirjoitustaito

⚫ ti 26.3. Matematiikka

⚫ to 28.03. Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskunta-
oppi, maantiede, terveystieto ja kemia



Kokeiden pitopaikat 

⚫ kokeet kahdessa salissa – vasta koeaamuna tieto 

infoteeveestä missä salissa kirjoitat

⚫ Muista, että preliminääreissä harjoitellaan myös 

toimintarutiineja, eväät pakataan yo-ohjeiden 

mukaisesti 



Kokeiden aikana

⚫ paikalle saavutaan ajoissa 60 min ennen kokeen 
ilm. alkamisaikaa 

HUOM! Lyhyiden kielten ja ruotsin kielen   
kokeessa riittää 40 min ennen kokeen alkua

⚫ riittävän monta herättäjää, jos aamu-unisuus vaivaa

⚫ Lääkkeet varmistettava etukäteen rehtorin kautta –
jätetään ykkösvalvojalle, jolta ne saa tarvittaessa

⚫ Pysäköiminen vain kirjoituspäivinä pihalle 
katoksen ja Juhan luokan eteen nokka kohti taloa



Käytännön toiminta

⚫ Salissa puhumatta- mennään eväiden tarkistuksen jälkeen määritetylle 
paikalle

⚫ Merkintöjä vasta, kun annetaan lupa

⚫ Omatoimisesti ei liikuta - käsi pystyyn nostamalla saa paperia, 
mahdollisesti lääkkeen, kirjoitusvälineitä…

⚫ WC-käynti  vartioituna

⚫ Sairaspaikka olemassa tarvittaessa

⚫ Poistuminen klo 12 -15/17

⚫ Kaikki paperit ja muistitikku valvojalle (ykkönen), hiljainen poistuminen

⚫ Konseptien merkitseminen yliviivaamalla

⚫ OHJEET LUETTAVA HUOLELLA!

⚫ Viivaa yli konseptit!



Kokeisiin mukaan

⚫ (9-15/17)

⚫ ajoissa paikalle 

⚫ mukana eväät, jotka pakattu sääntöjen mukaan (ei 
tekstejä, ei kääreitä vrt. jogurtti, juomat)

⚫ mukana kirjoitusvälineet (paperit valmiina salissa)

⚫ taulukot ja (laskimet) 2 pvää ennen koetta klo 12 
mennessä kansliaan ja nimikoituna –
maalarinteipissä nimi, luokka ja aine jota kirjoitat

Ma kokeeseen pe 22.3. klo 12 mennessä

⚫ vaatetus tilanteen mukaan (lämpö, tekstit vaatteissa)

⚫ aikaa 6 h, joka kannattaa käyttää



Sähköiset kokeet 

⚫ Kannettava, omat kuulokkeet, voit ottaa oman hiiren 
mukaan (ei langaton)

⚫ Koneessa oltava Ethernet pistoke (nettipiuha)

⚫ Henkilöllisyystodistus

⚫ Kokelas buuttaa itse koneensa

⚫ Kirjautuu sisään

⚫ Tee äänitesti

⚫ Odota lupaa aloittaa koe

⚫ Tsekkaa https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas

https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas


(Laskimet) ja taulukot

⚫ HUOM! Erillistä laskinta ei ole pakko käyttää

⚫ Kaikki laskimet ovat sallittuja – kokelaan on tyhjennettävä 
laskimen muisti 

Reaalikokeessa saa käyttää laskinta:

Fysiikan, kemian, maantieteen kokeessa

⚫ Taulukkokirjat: 

Maol: Maol-taulukot, Otava 

Ranta-Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY

⚫ Toiveena on, että kokelailla on vain yksi taulukkokirja eikä 
erillistä laskinta



Hyvä tietää ja muistaa

⚫ talvilomaa ei ole - abeilla opiskelua ja 

pakertamista kokeisiin

⚫ hiljaiseloa kotosalla 

⚫ hiljainen soppi opiskelijalle 

⚫ kirjaston lukusalin käyttö sopii osalle

⚫ bailaukselta rauhoitettu aika 6.2.-28.3.



Jos sairastuu

⚫ yhteys koulun rehtoriin heti (ajalla ei väliä)

⚫ kouluun kokeisiin, jos mahdollista 

⚫ sairaslomatodistukset oltava kirjattuna 
kirjoituspäiville - lähetetään YTL:lle kansliasta 
(merkintä: vaikuttaa ylioppilaskokeessa 
suoriutumiseen ja tapa miten)

⚫ Lääkärintodistus tuodaan rehtorille tai 
opintosihteerille mahdollisimman pian

⚫ ei saa suotta hermostua, yleensä kaikki 
järjestyy



ERITYISJÄRJESTELYT

⚫ Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä 

selkeästi sairaus ja sen vaikutus yo-

kokeeseen 

⚫ Pidennetty ajasta muistutetaan kokeen 

yhteydessä

⚫ Selvitys vieraskielisyydestä, kuulo- tai 

muu vamma – jos et ole hoitanut tätä, 

niin heti kansliaan!!



Jos myöhästyy

⚫ ilmoitus koululle

⚫ myöhästyminen ei 

oikeuta jatkamaan 

koetta klo 15 jälkeen

⚫ tietyn ajan jälkeen 

kokeeseen ei oteta

⚫ oppilaan puhelintieto 

(ajankohtainen) tulee 

olla koulussa

⚫ ketään ei herätellä eikä 

odoteta



Huolehdithan seuraavista

⚫ Ilmoita ne oppiaineet, joista haluaa numeron sijaan 
S-merkinnän – RO-tuokiossa vkoilla 3-4

⚫ Jos et ole kertauskurssilla, ota yhteys 
aineenopettajaan

⚫ Varmista tenttiajan aikataulut (osallistu preleihin)

⚫ Varmista, että pakolliset kurssit + 10 syventävää 
kurssia ovat valmiit

⚫ Varmista, että on vähintään 75 kurssia valmiina

⚫ Varmista, että kurssit, joilla vielä opiskelee, on 
tiedossa opolla (odotetaan todistukseen) ja 
työjärjestyksessä

⚫ Tarkista, että tiedät, missä pitää olla milloinkin!!!!



C. Potkiaiset ja penkkarit (ke, to)

⚫ potkiaiset ke-ilta klo 18

⚫ Penkkarit (aikataulu) ja abi-gaala 
(to)

⚫ koulun järjestyssäännöt ovat 
voimassa Alkoholia EI 
käytetä/tuoda kouluun

⚫ Auton lavalta ei heitetä yleisölle 
muuta kuin makeisia

⚫ Lakanatekstit hyväksyttävä rehtorilla

⚫ ryhmänohjauksessa tarkat ohjeet 
toiminnasta (mm. vesiruiskut, 
aikataulut, käyttäytyminen jne)

⚫ Aseita en hyväksy asuun 
kuuluvana!!!

⚫ Abi-risteily ei ole koulun toimintaa  
(oma vastuu)



Penkkarit

8.30 Kouluun saapuminen ja ryhmänohjaajan tapaaminen     
kotipaikka-luokassa – sen jälkeen kahvitus 

9.00 Yläkouluvierailut – sopikaa etukäteen-> koulujen reksit

10.00 Abi-gaala, juhlasali 

10.45 Ruokailu 

11.00 Talon siisteystarkastus reksin kanssa (joka luokalta 
luottamusoppilas)

11.10 Autojen koristelu (jakakaa työt, sujuu nopeammin)

11.30 Lähtö ajelulle

11.45 Torilla kaikki lukiot yhdessä



D. Jaksotodistus

⚫ Voit hakea mm. toisen asteen haussa

⚫ Jaetaan maanantaina 18.2. ro-tuokiossa 

⚫ Kokeiden palautukset 18.2. aikataulu tammikuun ro-
tuokiossa

⚫ Päättöarvosana eri oppiaineissa, jota opiskelijalla on 
oikeus korottaa => Päättöarvosana annetaan 8.3.

⚫ Jos opinnot ovat kesken, ei päättöarvosanaa ole 
annettu

⚫ Tarkista, että kaikki kurssisuoritukset ja S-merkinnät 
ovat kohdallasi oikein jaksotodistuksessasi



E. Hylkääminen, uusiminen ja 

kompensaatio

⚫ Tutkinto valmiiksi 3 peräkkäisen kerran aikana

⚫ Täydentää saa sen jälkeen

⚫ Hylätyn kokeen voi uusia 2 kertaa seuraavan 3 

tutkintokerran yhteydessä

⚫ Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran

⚫ Kompensaatio – i+ 12 pistettä, i 14 pistettä, i-

16 pistettä ja i- - 18 pistettä



HUOM! Syksystä 2019 alkaen 

6 a § Kokeiden uusiminen
⚫ Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.

⚫ Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia 

hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittanut henkilö saa 

uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

⚫ Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin 

kokeen uusimiseen liittyvistä menettelyistä.



Yo-todistus + lukion päättötodistus

⚫ Ilman lukiotodistusta (väh. 75 kurssia) EI saa yo-
todistusta, 10 syventävää vähintään

⚫ 2/3 sääntö – oppimäärän pakollisista ja syventävistä 
kursseista 2/3 oltava hyväksytysti suoritettuja

⚫ Hylättyä (4/H) soveltavaa kurssia ei lasketa lopulliseen 
kurssimäärään 

⚫ Oppimäärän arviointi – S vai numeroarvosana

⚫ Yo-todistus annetaan sinä kertana, kun kaikki pakolliset 
kokeet on suoritettu hyväksytysti

⚫ Yo-todistus sisältää arvosanat l (7), e (6), m (5), cl (4), b 
(3), a (2), i (0)

⚫ Hylättyjä ylimääräisiä kokeita ei tule todistukseen



Jos opinnot eivät ole valmiit

⚫ Opinnot oltava valmiit 25.4. mennessä 

⚫ YTL pidättää todistuksen, kunnes lukion 

päättötodistus valmis

⚫ Todistus tilataan, kun lukion oppimäärä on 

suoritettu -> n. 2 vkon kuluttua yo-todistus 

lukiolla 



Tulokset

⚫ opettaja antaa alustavan tiedon n. 2 
vkoa kokeen jälkeen

⚫ sensori tarkistaa

⚫ YTL lähettää lopulliset tiedot viimeistään 
25.5.mennessä 

⚫ tarkistetaan koulussa → tieto kokelaille

⚫ tarkistusarvostelu mahdollinen, mutta 
maksullinen



Nimen julkaiseminen 

lehdistössä

⚫ jos haluaa kieltää, ilmoittautumisen 
yhteydessä tiedotettava

⚫ voi tehdä jälkikäteen, mutta aina 
kirjallisesti 25.4. mennessä 

⚫ muussa tapauksessa tiedot tulevat 
lehteen

⚫ jos opinnot eivät ole valmiit, ei nimi tule 
vaikka olisi kirjoitus mennyt läpi



Jos opinnot eivät ole valmiit

⚫ koulun ilmoitettava YTL:lle

⚫ YTL pidättää todistuksen, kunnes lukion 

päättötodistus valmis

⚫ todistus tilataan, kun päättö valmistunut



Kun kirjoitukset ovat ohi…

⚫ odotellaan tulokset……

⚫ ja nähdään nimet lehdessä….

⚫ valmistellaan juhlia…..

⚫ harjoitellaan valmistuvien kanssa perjantaina  
31.5. klo 18

⚫ juhlat alkavat Elenia-areenassa 1.6.klo 10 
lauantaina 

⚫ ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin 5.6. 
mennessä


