
Syksyn 2020 yo-kirjoitusinfo



Etäopetuksesta  kirjoituksiin

Tarkoituksena yo-kirjoitusten 
turvaaminen koulun puolesta

Etäopetusjaksolla olevilla ei ole 
kouluruokailua

Päätät itse kuinka paljon altistat 
itseäsi vapaa-ajalla – olisiko fiksua 
yrittää olla eristyneenä?



YO-KOEPÄIVÄT
- Ma 14.9. kemia, terveystieto

- Ke 16.9. pitkä englanti

- To 17.9. uskonto, et, yhteiskuntaoppi, maantiede

- Pe 18.9. äidinkieli lukutaidon koe JA S2 suomi toisena 
kielenä

- Ma 21.9. ruotsi KAURIALASSA

- 22.9. matematiikka

- To 24.9. filosofia ja biologia

- Pe 25.9. äidinkieli kirjoitustaidon koe

- Ma 28.9. vieraat kielet LYHYT oppimäärä KAURIALASSA

- Ti 29.9. psykologia, historia, fysiikka

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2020-koepaivat


YO-kokeet
- Osallistumisoikeuden tarkistus to 10.9 – kirjoitettavan aineen 
kaikki pakolliset kurssit oltava arvioituna ja kahden tutkinnon 
suorittajilla riittävä määrä pohjaopintoja

- Kaikki muut kokeet paitsi ruotsi ja lyhyet kielet järjestetään 
Tavastia-areenalla. Paikalla oltava klo 8.10-8.30. Tarkempi 
tieto paikalletuloajasta koekohtaisesti tulee Wilmassa ennen 
kutakin koepäivää. Noudata annettuja aikoja! 

- Kaikki aikuislukiolaiset ja koulusta jo päässeet uusijat tulevat 
klo 8.10.

- Ruotsin ja lyhyiden kielten kokeet Kaurialan lukiolla. Paikalla 
oltava klo 8.15 ensimmäisen kerroksen aulassa. Samat ohjeet 
kuin lyseolla:

– HENKKARIT MUKAAN

– Tietokone, laturi, langalliset kuulokkeet, mahdolliset omat 
adapterit (langallinen hiiri, langallinen näppäimistö). 

– Varmista ennen koetta, että koneesi saadaan liitettyä 
langalliseen verkkoon ja käynnistä kone edellisenä iltana 
mahdollisten päivitysten varalta.



YO-kokeet
– Lyijykynä ja kumi

– Kännykät, lompakot ja kellot pois, taskut tyhjiksi

– Ilmoita etukäteen rehtorille, jos sinun täytyy otta
koetilaan mukaan jotain terveydestä johtuvaa 
elektroniikkaa kuten insuliinipumppu tms.

– Eväät omassa korissa oikein pakattuina ja tekstit 
peitettyinä sekä eväistä että vaatteista

– Omat lääkkeet nimellä varustettuina valvojalle ennen 
koetta. 



JOS SAIRASTUT
– Sairastuessasi soitto rehtorille 040-7493843

– Maskia saa käyttää, poistetaan henkilöllisyyttä 
todennettaessa, maskin vaihto ja muu käsittely tehtävä 
salissa

– Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet 
määrätään eristykseen ja hän ei voi osallistua 
kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan 
viittavia oireita, kokelas toimii oman alueensa 
terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu 
koronavirustestiin. Koronavirustestin ottamista tai 
tuloksia odottavia ohjeistetaan tai määrätään pysymään 
kotona ja välttämään lähikontaktia.

– Toimita mahdollinen lääkärintodistus kansliaan



KOETILASSA

– Avatkaa läpinäkyvä eväsrasia ovella
– EI elektronisia laitteita (kännykät yms.), 

rannekelloja 
– Kokeet salissa → sopiva vaatetus, EI tekstejä, 

sukat/tossut, tyyny?
– Nosta pöydälläsi oleva lappu merkiksi, että 

haluat wc-käynnille -> Valvoja hakee lapun ja 
hakee sinut, kun on sinun vuorosi. Muista 
pimentää näyttö!

– Käsi ylös -> tarvitset valvojan apua
– Vilppi, vilpin yritys, vilpissä avustaminen -> Älä 

katso kaverin näyttöä, äläkä näytä omaasi 
kaverille. Istu eteenpäin. Älä vie koetilaan 
kiellettyjä laitteita tms. Älä kommunikoi muiden 
kokelaiden kanssa millään tavoin. Vilppi tai se 
yritys johtaa kaikkien syksyn yo-kokeiden 
hylkäämiseen.



KOKEEN KULKU
Kutsutaan saliin nimellä, eväiden tarkistus ja 
istumaan osoitetulle paikalla -> liitä kone 
verkkoon ja verkkovirtaan. Voit käynnistää 
koneen paikallesi jaetulta tikulta sekä tehdä 
äänitestin. 

Valvojat kiertävät tunnistamassa, valitse oikea 
koe

Koe alkaa kaikilla yhtä aikaa

Voit saada henkilökohtaista lisäaikaa tai sitä 
voidaan antaa kaikille.

Muista päättää koe ja palauttaa tikku valvojalle



Matematiikan koe
Merkitse nimesi selkeästi laskimeesi

Tuokaa laskimet ja taulukkokirjat kaksi 
arkipäivää ennen koetta kansliaan viimeistään 
klo 12 mennessä. Laskimen muistin tulee olla 
tyhjennettynä, kun se tuodaan tarkistettavaksi. 
Muista myös ladata laskin ennen tarkistettavaksi 
jättämistä

– Koetilaisuudessa ei anneta enää ohjeita 
laskimen käytöstä!

Päätettyäsi A-osan otat laskimesi niille varatuilta 
pöydiltä, jotka osoitetaan koetilanteen alussa



Pysäköinti

Areenalle menevä tie on yleinen 
tie, jossa on pysäköintikielto. Jos 
et saa autoasi Punaportin 
parkkiin, niin vie se lyseon 
hiekkaparkkiin, ei missään 
tapauksessa henkilökunnalle 
varatuille paikoille.



WWW.ylioppilastutkinto.fi

Kaikki yleiset suoritusohjeet

Ainekohtaiset ohjeet ja määräykset

Aikaisempien vuosien pisterajat

WWW.yle.fi/abitreenit ym

Seuraa kotisivuja ja Wilmaa!

Kysy, jos on epäselvää. Älä luule tai 
luota liikaa kaveriin

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
http://www.yle.fi/abitreenit


Vastuu on 
yksiselitteisesti 
kokelaalla!







Tärkeitä päivämääriä
3.2. - 4.3.Prelit

- kts. kotisivut 
Opiskelijalle->abi-info

6.2. Penkkarit

17.2. Abitodistukset (engl ja ru prelipäivä)

15.2. YO-maksut maksettava

6.3. Pakolliset kurssit kirjoitettavissa 
aineissa oltava suoritettuna

Opettajilla on yo-kokeiden arvosteluun aikaa 1-
2 viikkoa arvosteltavien kokeiden määrästä 
riippuen. Alustavat pistemäärät tulevat 
Wilmaan. Lopullinen arviointi tehdään YTL:ssa.


