
ABI-INFO

1. YO-Kirjoitukset 

2. Penkkarit

3. Oppimäärän korotus

4. Todistukset

5. Muuta



YO-kokeet 1/2
- Kaikkiin kokeet paitsi lyhyet kielet 
järjestetään Tavastia-areenalla. Paikalla 
oltava viimeistään klo 8.00

- Lyhyiden kielten kokeet Kaurialan lukiolla. 
Paikalla oltava klo 8.20.

–HENKKARIT MUKAAN

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

– Lyijykynä ja kumi

–Kännykät, lompakot ja kellot pois, taskut 
tyhjiksi



YO-kokeet 2/2
– Eväät omassa korissa oikein pakattuina ja tekstit 

peitettyinä sekä eväistä että vaatteista

– Omat lääkkeet nimellä varustettuina valvojalle ennen 
koetta. Insuliinipumppu ja insuliinineulat sovittava 
rehtorin kanssa hyvissä ajoin ennen koepäivää

– Sairastuessasi soitto rehtorille 040-5008913

– Toimita mahdollinen lääkärintodistus kansliaan

– Laskimet ja taulukkokirjat kaksi arkipäivää ennen koetta 
kansliaan viimeistään klo 12 mennessä selkeästi nimellä 
ja kokelasnumerolla merkittynä. Laskimen muistin tulee 
olla tyhjennettynä, kun se tuodaan tarkistettavaksi. 
Muista myös ladata laskin ennen tarkistettavaksi 
jättämistä

– Koetilaisuudessa ei anneta enää ohjeita laskimen 
käytöstä



YO-KOEPÄIVÄT

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


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

rannekelloja 
–Kokeet salissa → sopiva vaatetus, EI 

tekstejä, sukat/tossut, tyyny?
–Ylös -> WC käynti. Muista pimentää 

näyttö!
–Käsi ylös -> tarvitset valvojaa/muu tarve
–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 kevään yo-kokeiden 
hylkäämiseen.



KOKEEN KULKU
Päivitä koneesi ennen koepäivää

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 kokelasnumerosi ja nimesi 
selkeästi laskimeesi

Päätettyäsi A-osan otat laskimesi niille 
varatuilta pöydiltä rivin viimeiseltä 
pulpetilta

– Laskimet ovat pöydällä 
kokelasnumerojärjestyksessä



Pysäköinti

Pysäköinti lukion käyttöön 
varatulle pysäköintialueelle



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.



Tärkeitä päivämääriä
8.4. Oppimäärän arvosanan korotustentti, 

ilmoittautuminen sitova
29.4. Ilmoitus kompensaatio- ja 

nimenjulkaisukiellosta kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna rehtorille

30.4. Kaikki kurssit suoritettuna 
päättötodistuksen saamiseksi, S-
lomakkeen palautus

3.5. Koulu lähettää kokelaiden kirjalliset 
ilmoitukset, ettei nimeä julkaista

5.5. Lukio lähettää tiedon YTL:lle
päättötodistuksen saajista ja 
kompensaation 
kieltämisestä



Tärkeitä päivämääriä
12.5. oppimäärän oltava valmis, jos haluaa 
olla mukana korkea-asteen 
todistusvalinnassa

22.5. (viim.) Tiedot yo-tuloksista 
lukiolle

29.5. klo 17 Yo-juhlan harjoitukset, 
nimetty lakki mukaan!

30.5. Lakkiaisjuhla Pohjantähtiareenalla 
klo 10, paikalla 9.30

3.6. Ilmoittautuminen syksyn 
kirjoituksiin päättyy



2. Penkkarit

9.00 Paikalla A-rak salissa (abit)

9.45-10.30 Abigaala

10.30-10.45 ryhmänohjaus

10.45-11.00 ruokailu

11.00-11.25 rekkojen koristelu, 
siivous

11.30-12.45 rekka-ajelut

(12.45- siivous)



Penkkarit
Koulun järjestyssäännöt voimassa eli 
kaikkien päihteiden käyttö ja tupakointi 
koulun alueella kielletty

Abigaala ja muu käytös hyvät tavat 
huomioiden

Julisteet, videot, auton kylkitekstit 
ennakkoon tarkistettaviksi abien 
ryhmyreille

Tavaroita voi säilyttää luokassa

Karkinheittoon järki mukaan, myös 
rekasta

Kuorma-auton lavalla turvallisesti ja 
Lyseota mallikkaasti edustaen



3. Oppimäärän korotus ja 

”lukuloma”

- mahdollisuus korottaa lukion koko 
oppiaineen päättöarvosanaa 
(=oppimäärän korotus). Tenttialue 
on opiskelijan kaikkien ao. aineesta 
suorittamien kurssien sisältö
–rytmitä päivääsi -> tee oma 
lukujärjestys (aikataulu 
lukemiselle)

Nyt on aika niistää vielä viimeinen 
pisara, muista kuitenkin myös 
rentoutua lukusessioiden välissä



4. TODISTUKSET
Abitodistus en/ru prelipäivänä 17.2.

Ota yhteys aineenopettajaan ensi tilassa, jos 
huomaat siinä virheen

oppimäärän arviointi – S vai 
numeroarvosana? → ilm. lomakkeella 

kansliaan 

ilman lukion päättötodistusta ET saa yo-
todistusta

– kaikki pakolliset, enintään sallittu määrä nelosia, 
vähintään 10 syventävää ja yhteensä vähintään 75 
kurssia suoritettuna 



5. HYLKÄÄMINEN,UUSIMINEN JA 

KOMPENSAATIO

Valmista tutkintoa voit täydentää

Hylätyn kokeen uusinta – pakollinen 
hylätty koe 3 kertaa seuraavan 3 
tutkintokerran aikana, ylimääräinen 
hylätty koe rajoituksetta ilman aikarajaa

Uusia aineita voi lisätä, vaikka tutkinto on 
kesken ja tutkintokertoja on käyttämättä

Valmistumisen jälkeen hyväksyttyä saa 
korottaa rajoituksetta

Syksyn yo-ilm. päättyy 5.6.



Kompensaatio

12 p i+ l 7 p b 3 p

14 p i e 6 p a 2 p

16 p i- m 5 p

18 p i= c 4 p

Kompensaatio tehdään YTL:ssä
automaattisesti ellei kokelas sitä 
kirjallisesti kiellä   (30.4. mennessä)



WWW.ylioppilastutkinto.fi

Kaikki yleiset suoritusohjeet

Ainekohtaiset ohjeet ja määräykset

Aikaisempien vuosien pisterajat

WWW.yle.fi/abitreenit ym

Seuraa kotisivuja ja Wilmaa!

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


Vastuu on 
yksiselitteisesti 
kokelaalla!


