
Abien vanhempainilta 19.1.2023

▪Tervetuloa



Vanhempainillan aiheet

▪Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, 

lukio-opinnot päätökseen 

▪Jatkokoulutukseen hakemisesta

▪Ryhmänohjaajien tapaaminen



Tärkeitä päivämääriä

Preliminäärikokeet 26.1.-23.2.
+ arvosanan korotusmahdollisuus
+ oppimäärän arvosanan korotustentti 4.4.

Muuta infoa
18.01. Abi-info + muuta ohjeistusta
03.02. Varsinainen koulutyö päättyy 
15.02.  Yo-maksut maksettava
10.03. Abien ro-tuokio 

Pakolliset kurssit kirjoitettavissa aineissa oltava 
suoritettuna



Tärkeitä päivämääriä jatkuu

Yo-koepäivät  14.-29.03. 

Muita valmistumiseen liittyviä päivämääriä

27.04. Kaikki kurssit (väh. 75) suoritettuna päättötodistuksen 
saamiseksi, nimen julkaisemisen kielto

16.05. Tiedot yo-tuloksista lukiolle

02.06. klo 18 Yo-juhlan harjoitukset Loimua-areena

03.06. klo 10 Yo-juhla Loimua areenalla (paikalla viimeistään klo 9.30) 

05.06. Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin päättyy



Kokeisiin tultaessa

▪ Saavu ajoissa kokeisiin – koululle viimeistään 

60 min ennen kokeen alkua

▪ Eväät ja muut varusteet, sopiva vaatetus

▪ Kannettava, langalliset kuulokkeet ja hiiri

▪ Älykellot, bluetooth-laitteet, kännykät ja 

lompakot pois salista - lokeroihin

▪ Kokeesta poisjääminen

▪ Vilppi

▪ Kasvomaskeja voi pitää halutessaan
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Jos sairastuu

▪Yhteys koulun rehtoriin 

▪HUOM! Sairaana ei saa tulla kouluun 

▪Lääkärintodistus –
▪ Kokeen siirtäminen ilman suorituskerran menettämistä (sairaana ei 

kouluun), HUOM! Jos on kolmas kirjoituskerta, kannattaa ottaa hylätty 
suoritus, jonka käy uusimassa 3 seuraavan kirjoituskerran aikana

▪ Voi vaikuttaa nostavasti vain jos koearvosana on hylätty 

▪ Pitkäaikaissairaus – etukäteen lääkärintodistus, jolla voi hakea 
erillisjärjestelyjä

▪ Todistus toimitetaan rehtorille tai opintosihteerille

▪Yritetään pysyä rauhallisena, yleensä kaikki järjestyy



Jos myöhästyy

▪ Ilmoitus koululle

▪Myöhästyminen ei oikeuta jatkamaan koetta klo 

15 jälkeen

▪Tietyn ajan jälkeen kokeeseen ei oteta

▪Opiskelijan puhelintieto (ajankohtainen) tulee 

olla koulussa



Valmistautuminen yo-kokeeseen

▪Abeilla opiskelua – ei talvilomaa, ei töitä

▪Rauhallinen opiskeluympäristö -> Aseta tavoite – realistinen 

tavoite

▪Lukusuunnitelma – luettava kaikkia aineita suunnitelman 

mukaan, tehokas lukuaika, tauot

▪Osallistuminen preleihin/tentteihin

▪Säännöllisyys tärkeää – ruokailu, opiskelu, unentarve

▪Valmistautumista tulevaisuuden opintoihin



Lukio-opinnot päätökseen

▪ Lukion oppimäärän suorittaminen

▪ 75 kurssia – kaikki pakolliset + väh. 10 

syventävää

▪ Ylioppilaskokeiden pakollisten kokeiden 

suorittaminen hyväksytysti

▪ Opiskelijalla on oikeus oppimäärän 

arvosanan korottamiseen 

▪ (korotustentti 04.04.) Ilmoittautuminen 

17.03. mennessä
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Yo-todistus + lukion päättötodistus

▪ Ilman lukiotodistusta  EI saa yo-todistusta

▪2/3 sääntö 

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

▪Oppimäärän arviointi – S vai numeroarvosana (K2023 
valmistuvat -> tehtävä 3.2. mennessä)

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

▪Hylättyjä kokeita ei tule todistukseen pois lukien kompensaation 
avulla valmistunut tutkinto



Jos opinnot eivät ole valmiit
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Opinnot oltava valmiit 27.04. 
mennessä 

YTL pidättää todistuksen, 
kunnes lukion päättötodistus 
valmis

Todistus tilataan, kun lukion 
oppimäärä on suoritettu -> n. 2 
vkon kuluttua yo-todistus lukiolla 



Hylkääminen, uusiminen ja kompensaatio

▪Tutkinto valmiiksi 3 peräkkäisen kerran aikana

▪Täydentää saa sen jälkeen

▪Hylätyn kokeen voi uusia 3 kertaa seuraavan 3 tutkintokerran 

yhteydessä

▪Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta

▪Ylioppilas saa uusia myös hylätyn kokeen rajoituksetta

▪Kompensaatio – i 10 pistettä



Tulokset

▪Opettaja antaa alustavan tiedon

▪Sensori tarkistaa ja antaa lopullisen arvosanan

▪YTL lähettää lopulliset tiedot 16.05.

▪Tarkistetaan koulussa → tieto kokelaille

▪Oikaisuvaatimus mahdollinen, mutta maksullinen

▪Oikaisuvaatimus on tehtävä 2 vkoa tulosten saapumisesta



Nimen julkaiseminen lehdistössä

▪ Jos haluaa kieltää, on ilmoitettava asiasta ilmoittautumisen 
yhteydessä 

▪Voi tehdä jälkikäteen, mutta aina kirjallisesti 27.04. mennessä

▪Muussa tapauksessa tiedot tulevat lehteen

▪ Jos opinnot eivät ole valmiit, ei nimeä ei julkaista, vaikka yo-
kirjoitukset olisi suoritettu hyväksytysti



Muistettavaa

▪http://www.ylioppilastutkinto.fi/

▪Tarvittaessa voi aina soittaa ja kysyä

▪Opiskelijan täysi-ikäisyys

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ryhmänohjaajien luokat

▪20A Anniina Matilainen lk 417

▪20B Veera Taipale lk 412

▪20C Katja Malmi-Harju lk 153

▪20D Johanna Hurskainen lk 403

▪20E Paula Perkkalainen lk 308

▪20F Jyrki Eriksson lk 147


