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YO-koepäivät k23

ti 14.3.
äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 16.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

englanti

ranska

espanja

saksa

venäjä

italia

portugali

latina

saame

pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 20.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

englanti

ranska

espanja

saksa

venäjä

ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä



YO-koepäivät k23

pe 24.3.
reaali (psykologia, filosofia, historia, 

fysiikka, biologia)

ma 27.3.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja 

keskipitkä oppimäärä

ke 29.3.

reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 

terveystieto)

.



KOKEET

▪Tavastia-arenalla ja äidinkieli + S2 
myös G-rakennuksessa, lyhyet kielet 
Kaurialassa

▪Koetilaan porrastetusti klo 8-8.20. 
TARKISTA AINA KOETTA 
EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ 
MONELTAKO JA MISSÄ SINUN 
TULEE OLLA. TIETO LÄHETETÄÄN 
WILMASSA JA NÄKYY MYÖS 
KOTISIVUILLA



KOKEESEEN MUKAAN

▪ Henkkarit 

▪ Eväät omaan koriin: ei etikettejä, ei mitään paperia -> avaa läpinäkyvä 
eväsrasia ovella

▪ Omat maskit saa olla, varamaskit läpinäkyvässä pussissa

▪ Insuliinipumppu tms. ilmoitettava ennakkoon rehtorille

▪ EI kiellettyjä elektronisia laitteita (kännykät, älykellot…), jätä arvotavarat 
kotiin/autoon

▪ Jos tuot puhelimen koepaikalle on sen oltava suljettuna (ei äänetön, ei 
lentokonetila)

▪ kokeet salissa → sopiva vaatetus, EI tekstejä, sukat/tossut, tyyny?

▪ Omat lääkkeet nimellä varustettuna valvojalle



KOKEESEEN EHDOTTOMASTI 
MUKAAN
▪ Läppäri

▪ Langalliset kuulokkeet (koululla erittäin vähän 

varakuulokkeita)

▪ Mahdolliset adapterit. Kone tulee saada langalliseen 

verkkoon! (koululla ei ole minkään sortin adaptereja)

▪ Laturi

▪ Voit ottaa myös langallisen hiiren

▪ Huomaa, että abitti-tikku vie yhden USB-paikan

▪ Omaa USB-tikkua ei oteta mukaan, vaan koe tehdään 

YTL:n tikuilla



▪ Osaathan varmasti käynnistää koneesi abittiin? Entä toimia 

abitissa ja käyttää sovelluksia? Jos tarvitset apua, niin 

yhteys Salmelaan, Laaksoon, Kontturiin tai Pommeliniin

▪ Saako koneesi langalliseen verkkoon? Pääset testaamaan 

abin yo-testissa torstaina 9.3. klo 9.40-10.55.

▪ Varmistetaan, että jokainen osaa käynnistää kirjoituksissa 

käytettävän koneensa piuhallisena koejärjestelmään. 

Kaikki Abitti-kokeeseen tarvittavat välineet (kone, laturi, 

tikku, adapterit, langallinen hiiri jne) mukaan.

▪ Kontturilta tulee Wilma-viesti asiasta



MITÄ SALISSA TAPAHTUU?

▪ Saliin sisään ohjeiden mukaan

▪ Mene omalle paikallesi, rauhoitu siihen

▪ Tunnistaminen ja kokeen aloitus (henkkari!)

▪ Pyydä wc-vuoroa nostamalla numerolappu

▪ Pyydä valvoja luoksesi nostamalla kätesi

▪ Älä anna aihetta epäillä vilppiä

▪ Käytä riittävästi aikaa

▪ Kuuntele kokeen alussa ohjeet myös poistumiseen

▪ Oireisena EI SAA tulla kokeeseen! Sairastapauksessa soitto mahd. pian 
Pietalle puh. 040-7493843



Pysäköinti

▪Jos tulet omalla autolla, älä pysäköi 

henkilökunnalle varatuille paikoille

▪Kun pysäköit lukion parkkiin hiekkakentälle, niin 

saat samalla happea aivoille koepaikalle 

siirtyessäsi ☺



Tukipajoja

▪ Äidinkielen tukipajat ti 14.2. ja 21.2 klo 11-12.30 sekä ke 15.2. ja 22.2. klo 

12.30-14

▪ Äidinkielen prelit 16.2. ja 23.2.

▪ MAB-pajat 6.2. alkaen ma klo 13.30

▪ MAA-pajat 16.2. alkaen to klo 9.40 – 12.20

▪ Kemia 6.2. alkaen ma klo 11

▪ Apua reaaliin? Sovi opettajan kanssa tukiopetuksesta



Tärkeitä päivämääriä

▪ 9.2. penkkarit

▪ 4.4. oppimäärän arvosanan korottaminen, 
ilmoittautuminen sitova

▪ 28.4.Ilmoitus kompensaatio- ja 
julkaisukiellosta

▪ 28.4.Kaikki kurssit suoritettuna JA 
arvioituna päättötodistuksen 
saamiseksi, s-lomakkeen palautus

▪ 5.5. Koulu lähettää kokelaiden kirjalliset 
ilmoitukset ettei nimeä julkaista

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



Tärkeitä päivämääriä

▪ 16.5. Tiedot yo-tuloksista lukiolle (tieto ytl:n

kotisivuilta). Oma opintopolusta 17.5.

▪ 2.6 klo 17 Yo-juhlan harjoitukset, nimetty lakki 

mukaan!

▪ 3.6. Lakkiaisjuhla klo 10 (paikalla 30 min. ennen 

juhlan alkua)

▪ 5.6. Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin päättyy



ABITODISTUS

▪Abitodistus äidinkielen prelissä 23.2. tai hae kansliasta

▪Ota yhteys aineenopettajaan ensi tilassa, jos huomaat 

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 



UUSIMINEN, HYLKÄÄMINEN, 

KOMPENSAATIO JA JÄLKIOHJAUS

▪ Valmista tutkintoa voit täydentää

▪ Hylätyn pakollisen kokeen uusinta – pakollinen hylätty 
koe 3 kertaa seuraavan 3 tutkintokerran aikana

▪ Hyväksytyn kokeen uusinta rajoituksetta

▪ Syksyn yo-ilm. päättyy ma 5.6.

▪ Oikeus jälkiohjaukseen oman opon kanssa 1 v jos et 
saa opiskelupaikkaa



Kompensaatio

l 7 p b 3 p

e 6 p a 2 p

m 5 p

c 4 p

Neljä parhaat kompensaatiopisteet antavaa koetta antaa pisteitä, vaaditaan 10 

kompensaatiopistettä

Kompensaatio tehdään YTL:ssä automaattisesti ellei kokelas sitä kirjallisesti 

kiellä   
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Sinusta tulee ylioppilas, kun…

▪ …olet suorittanut YO-tutkinnon

hyväksytysti JA saat lukion päättötodistuksen.

Päättötodistuksen edellytyksenä on kaikkien 

pakollisten

lukiokurssien suorittaminen suoritusohjeiden 

mukaisesti,

syventävien riittävä määrä ja yhteensä vähintään 

75 kurssia.



WWW.ylioppilastutkinto.fi

▪Kaikki yleiset suoritusohjeet

▪Ainekohtaiset ohjeet ja määräykset

▪Aikaisempien vuosien pisterajat

▪WWW.yle.fi/abitreenit ym

▪Seuraa kotisivuja ja Wilmaa!
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http://www.yle.fi/abitreenit

