
ABI-INFO

1. YO-Kirjoitukset 
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YO-koepäivät
Ma 12.2. äidinkieli/ käytössä 2 salia ja yksi 
luokka. Paikalla oikeassa paikassa klo 8.30. 
Tarkista koepaikkasi kanslian edessä olevasta 
sermistä

Ke 14.2. venäjän kuuntelu Kaurialan lukio
– A-venäjä paikalla klo 8.15

– C-venäjä paikalla klo 10.45

Ma 12.3. äidinkieli ja S2/ käytössä 2 salia ja 
yksi luokka. Paikalla oikeassa paikassa 8.30

Ke 14.3. reaali: UE, ET, YH, KE, GE, TE/ 
sähköiset kokeet lisärakennuksen 
liikuntasalissa, paikalla klo 8.00. Kemia 
vanhassa juhlasalissa, paikalla klo 8.30



YO-koepäivät
Pe 16.3. vieras kieli pitkä 
oppimäärä/kirjoituspaikkoina 
lisärakennuksen sali ja Kaurialan lukio –
tarkista koepaikkasi viimeistään koetta 
edeltävänä päivänä. Paikalla klo 8.00.

Ma 19.3. ruotsi keskipitkä ja pitkä 
oppimäärä/lisärakennuksen sali. Paikalla 
klo 8.20.

Ke 21.3. Reaali: PS, FI, HI, FY, BI/ 
lisärakennuksen sali. Paikalla klo 8.00.

Pe 23.3. Lyhyet kielet, KAURIALAN 
LUKIOLLA. Paikalla klo 8.15



YO-koepäivät

Ma 26.3. Pitkä ja lyhyt 
matematiikka/ kaksi salia, tarkista 
koepaikkasi. Paikalla klo 8.30.

–sairastuessasi soitto rehtorille 
040-7493843 

–lääkärintodistus? Toimita 
kansliaan



VENÄJÄN KUUNTELUT

–HENKKARIT MUKAAN

–ajoissa paikalla:
– A-venäjä paikalla klo 8.15

– C-venäjä paikalla klo 10.45

– lyijykynä HB tai 2

–kännykät ja lompakot pois, taskut 
tyhjiksi



Kaikkia kokeita koskien
– Eväät omaan koriin: ei etikettejä, ei mitään 

paperia -> avatkaa läpinäkyvä eväsrasia ovella
– EI elektronisia laitteita (kännykät, kellot yms.), 

muut arvotavarat PAITSI sähköisessä kokeessa 
tarvittava elektroniikka

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

– ylös -> WC käynti
– käsi ylös -> lisää paperia, muu tarve
– vilppi -> ÄLÄ katso kaverin papereita tai 

näyttöä (äläkä näytä omaasi kaverille). Istu 
eteenpäin.

– Omat lääkkeet, insuliinipiikit yms.  annetaan 
valvojalle tai tarkastutetaan saliin mennessä

– Insuliinipumppu ilmoitettava ennakkoon 
rehtorille



Venäjän kirjallinen koe ja 

paperiset kokeet
– valmiina saliin kutsuttavaksi klo 8.30
– kuvallinen henkkari mukana
– laskimet, taulukot kaksi päivää ennen koetta 

kansliaan viimeistään klo 12 mennessä nimellä 
ja kokelasnumerolla varustettuna

Kokelasnumero tarkistetaan ennen koetta taululla 
olevasta listasta, mutta löytyy myös omalta paikalta 
kokeessa

– konseptit ja muiden papereiden täyttäminen -> 
opet antaa ohjeet



Matematiikan koe



Matematiikan koe
Merkitse kokelasnumerosi selkeästi 
laskimeesi

Palautettuasi A-osan vastaukset otat 
laskimesi niille varatulta pöydältä

– Laskimet ovat pöydällä 
kokelasnumerojärjestyksessä

– Laskimen muistin tulee olla 
tyhjennettynä kun se tuodaan 
tarkistettavaksi

–Koetilaisuudessa ei anneta enää ohjeita 
laskimen käytöstä



Sähköiset kokeet

Ole ajoissa paikalla ja tuo oikeat välineet 
mukanasi: oma määräysten mukainen 
kannettava tietokone, latauspiuha, 
kuulokkeet ja mahdolliset adapterit 
langalliseen verkkoon liittämistä 
varten. Jos koneessa on riittävästi USB-
paikkoja, voit halutessasi ottaa langallisen 
hiiren. 

Kuvallinen henkilötodistus



Sähköiset kokeet
Hyvissä ajoin ennen koepäivää varmista, 
että osaat buutata koneesi Abittiin ja 
varmista se vastaamalla ryhmänohjaajalta 
saatavalla lomakkeella.

Hyvissä ajoin ennen koepäivää varmista, 
että hallitset Abitti-ohjelmien käytön 
varmista se allekirjoittamalla 
ryhmänohjaajallasi olevaan listaan.

Päivitä koneesi koetta edeltävänä iltana.

Abitti-jelppi: 6.2. klo 14.30

Buuttauspaja 20.2. klo 17-19 (aikkari)



Pysäköinti

Jos tulet omalla autolla, pysäköi 
paikkaan, joka ei edellytä esim. 
kiekon siirtoa

Koulun pihalle pysäköinti kielletty!



5. HYLKÄÄMINEN,UUSIMINEN JA 

KOMPENSAATIO

Valmista tutkintoa voit täydentää

Hylätyn kokeen uusinta –
pakollinen hylätty koe 2 kertaa 
seuraavan 3 tutkintokerran aikana, 
ylimääräinen hylätty koe 2 kertaa 
ilman aikarajaa

Hyväksytyn kokeen uusinta  1 
kerran

Syksyn yo-ilm. päättyy ma 4.6.



Kompensaatio
Yksi hylätty pakollinen koe voidaan 

kompensoida muilla hyvin menneillä 
kokeilla

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. EHDOTTOMASTI PYRITTÄVÄ 
KAIKKIEN KOKEIDEN HYVÄKSYTTYYN SUORITTAMISEEN.  



WWW.ylioppilastutkinto.fi
Kaikki yleiset suoritusohjeet

Ainekohtaiset ohjeet ja määräykset

Aikaisempien vuosien pisterajat

Ohjeita ja apua abittiin

https://www.abitti.fi/fi/opiskelijat/

https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokon
een-kaynnistaminen-usb-muistilta/

Seuraa kotisivuja ja Wilmaa myös 
koulun päättymisen jälkeen!

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.abitti.fi/fi/opiskelijat/
https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-kaynnistaminen-usb-muistilta/

