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Syksyn aikataulu

Ti 30.8. klo. 13:15: Tietokoneen testaaminen YO-verkossa ja 

Abitissa (Jukola)

Pe 2.9. ENA7-koe (preli) klo 13:15-16:15 (tarkemmat ohjeet 

englannin opettajilta). 

Ma 12.9. ylioppilaskokeet alkavat äidinkielen ja kirjallisuuden 

lukutaidon kokeella. Kokeessa pitää olla paikalla 8.00

Oppitunneilta saa olla poissa ainoastaan kokeeseen käytetyn 

ajan. A-kielen kirjoituspäivänä ei ole abi-ryhmien tunteja.

Kurssikokeista ei ole lupa olla poissa koetta edeltävänä 

päivänä.

Ke 5.10. klo 16  Abien ylimääräinen koe (vain niille, joilla 

päättöviikon kokeet menevät yo-kirjoitusten päälle), sovi 

opettajan kanssa
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Koepäivät

ma 12.9.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja 

ruotsi), lukutaidon koe

ke 14.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, kemia,

maantiede, terveystieto

pe 16.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 19.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja 

keskipitkä oppimäärä
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Koepäivät

ti 20.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 22.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 

biologia

pe 23.9.

äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), 

kirjoitustaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -

koe

ma 26.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
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Keskeisiä lakimuutoksia

• Keväällä 2022 aloitettuun tutkintoon vaaditaan vähintään viisi 
ainetta.

– Äidinkieli ja kirjallisuus on yksi niistä.  

– Neljä muuta ainetta vähintään kolmesta ryhmästä: 

1. reaali, 

2. vieras kieli,                                                                    

3. toinen kotimainen, 

4. matematiikka 

Yhden tutkintoon kuuluvista aineista on oltava pitkä.

– Kokelas ei valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi

– Aineissa on mahdollista suorittaa eri oppimääriä tutkinnon 
aikana (vain yksi lasketaan yhdeksi viidestä vaadittavasta 
aineesta). 

– Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen 
kokeeseen ja niiden hylättyjen kokeiden uusimiseen.
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Ylioppilaskokeessa

• Pakollisten kurssien pitää olla suoritettuna ennen koetta (ennen K2022 aloitetut 
tutkinnot)

• Ilmoitathan rehtorille, jos jäät pois kokeesta.

• Ainekohtaiset kirjoitusohjeet saat kyseisen aineen opettajalta

• Jos olet sairaana koepäivänä, tarvitset lääkärintodistuksen kyseiseltä päivältä.

• Koululle viimeistään 8.00. 

• Käsien pesulle ja sitten aulasta käsidesiä 

➢Teippauspiste (Hoida teippaukset mieluiten jo kotona)

➢Puhelin ym. kielletyt laitteet (mukaan lukien rannekellot) 
virastomestarille suljettuna aulassa. Teippaa nimesi kännykkään.

➢Odota saliin pääsyä aulassa 

• Laukut jätetään kolmanteen kerrokseen (koetilasta erotettuun osaan). 
Lompakot jätetään reppuun. Älä tuo mukana suuria summia käteistä tai 
luottokortteja.

• Eväät tarkistetaan ala-aulassa (läpinäkyvät pakkaukset, teippaa tekstit). 
Tekstitön vaatetus! Yläkerrassa kokelas siirtyy omalle paikalle, missä hän 
käynnistää Abitin. Tässä vaiheessa kokelas on jo kokeessa ja häntä koskevat 
samat säännöt kuin kokeen aikana. Esimerkiksi paikalta ei saa enää lähteä 
kysymättä ja ilman lupaa.

• Koe päätetään koesalissa aamulla annettavien ohjeiden mukaan
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• Kokelaat voivat vähentää koronavirukselle ja muille 
tartuntataudeille altistumista huolehtimalla hygieniasta 
ja vähentämällä kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen 
kokeita.
THL:n ohjeiden mukaan: “Jos sairastut, pysy kotona, 
kunnes olet terve.”
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Muista erityisesti

• Peitä tai poista eväspakkauksista tekstit

• Tekstitön vaatetus

• Olet vastuussa siitä, että koneesi toimii Abittiverkossa

• Muista ottaa mukaan kuulokkeet (ei langattomia) ja 
tarvittaessa Ethernet-sovitin

• Ota mukaan henkilötodistus (passi tai henkilökortti)

• Kiinnitä virtalähde sähköverkkoon jo ennen kokeen alkua 
häiriöiden välttämiseksi

• Koneen keskusmuistin kooksi suositellaan 8 Gt

• Kokelas saa säätää koejärjestelmän ulkoasua itselleen 
sopivaksi.

Huom! Matematiikan ja reaaliaineiden kokeissa ei saa enää 
käyttää erillistä laskinta tai taulukkokirjaa.
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Maskien käyttö

• Saat ottaa mukaan omia vaihtomaskeja (3-4 kpl), 

käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille 

maskeille. 

• Mukaan saa tuoda myös henkilökohtaiseen 

hygieniaan liittyviä tarvikkeita kuten kuukautissuojia

• Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin 

pusseihin siten, että valvojan on ne helppo 

tarkistaa ilman koskemista.

• Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden 

tarkistamista varten.
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Tarvitsetko lainalaitteita?

• Mikäli tarvitset kokeen 

suorittamiseen 

pakottavasta syystä 

(oma laite rikki) 

lainaksi koulun koneen 

tai kuulokkeet, laita 

Wilma-viesti

koulusihteerille ja 

apulaisrehtorille                 

6.9. mennessä.
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Jos sairastut ennen koetta tai 

kesken kokeen

• Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla

• Jos sairastut ennen koetta ja et voi osallistua kokeeseen. > ole yhteydessä 
rehtoriin

• Jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita > hakeudu testiin> odota 
kotona testitulosta. Et voi tulla kokeeseen. > haetaan ilmoittautumisen mitätöintiä

• Jos sairastut kesken kokeen, kokeesi keskeytyy ja…

➢ Konsultoidaan terveydenhuoltoa

➢ Sinut siirretään erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokeen 
tekeminen jatkuu, sinulle hyvitetään keskeytysaika.

• Haetaan tarvittaessa ilmoittautumisen mitätöintiä

• Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä 
ja karanteenista.
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Sairaus tai vamma

LAUSUNNOT:

• lausunto, josta ilmenee diagnoosi, sairauden tai vamman vaikutukset 

kokeiden suorittamiseen ja lääkärin erikoisala

ei vaikutusta vaikuttaa jonkin verran vaikuttaa merkittävästi vaikuttaa erittäin paljon

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee sairauden tai vamman 

vaikutukset koesuoritukseen neliportaisella asteikolla:

Voi vaikuttaa erityisvaikeuden huomioimiseen myös 

arvostelussa, jos on tulossa hylätty arvosana

Katso 

YTL

• jotta sairaus tai vamma voidaan huomioida ylioppilastutkinnon 

suorittamisessa, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa hankkia lääkärin 

lausunto sairaudesta tai vammasta (k2021 alk. myös terveydenhoitajan 

lausunnolla)

• myös raskaudesta johtuvien tarpeiden perusteella voidaan myöntää 

erityisjärjestelyjä

• erityisjärjestelyn päättää lautakunta riippuen lausunnoista 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf


Erityisen vaikea elämäntilanne

Alkuun

LAUSUNNOT: lausunnon voi antaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai 

lääkäri

Erityisen vaikea elämäntilanne voi johtua 

esimerkiksi:
➢ lähiomaisen vakavasta sairastumisesta tai 

kuolemasta

➢ vaikeasta perhetilanteesta

➢ raskaasta oikeudellisesta prosessista

ei vaikutusta vaikuttaa jonkin verran vaikuttaa merkittävästi vaikuttaa erittäin paljon

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee vaikean elämäntilanteen 

vaikutukset koesuoritukseen neliportaisella asteikolla:

Erityisen vaikea elämäntilanne voidaan huomioida myös 

arvostelussa, jos on tulossa hylätty arvosana

Katso 

YTL

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf


Äkillinen ja ennakoimaton tilanne

• jos äkillinen tai ennakoimaton tilanne vaikuttaa kokeen 
suorittamiseen, tulee välittömästi ottaa yhteyttä rehtoriin

• on arvioitava, onko kokelaan edun mukaista hakea 
ilmoittautumisen mitätöintiä vai suorittaa koe erityisjärjestelyin
➢ onko hajautuskertoja tai uusimiskertoja jäljellä

➢ erityisjärjestelyitä: pienryhmätila, lepotila (rehtorin päätös)

• rehtorin päätös kyseiselle koepäivälle

• lautakunnan päätös lisäajasta ja muista erityisjärjestelyistä jäljellä 
oleville koepäiville tai muulle ratkaisulle

LAUSUNTO:

päätös erityisjärjestelyistä tehdään ehdollisena, jos äkillisestä 

ja ennakoimattomasta tilanteesta tarvitaan lääkärinlausunto 

tai muita selvityksiä kokeen jälkeen

Katso 

YTL

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf


Arviointi

• Opettajat tekevät alustavan arvion kokeista kahden viikon 

kuluessa.

• Opettajien antamat pisteet tulevat Wilmaan oppiaine 

kerrallaan

• Opettajien antamilla pisteillä ei ole mitään merkitystä 

lopullisen arvion kanssa.

• Tulokset tulevat marraskuun loppupuolella

• Tarkistusarvostelupyynnöt kahden viikon kuluessa 

tulosten julkistuksesta (50€). Kokelas tekee itse 

sähköisesti.
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Oikaisumenettely

Voit vaatia lautakunnalta 

oikaisua, jos epäilet virhettä 

arvostelussa

• 14 päivän kuluessa 

saatuasi koesuorituksen 

nähtäväksi

Perusteltu oikaisuvaatimus 

tehdään sähköisesti ja on 

maksullinen

• suorita maksu ja anna 

vaadittavat yhteystiedot 

Lautakunta nimeää 

vähintään kaksi 

uutta arvostelijaa

Mikäli arvosana tai 

pistemäärä korottuu saat 

uuden todistuksen ja maksu 

palautetaan

Mikäli arvosana ei 

muutu, maksua ei 

palauteta eikä 

päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla
selkeä tekninen virhe voidaan korjata 

rehtorin tai opettajan 

tarkistuspyynnöllä ilman 

oikaisumenettelyä



Kompensaatio

• HUOM! Ei koske ennen 2022 aloittaneita. 

• Yhden tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta voi 

kompensoida 

• Ei I-luokkia (I+, I, I-, I=) 

• Kompensaatiopisteet samat kuin ennen: L 7, E 6, M 5, 

C 4, B 3 ja A 2. 

• 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan

Huom! Kokeiden laadinnassa otetaan huomioon 

LOPS2015 ja LOPS2019 keväästä 2023 kevääseen 2025.
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Kokeiden uusiminen

Hyväksytty 

koe

• saat uusia niin monta kertaa kuin haluat

• todistukseen merkitään parempi arvosana, jos 

uusit kokeen tutkinnon suorittamisen aikana

• ylioppilaana uusitusta kokeesta saat erillisen 

todistuksen

Hylätty 

koe

• saat uusia kolme kertaa välittömästi 

seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

• voit vaihtaa pakollisen vaativamman kokeen 

lyhyemmän oppimäärän kokeeseen 

edellyttäen, että tutkintoosi  sisältyy yksi 

pitkän oppimäärän koe

• ylioppilaana saat uusia hylätyn kokeen niin 

monta kertaa kuin haluat



Vinkkejä kirjoituksiin

• Istuessa tulee helposti 
kylmä, varaa mukaan 
lämmintä vaatetusta.

• Hyvät eväät ovat 
tärkeät.

• Narskuvia ja rapisevia 
eväitä voi olla ikävä 
syödä hiljaisuudessa.
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Vinkkejä kirjoituksiin

• Jos koe tuntuu vaikealta, sitä se yleensä on. 
Arvostelu on suhteellista. Vaikeassa kokeessa 
pisterajat ovat matalammat.

• Parhaaseen tulokseen pääsee, kun nauttii 
opiskelemisesta. Laskelmointi ja liika stressi 
vaikuttaa negatiivisesti.

• Luota omaan hyvään valmistautumiseen.

• Muista venytellä vessareissulla.
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