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Loppuaika lukiossa
Lukion oppimäärä valmiiksi

-> vähintään 75 kurssia, ei liikaa nelosia, väh. 10 
valtakunnallista syventävää kurssia

yo-tutkintoon valmistautuminen:
• YO –infoa 4.11. kaikille kevään kirjoittajille
• YO –ilmoittautuminen opon kanssa
• Wilman tiedotteet -> seuraa!
• abi-info kirjoitusten käytännöistä ma 23.1.2023 

juhlasalissa
• Koneiden abittitestaus 20.2. ja 23.2.2023

yo-kirjoitukset 14.-29.3.2023

valmistautuminen jatko-opintoihin



Milloin saa mennä kirjoittamaan?

Saat mennä kirjoittamaan, kun kirjoitettavan oppiaineen 
pakolliset kurssit on suoritettu. Nelosten määrällä ei ole 
väliä.

Jos sinulla on kurssien suoritukset kesken, niin hoida ne 
ajoissa valmiiksi. Jos suoritusoikeus ei täyty, rehtori voi 
evätä osallistumisoikeuden, vaikka yo-tutkintomaksu 
olisikin maksettu.



OPO kutsuu ryhmän opiskelijat kokoon viikolla 45-46

-> ilmoittautumaan YO-kokeisiin

Jos olet jo tehnyt ilmoittautumisen jatko-
opintokeskustelun yhteydessä, asia kunnossa!

Ilmoittautuminen



Aikataulu
Ilmoittautuminen

20A to 10.11. klo 11-12.30 A403
20B to 10.11. klo 11-12.30 A403
20C ma 14.11. klo 11-13 A304
20D ke 9.11. klo 11-13 A304
20E ke 9.11. klo 11-13 A304
20F ajanvaraus Wilman tapahtumakutsun kautta
20G ajanvaraus Wilman tapahtumakutsun kautta
20H ke 16.11. klo 11-13 A304
20I ke 9.11. klo 11-13 A304
19J ma 14.11. tai ke 16.11. klo 11-13 A304
19K to 10.11. klo 11-12.30 A403
19L to 10.11. klo 11-12.30 A403
19M ajanvaraus Wilman tapahtumakutsun kautta

Jos et saa varattua aikaa 
tule paikan päälle
ma 14.11. klo 14.40
tai ke 16.11. klo 8.15 A327



Ilmoittautumisessa :

1. Täytetään Wilmassa ilmoittautumislomake. 

2. Käydään lomake läpi OPO:n kanssa

3. Kuitataan nimi listaan -> ilmoittautumisen varmistus allekirjoituksella.

HUOMAA, ETTÄ VASTUU ILMOITTAUTUMISESTA ON OPISKELIJALLA!

Ilmoittautuminen

Huom! Valmistuneet korottajat. Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen allekirjoitus tehdään koulun 
toimistossa 30.11. mennessä!

Huom! Jos ilmoittautumiseen tulee jokin muutos, se tehdään koulun toimistossa
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Ilmoittautuminen



https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

Kokelas on 
itse vastuussa siitä, että 

on selvillä yo-
tutkintoon liittyvistä 
määräyksistä ja yo-

kokeiden suoritusohjeista.



Kokelas voi sairauden, vamman, lukivaikeuden, vieraskielisyyden tai 
vaikean elämäntilanteen perusteella määrätyin ehdoin hakea 
erityisjärjestelyjä yo-kokeisiin.

Kaikki erityisopettajan kanssa aloitetut hakemukset saadaan 
valmiiksi kevään kirjoituksiin. 

Erityisjärjestelyjen hakeminen päättyy kevään 2023 osalta 
30.11.2022

Jos asiassa on kysyttävää, ota pikimmiten yhteyttä Wilma-viestillä 
erityisopettaja Airi Tikkaseen.

Lausunnot ja erityisjärjestelyt



Koepäivät
kevät -23

ti 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon 
koe

ma 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

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)


