
Jaana Marttila, Avustava rehtori



Loppukiri
lukiossa

• Lukion oppimäärä valmiiksi -> vähintään 75 
kurssia, ei ylärajaa

• Päättöarvosanat - mistä ne tulevat ja miten 
niihin voi vielä vaikuttaa?

• Yo-tutkintoon valmistautuminen -> ABI -info 
23.1.2023 ja Wilman tiedotteet/viestit

• Penkkarit ja lukuloma

• Valmistautuminen jatko-opintoihin

• (Onko tarvetta uusia joku yo-arvosana?)

https://www.tampere.fi/tammerkosken-lukio/opiskelijalle/arviointi
https://www.tampere.fi/tammerkosken-lukio/opiskelijalle/arviointi


6.2.-13.3.2023 Lukuloma

9.2.2023 Abien koulutyö päättyy, penkkarit

20.2 klo 14.40-17 ja
23.2 klo 14.40-16

Yo-kirjoittajille koneiden Abitti-testaus luokissa A301-A302

14.-31.3.2023 Yo-kokeet

19.4.2023 Rästitentti

28.4.2023 Lukiokurssien oltava suoritettuna, jos aikoo valmistua keväällä 2023

28.4.2023 Ilmoitus toimistoon, jos ei halua nimeään julkaistavan lehdessä.

Huhtikuun 2023 lopussa Jatkavien 3+ opiskelijoiden ilmoittautuminen syksyn 2023 yo-tutkintoon.

30.4.2023 Eritysjärjestelyjen hakeminen päättyy syksyn 2023 osalta

16.5.2023 Yo-tulosten julkistaminen

2.6.2023 mennessä uusijat, korottajat: Syksyn 2023 yo-tutkintoon ilmoittautuminen suoraan toimistoon

2.6.2023 Kevään 2023 ylioppilasjuhlan harjoitukset klo 13 ja klo 14.30

3.6.2023 Kevään 2023 ylioppilasjuhla esim. klo 9 ja klo 11.30 (aikataulut varmistuvat vielä)

Aikataulu
Kevät -23



Ennen 
yo-kirjoituspäiviä



”Hyvä kevään 2023 
ylioppilaskokelas” 

www.ylioppilastutkinto.fi

> Ylioppilastutkinto

> Tietoa kokelaille (päivitetty 12.10.2022)

Linkkivinkki: Koejärjestelmän ohjeet https://cheat.abitti.fi/

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Opiskelijan
homma!

 Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä yo-
tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja yo -
kokeiden suoritusohjeista. Ohjeita ja määräyksiä pitää
myös noudattaa.

 Jokaisessa aineessa on omat ohjeensa siihen, esim. 
kuinka moneen tehtävään SAA vastata. Tutustu huolella
ainekohtaisin ohjeisiin ennen kirjoituspäivää ja lue
myös kirjoituspäivänä kokeessa annetut ohjeet erittäin
huolella.

->Valvoja ei saa neuvoa kokelaita kirjoitussalissa kokeen
suorittamiseen liittyvissä asioissa. 



Saat mennä kirjoittamaan, kun kirjoitettavan
oppiaineen pakolliset kurssit / opintojaksot

on suoritettu.

Nelosten määrällä ei ole väliä.

Jos sinulla on vielä pakollisen
kurssin /opintojakson suoritus kesken,

hoida se nyt valmiiksi.



ti 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, Suomi toisena kielenä

to 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 17.9. äidinkieli ja kirjallisuus, 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.
(päättö 2.palkki)

reaali/uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 

terveystieto



Langallisten verkkoyhteyksien testaukset A301/302

ma 20.2. klo 14.40-17

ja

to 23.2. klo 14.40-16

-> uusia testausaikoja ei tule enää tarjolle !



4. kerroksen vitriinissä 
on nähtävillä 
konepaketti, jolla yo-
kirjoitukset 
kirjoitetaan -> käy 
tarkistamassa 
näyttääkö omasi tältä.
HUOM! Omaa 
abittitikkua ei tuoda 
kirjoitussaliin mukaan.



Konetestauksesta
lyhyesti ja 
ytimekkäästi

 20.2. ja 23.2.testataan vain kirjautumisen
onnistumista Abittikokeeseen. Siellä ei opasteta
ainekohtaisia Abitin toimintoja.

 Testauksessa ei kirjata paikallaolleita. Oletamme
että kokeeseen tullaan vain toimivan koneen
kanssa. ”Testaa koneesi yhteensopivuus - jos et 
käy testaamassa, ei ole ongelmaa.”

 Jos tarvitset ethernet adapteria ja sinulla ei ole 
sellaista -> osta sellainen

 Jos et tiedä miten koneesi käynnistyy abittiin -> 
viimeistään nyt opettele se

 Jos kone ei käynnisty abittiin -> hanki toinen kone

 Matias Lommi vastaa koneisiin liittyviin
kysymyksiin. Ei toimiston Heli, ei Marttila, ei Airi...



Valmistautuminen

 Tee lukusuunnitelma

 Jos sinulla on jotain mielen päällä, 
niin ota asia ajoissa puheeksi. Esim. 
Toimisto tekee kirjoituspäivien
valmistelutyöt jo hyvissä ajoin.



Koepäivänä koululla



Koepäivänä
koululla

• koetilat ovat liikuntasali , A301/A302 ja 
A401/402

• tarkista ala-aulassa olevista sermien 
nimilistoista tarkkaan, missä tilassa kirjoitat

• koeaamuina kokelaat kokoontuvat ala-
aulaan/kahvioon viimeistään klo 8.00 !

• eväät sijoitetaan tarjottimelle ja tietokone + 
muut työvälineet laitetaan 
koululta saatavaan punaiseen kangaskassiin

• hoida isot tekstimäärät käärepapereissa tai 
pulloissa piiloon jo kotona.



Koepäivänä
koululla

• kännykkää eikä muita elektronisia laitteita 
(älykello, älysormukset, autonavaimet, bluetooth-
laitteet) saa viedä kirjoitustilaan. Jätä ne lokeroon! 
Jätä myös päällysvaatteet lokeroon. Jos sinulla ei 
ole lokeroa, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen 
kirjoituspäiviä.

• HUOM. Muista ottaa koetilaan mukaan 
kuvallinen henkilötodistus esim. ajokortti, passi, 
henkilötodistus -> näitä tarvitaan kokeeseen 
kirjautumiseen

• Siirry aulatiloista kohti kirjoitustilaa viimeistään klo 
8.10. odottamaan nimenhuutoa. Hakeudu 
arvioimaasi aakkosjärjestykseen koetilan oven 
läheisyyteen. Saat nimenhuudon yhteydessä 
paperiliuskan, jossa on kokelas- ja paikkanumerosi.



Liikuntasaliin EI mennä 
ulkokengillä.
 Villasukat mukaan!

 Riisu kengät ennen saliin menoa ja ota ne työpisteellesi 
mukaan kirjoitusten ajaksi. Saat kenkien säilytystä varten 

muovipussin T-siiven käytävältä. Jos et jostain syystä pysty 
riisumaan kenkiäsi, tarjolla on myös kenkäsuojia.



Nämä ovat valmiina kirjoitustilassa



 oma tietokone

 latausjohto

 langalliset kuulokkeet

 langallinen hiiri

 mahdollisesti adapteri usb3-porttiin (Macit)

Nämä sinun täytyy tuoda mukanasi



Tulihan tämä jo sanottua? 

Koulun varakone voidaan tarjota vain yo-
kokeessa vioittuneen koneen tilalle.



Kirjoitus-
tilassa

• Kirjoitustilassa sinut ohjataan omalle paikallesi. 
Tämän jälkeen kirjoitustilassa ei saa keskustella ja liikkua 
ilman valvojan lupaa.

• Voit käynnistää tietokoneen ja tehdä Abitti -
buuttauksen. Pöydälläsi on siitä kirjallinen ohje.

• Valvojat käyvät antamassaAbitin kirjautumiskoodit kaikille koke
laille (henkkari). Samalla he tarkistavat eväät ja tietokoneiden 
lisälaitteet.

• Jos sinulle tulee kokeen aikana asiaa valvojalle (esim. tarve 
käydä vessassa), nosta käsi ylös. Valvoja tulee luoksesi.

• Valvojilta saat suttupaperin ja nenäliinat. Suttupapereihin ei saa 
tehdä merkintöjä ennen kokeen alkua.

• Vessassa on kokelaita varten hygieniatuotteita. 

• Rauhoitetaan koetila! Jos järjestelyille varattu aika 
ei meinaa riittää, niin koe alkaa siinä kohtaa, kun 
ollaan valmiita.



 Kokeen tekemiseen on käytössä 6 tuntia klo 9.00-15.00 
(lisäaika, jos sellainen on myönnetty klo 15.00-17.00)

 Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo 12.00

 Jos kirjoituspäivän aikana tulee esim. palohälytys, odota
rauhassa paikallasi valvojien ohjeita.

 Kun olet valmis, päätä koe ja palauta Abittitikku, 
suttupaperit ja paikkaliuskapaperi valvojalle.

Kirjoitus-
tilassa



Jos sairastut

Sairaustapauksissa ota yhteyttä koululle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Avustava rehtori Jaana Marttila 040 1320278

Apulaisrehtori Maarit Luhtala 040 806 4080

Lukiosihteeri Heli Perkiö 040 800 7229

Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492

Jos perut kokeeseen tulemisen koepäivänä, laita siitä tekstiviesti kaikkiin yllä
oleviin puhelinnumeroihin! Muussa tapauksessa joudumme soittamaan
kysyäksemme että missä sinä olet...



Sairaana ei tulla kokeeseen. Ilmoita poissaolosta ja 
toimi ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Jos sairastut, kokeiden suorittaminen saattaa siirtyä 
myöhempään ajankohtaan. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen 
tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyvät, voit tänä aikana 
täsmentää suunnitelmiasi ja suorittaa ylioppilastutkinnon 
kokeita seuraavilla tutkintokerroilla.

Jos sairastut kesken kokeen, ilmoita asiasta valvojalle ja toimi 
valvojan ohjeiden mukaisesti

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


Koepäivän jälkeen



Lausuntojen aika on kirjoitusten jälkeen

 Ilmoittautumisen mitätöiminen

 Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen

-> Rehtoriväki hoitaa näitä asioita ja ottavat tarvittaessa yhteyttä opiskelijaan



Yo-kokeiden tulokset

 Yo-kokeiden alustavat pisteet näet Wilmasta 1-2 viikkoa kokeen
jälkeen.

 Muista, että kysymyksessä on alustava arviointi!

 Lopulliset tulokset tulevat toukokuun puolenvälin aikaan Wilmaan.

 Saat tuloksesi ja arvostellut koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma 
Opintopolku -palvelussa.

 Jos lopulliset pisteet poikkeavat merkittävästi alustavan arvioinnin
pisteistä, ota yhteyttä ko. opettajaan. Pohdi, kannattaako tehdä
oikaisupyyntö.

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://opintopolku.fi/wp/fi/


Tsemppiä
valmistautumiseen!



Aikatauluja

Yo-tutkinto tulee valmiiksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti vaadittavat viisi koetta
(keväällä 22 tai myöhemmin aloittavat ). Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen
edellytyksenä on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen.

Valmistuminen keväällä 2023: lukion oppimäärä tulee olla suoritettu 28.4.2023 mennessä.

Valmistuminen syksyllä 2023: lukion oppimäärä tulee olla suoritettu 31.10.2023 mennessä.


