
ABI-INFO II /kevät 2017 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 
Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa. 

 

PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI AIKUISLUKION KANSLIAAN! 
 

Oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin on niillä kokeisiin ilmoittautuneilla lukion päättötutkintoon 
tähtäävillä kokelailla, jotka ovat ko. kirjallisten kokeiden päivään mennessä suorittaneet oppiaineen pakolliset 
kurssit (aineista, joissa ei pakollisia kursseja, vähintään 2/3 kurssia), sekä ammatillisen tutkinnon pohjalta 
kirjoittavilla kokelailla.  Lukion rehtorin päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden 
ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, saa kirjallisesti hakea oikaisua aluehallintovirastosta. 
Valitus rehtorin päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Laki 
ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005, 15§, tarkemmat tiedot tarvittaessa rehtorilta).                           
HUOM! Yo-kokeet perustuvat kaikkiin valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. 

 

 KOKEET JA NIIDEN PITOPAIKAT – TUTUSTU HUOLELLA! 
Ylioppilastutkinto alkaa kielten kuuntelukokeilla ja äidinkielen tekstitaidon kokeella (järjestys vaihtelee 
tutkintokerroittain). Tässä infopaketissa on tiedot tarkoista kokoontumisajoista ja paikoista. Huomaathan, että 
koepäivinä paikalla on oltava 30 minuuttia ennen kokeen alkamista. Koetilaan kutsutaan nimellä.            

Kuuntelukokeet järjestetään studiossa, juhlasalissa (5 krs.) ja alasalissa (2 krs. – kulku 1. kerroksen 
pukuhuoneen kautta), eikä kuuntelukokeisiin oteta omia tarvikkeita. Erityisjärjestelyjä on myös muualla.                   
ÄLÄ MYÖHÄSTY; nauha alkaa pyöriä ilmoitettuna alkamisajankohtana! Varaa matka-aikaa ja ole ajoissa.  

Kirjallisia kokeita järjestetään kahdessa salissa (2. ja 5. krs). ja joissakin luokissa. Ohessa on tiedote paikoista. 
TUTUSTU HUOLELLA! Muutokset ovat viime hetkelläkin mahdollisia ja varmista kirjoituspaikkasi ja 
kokoontumistilasi alailmoitustaululta ja / tai fläppitaululta koeaamuna ja tule paikalle hyvissä ajoin. 

 

 KOKEIDEN KESTO; varaa aikaa, aloitus voi viivästyä (työpaikalle, parkkimittariin…) 
Kuuntelukokeet kestävät noin tunnin ja niihin ei voi tulla myöhässä.  Kuuntelukokeisiin ei oteta eväitä, eikä 
juomia. Kynät, kumit ja paperi ovat valmiina paikalla. Elektroniset laitteet, puhelimet ja älykellot ovat 
kiellettyjä. Koulu ei vastaa arvotavaroista (esim. kännykät/lompakot)! 
 Kirjalliset kokeet alkavat aina klo 9.00 ja kestävät kuusi tuntia. Paikalla tulee olla viimeistään klo 8.30 ja 
sähköisissä kokeissa paikalla klo 8.00, silloin alkaa nimenhuuto koetilaan. ÄLÄ MYÖHÄSTY! Mikäli näin 
kuitenkin käy, kirjoitustilaan saa tulla klo 10.00 asti (myöhästyessäsi häiritset kuitenkin muiden koesuoritusta, 
älä jätä viime tippaan). Mikäli myöhästyt enemmän, mene koulun kansliaan 2. krs.  Joudumme tällöin 
soittamaan yo-lautakuntaan ja pyytämään lupaa osallistumisellesi. Kello 12 jälkeen ei enää lupaa saa, koska 
tällöin muut kokelaat saavat jo poistua kokeesta. Kokelaat kutsutaan koetilaan nimellä, oma-aloitteisesti sinne ei 
mennä. Saliin ei myöskään viedä omia papereita, vaan koulun tiedoilla (leima/valmiiksi painettu) varustetut 
paperit on jaettu pöydille. Mukana saa olla vain kirjoitusvälineet (ei koteloita), henkilöllisyystodistus ja eväät 
ilman kääreitä ja tekstejä. Elektroniset laitteet, älykellot ja puhelimet ovat kiellettyjä. Koetilasta EI SAA 
poistua ennen klo 12. Sähköisissä kielten kokeissa kuuntelukoe on samana päivänä kuin kirjallinen koe.    
                                                         

 VARUSTAUTUMINEN JA VAATETUS–  ei tekstejä, eikä peittäviä kääreitä!  
 Koulu ei vastaa arvotavaroista (esim. lompakot ja kännykät), eikä niitä saa ottaa kirjoitustilaan mukaan! 
Pukuhuonetilat eivät ole valvottuja. Voit kuitenkin jättää kirjallisissa kokeissa lompakon ja kokonaan suljetun 
kännykän nimellä varustetussa muovipussissa säilytettäväksi kansliassa. Tässäkään tapauksessa koulu ei 
kuitenkaan vastaa näistä. Henkilöllisyystodistukset  mukaan koetilaan ja niitä ei saa tutkia kokeen aikana. 
 

Eväät on otettava pois pakkauksista ja ainoastaan läpinäkyvä muovi on sallittu kääreenä. Koululta saat korin 
eväiden kuljettamista varten. Kokeissa ei saa olla mukana tekstejä  esim. juomapulloissa tai vaatetuksessa. 
Henkilöllisyystodistus otetaan koriin mukaan. Peitä jo kotona tekstit tai poista ne. Näin nopeutat omalta 
osaltasi kirjoitusten alkurutiineja. Saliin on myös varattu mukeja juomia varten, nenäliinoja, vettä ja lääkkeitä.  
Vältä voimakkaita hajusteita ja voimakkaasti tuoksuvia ruokia. HUOM! Sitrushedelmät esim. appelsiinit, 
mandariinit ja voimakkaat hajusteet ovat kiellettyjä.  Korvatulpat ovat hyvä hätävara, mikäli pelkäät 
keskittymiskykysi häiriytyvän koetilanteessa.  Peittäviä päähineitä ja huiveja käyttävien on syytä varautua 
tarkistukseen. Pipot, lippalakit ym. tarkistetaan koetilaan siirryttäessä. Naisten huivin tarkistaa naispuolinen 
valvoja erillisessä tilassa nimenhuudon päätteeksi /ennen (esim. pukuhuone, wc), jonka jälkeen huivin saa 
laittaa takaisin. 

 



 KOETILANNE: esitä koetilaan tullessasi HENKILÖLLISYYSTODISTUS!  

 HUOM! Ennen kokeen alkua koetilassa annetuista ohjeista ei saa tehdä muistiinpanoja 
kokeeseen! 
 

Salissa ei saa liikkua yksin. Kun haluat lisää paperia tai tarvitset jotain muuta, nosta käsi pystyyn, jolloin valvoja 
tulee luoksesi. (HUOM! Valvojat eivät voi neuvoa tehtävänannoissa, eivätkä voi myöskään selittää sanoja yms.)  
Mikäli pudotat jotain, valvoja tulee sen nostamaan. Jos haluat WC:hen, nouse seisomaan pulpettisi viereen ja 
odota, kunnes valvoja lähtee liikkeelle. Peitä vastauspaperisi WC:hen lähtiessäsi. Sähköisessä kokeessa laita 
näytönsäästäjä päälle ja laske koneesi näyttöä vähän (ei kokonaan!) Tupakointi ja nuuskaaminen ovat kiellettyjä. 
Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.01. Kaikki paperit jätetään lähtiessä salin I valvojalle. Laita vastaukset 
numerojärjestykseen. Muista merkitä nimesi ja kokelasnumerosi. Yliviivaa koeaikana kaikki, mitä et halua 
arvosteltavaksi. Valvoja tarkistaa paperisi ja antaa vasta sitten luvan poistua. Tarkista sähköisessä kokeessa, että 
et ole vastannut ylimääräisiin tehtäviin ja olet toiminut ohjeiden mukaan. 

 

  APUVÄLINEET: Kokeissa ei saa olla muita kuin Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymiä 
apuvälineitä. Sallitut apuvälineet, kuten laskimet ja taulukkokirjat matematiikan ja tiettyjen 
reaaliaineiden (fysiikka, kemia ja maantiede) kokeissa, on tuotava koulun kansliaan viimeistään 
koetta edellisenä arkipäivänä klo 18.00 mennessä. Koulu on velvollinen tarkastamaan, että 
apuvälineet ovat YTL:n määräysten mukaisia.  Laita nimesi näkyvälle paikalle kanteen niin 
laskimeen kuin taulukkokirjaan. Poista laskimesta käyttöohjeet (joskus kannessa). Taulukkokirjassa 
ei saa olla mitään merkintöjä, ei edes alleviivauksia. Kokelas on itse vastuussa laskimen muistin 
tyhjentämisestä. Ota mukaan oma viivoitin, astelevy ja harppi! 

 SÄHKÖISEN KOKEEN TIETOKONEET: Sähköisissä kokeissa tulee olla oma kannettava tietokone, 
virtajohto, langalliset kuulokkeet sekä mahdollinen langallinen hiiri (jos tarvitset). Sinun tulee itse 
osata bootata koneesi ja käynnistää se muistitikulta.  

 

Matkapuhelimien ja elektronisten laitteiden (esim. älykellot) tuominen koetilaan voidaan katsoa pahimmillaan 
vilpin yritykseksi. Tällöin voidaan mitätöidä kaikki sen tutkintokerran kokeet. 

 

 KOEPAPERIT:                                                                          (www.ylioppilastutkinto.fi) 

1) Koepapereina käytetään konseptipapereita (A3 taitettuna) tai niiden puolikkaita, optisia lomakkeita ja 
avoimien kysymysten lomakkeita (A- ja B-puoli). Muutkin paperit, kuten esimerkiksi millimetripaperi, ovat 
mahdollisia.  Koepapereissa on lukion nimi ja numero (Töölön yhteiskoulun aikuislukio /1855) painettuna 
tai leimattuna. Kokelaan on aina kirjoitettava käyttämiinsä papereihin nimikirjoituksensa ja 
kokelasnumeronsa lisäksi nimen selvennys (täydellinen nimi). Koulun numero ja kokelaan 
kolminumeroinen kokelasnumero näkyvät pöydälle jaetusta lapusta. (Kokelasnumerosi voi vaihdella 

koekohtaisesti riippuen kuinka monetta kertaa ko. koetta teet.) 

2) Papereita ei saa taittaa, eikä repiä. 
3) Jokaisessa konseptipaperissa on valmiiksi painettu marginaali oikeassa ulkoreunassa. 
4) Kaikki paperit, myös nimilappu ja suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit, on palautettava ehjinä. 
5) Jokaiseen käytettyyn paperiin, myös suoritusten luonnosteluun käytettyihin papereihin, on kirjoitettava 
nimikirjoitus, täydellinen nimi ja kokelasnumero. 
6) Suoritusten luonnosteluun käytettyihin papereihin on merkittävä sana ”KONSEPTI”. Reaaliaineiden 
suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on kuitenkin YLIVIIVATTAVA. Näillä toimenpiteillä kokelas 
osoittaa, ettei hän halua suoritusta arvosteltavaksi. (HUOM! Merkinnät koeaikana) 
7) Käsialan on oltava luettavaa. Koesuoritusta ei kuitenkaan hylätä pelkästään huonon käsialan vuoksi. Jos 
vastaus on niin epäselvä ja tulkinnanvarainen, että siitä ei ilmene, mitä kokelas on tarkoittanut, se tulkitaan 
vähiten pisteitä tuottavan vaihtoehdon mukaan. 
8) Mikäli kokelas ei halua, että hänen koesuorituksensa arvostellaan, hänen on selkeästi yliviivattava 
suoritus koetilanteessa eli kokeen vielä kestäessä.  
9) Koesuorituksia ei saa näyttää kokelaille esimerkiksi tuloksista ilmoitettaessa. Niitä ei saa myöskään 
kopioida, eikä luovuttaa kenenkään ulkopuolisen nähtäväksi. 
 10)Kokeen jälkeen lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti. Opettajan 
on merkittävä suorituksiin virheelliset kohdat. Lopullisesta arvostelusta vastaa YTL ja YTL:n sensorit. 
Opettajilla on tarkastusaikaa  1-2 viikkoa.                                                                                                                                    
11) Kokelas voi hakea ylioppilaslautakunnan arvostelupäätökseen tarkastusarvostelua. Hakemus on 
toimitettava rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella on ollut 
tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa.  



ÄIDINKIELEN KOE:    
Äidinkielen yo-kokeeseen kuuluu tekstitaidon koe ja esseekoe. Molempiin on osallistuttava. 
Tekstitaidon kokeessa on 5 tehtävää, joista vastataan 3:een. Yhden vastaustekstin pituus on noin 2 sivua. 
Vastaustekstit arvioidaan asteikolla 0 p. – 6 p. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä vastaustekstin 
sisältöön että tyyliin ja kieleen. Kolmesta tehtävästä saatu pistemäärä kerrotaan kolmella. Esseekokeessa 
on sekä aineistoaineen, että otsikkoaineen tehtäviä. Yhdestä näistä tehtävistä kirjoitetaan vaaditunlainen 
essee. Se arvostellaan asteikolla 0 p. – 60 p. Tekstitaidon kokeen pisteet lasketaan yhteen ja summa 
kerrotaan kolmella ja tähän lisätään esseekokeen pisteet . Näin saadaan kokelaan pistemäärä äidinkielen 
yo-kokeessa.  
 

tekstitaidon koe (vastataan 3:een) 
1) Tekstitaidon koetta ei kirjoiteta puhtaaksi kuula- tai mustekynällä. Lyijykynä HB tai nro 2. 
2) Konseptiarkin sivujen ulkoreunoissa on valmiina marginaaliviivat. Jätä taitoksen puolelle (= 1. sivulla 
vasempaan reunaan) noin 2 ruutua tyhjää. Jätä kullakin sivulla ylin ja alin rivi tyhjäksi. Vastaukset 
kirjoitetaan joka riville. Vastaustekstin pituus on noin 2 sivua. 
3) Eri vastaukset saa kirjoittaa samalle konseptiarkille. Jokainen vastaus aloitetaan kuitenkin uudelta sivulta. 
Kukin vastausteksti pitää otsikoida, ja otsikon eteen pitää merkitä tehtävän numero. Tekstitaidon kokeessa 
lähtökohtana on, että vastaustekstin lukija tuntee tehtävään liittyvän aineiston. 
4) Ne vastaustekstit ja luonnostelmat, joita ei halua jättää arvosteltavaksi, pitää selvästi yliviivata. 
 

esseekoe (valitaan yksi) 
1) Esseekoetta EI  KIRJOITETA PUHTAAKSI. 
 2) Otsikon eteen pitää merkitä tehtävän numero.   
3) Essee kirjoitetaan joka riville. 
4) Ne tekstit, ajatuskartat tai luonnostelmat, joita ei halua jättää arvosteltavaksi, pitää selvästi yliviivata 
koeaikana. 
 

SUOMI TOISENA KIELENÄ KOE: 
 Kokeessa on eri osioita, jotka mittaavat sekä luetun ymmärtämistä, viestintätaitoja, sanaston ja 
rakenteiden hallintaa sekä kirjallisen tuottamisen taitoa. Tehtävinä voivat olla mm. avoimet kysymykset 
luetun tekstin pohjalta, omien vastausten laatiminen esim. sähköpostiviestiin, monivalinta- tai 
aukkotehtäviä sekä kirjoitelmia. 
1) Vastaukset kirjoitetaan konseptipaperille niin, että jokainen osio tulee omalle konseptilleen. Konseptille 
kirjoitetaan joka riville.  
2) Jokin vastauksista saatetaan tehdä myös optiselle vastauslomakkeelle. Tästä mainitaan aina erikseen 
tehtävän ohjeissa. Lue siis eri tehtävistä annetut ohjeet huolellisesti.  
3) Vastaukset kirjoitetaan lyijykynällä (HB tai 2), eikä niitä tarvitse kirjoittaa puhtaaksi kuulakynällä.  
4) Kaikki luonnostelupaperit, joita ei halua jättää arvosteltavaksi, on yliviivattava selkeästi. 
 

REAALIAINEIDEN KOKEET: (ei filosofia, maantiede, psykologia eikä  yhteiskuntaoppi) 
1) Kaksi reaaliaineiden koepäivää.  Etukäteen on ilmoittauduttu yksittäisen reaaliaineen kokeeseen. Yhtenä 
päivänä voi tehdä vain yhden kokeen.  
2) Lyijykynällä joka riville ja paperin molempia puolia käytetään. Yliviivattava kaikki, mitä ei jätetä 
arvosteltavaksi. Jos suoritus on epäselvä tai huomattavan epäsiisti, sen pistemäärää voidaan alentaa. 
3) Tehtävän otsikoksi oppiaine ja tehtävännumero: Fysiikka 3 tai FY 3  
4) Kokelas kirjoittaa JONKIN VASTAUKSEN KOKOARKILLE alkaen ensimmäiseltä sivulta. Muut vastaukset 
voidaan kirjoittaa puoliarkeille. Kullekin arkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tarvittaessa 
saman tehtävän käsittelyä saa jatkaa toisella tyhjällä paperilla. KOKOARKIN SISÄÄN liitetään muut 
suoritukset NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ. Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilanteessa ne suoritukset, joita 
hän ei halua arvosteltaviksi. Myös suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava.                                                                                                                                                                         
5) Kysymysten ja vastausten enimmäismäärät vaihtelevat oppiaineittain. Lue tehtävänannot huolella. 
 1. PÄIVÄ: psykologia 9/5 (s),  filosofia 9/5(s), historia 10/6, fysiikka13/8, biologia 12/8                                                               
2. PÄIVÄ: uskonto 10/6, elämänkatsomustieto10/6, kemia 12/8, maantiede 9/5 (s), terveystieto10/6, yhteiskuntaoppi 
9/5(s) 

6) Laskimia ja taulukoita saa käyttää seuraavien oppiaineiden kokeissa: fysiikka, kemia ja maantiede. 
Laskimet ja taulukot on tuotava NIMELLÄ VARUSTETTUNA viimeistään koetta edellisenä arkipäivänä klo 
18.00 mennessä aikuislukion kansliaan.   
7) Noudata tehtäväpaperissa annettuja ohjeita TARKASTI! Huomioi vaihtoehtotehtävät sekä moniosaiset 
tehtävät. Tehtäviä on eritasoisia ja mukana on myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. 
 



HUOM! Tutustu: YTL:n PÄIVIETTY LASKINOHJE, MA, FY, KE: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_laskinohje_tarkennus.pdf 
 

MATEMATIIKAN KOE:                                                                                                                                        
A-osa tehdään ilman laskinta ja sitä on aikaa tehdä 3 tuntia kokeen alkamisesta! Laskimen saa 
käyttöön vasta A-paperin palauttamisen jälkeen. Oma laskimesi on korissa istumarivisi edessä. 
1) Kirjoita selvästi ja huolellisesti. Noudata tarkasti tehtävävihkojen ohjeita. 
2) A-osa tehdään tehtävävihkoon. Voit jatkaa tarvittaessa 1-osaiselle konseptipaperille.  B-osassa 
käytetään 2-(A3 taitettu)  ja 1-osaista (A4)  konseptipapereita (ns.puoliarkki) ja millimetripaperia, jota saa 
valvojalta pyytämällä. B-osassa kokelas kirjoittaa tehtävän 5 vastauksen kokoarkille aloittaen vastauksensa 

arkin ensimmäiseltä sivulta. Jos kokelas ei tee tehtävää 5, kirjoittaa hän kokoarkille vain nimitietonsa. Muut 
tehtävät lasketaan jokainen omalle puoliarkille. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän ratkaisun. 

YKSI VASTAUS YHTEEN PAPERIIN! Kaikkiin papereihin merkitään nimi, kokelasnumero ja allekirjoitus.   
3) Palauta A-osan tehtävävihko, ja mahdollisesti vastaamiseen käyttämäsi konseptipaperit 
numerojärjestyksessä vihkon välissä. Tämän jälkeen ota istumarivisi edessä olevasta korista laskimesi.  
4) Palauta B-osan tehtävät osioittain numerojärjestyksessä 2-osaisen konseptipaperin  välissä, palauta 
myös kaikki käyttämäsi suttupaperit ja kokelasnumero lappusi > nimi ja kokelasnumero kaikissa papereissa, 
joissa on merkintöjäsi. 
5) Älä valmistaudu poistumaan klo 12. Mahdollisessa ruuhkassa valvoja ottaa ensin vastaan koetta 
jatkavien kokelaiden A-osioita ja vasta sitten koetta päättävien kokelaiden B-osioita. 
6) Pitkän ja lyhyen matematiikan kokeessa on kummassakin 13 tehtävää, mutta kokelas saa vastata 
ENINTÄÄN KYMMENEEN (10) TEHTÄVÄÄN.  

Osa   Tehtäviä annetaan    Kokelas vastaa      Apuvälineet  
A              4                                   4                          Ei laskinta, taulukkokirja       A-osa aikaa 3h 
B1            5                                   3                          Laskin, taulukkokirja              B-osa aikaa 3h 
B2            4                                   3                          Laskin, taulukkokirja 
7) Omalla nimellä SELVÄSTI MERKITYT taulukot ja laskimet on tuotava aikuislukion kansliaan (2. krs) 
tarkastettavaksi viimeistään koetta edeltävänä arkipäivänä klo 18.00 mennessä. Taulukkokirjoissa ei saa 
olla merkintöjä ja laskimissa ei saa olla tekstejä esim. käyttöohjeita.  Kokelas on vastuussa laskimen muistin 
tyhjentämisestä ja pyydettäessä tyhjentämisen esittämisestä opettajalle. Tietokoneet ja puhelimet ovat 
kiellettyjä. 
8) Ota kokeeseen mukaan oma harppi, asteviivain ja viivoitin. Koululla ei ole jakaa näitä. 
9) Noudata AINA koepaperin ohjeita tarkasti ja yliviivaa kaikki mitä et halua arvosteltavaksi koeaikana. 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset_matematiikka.pdf 
 

KIELTEN KOKEET: (ei saksa eikä ranska)  - katso lomakkeiden mallit ja täyttöohje www.ylioppilastutkinto.fi  
>koekohtaiset määräykset ja ohjeet >kielten kokeet . Suomi toisena kielenä kokeessa on optinen lomake ja konsepti. 
1) Ei puhtaaksikirjoitusta. 
2) Avolomakkeessa A- ja B-puoli. 
3) Optinen lomake on täytettävä huolellisesti pehmeällä lyijykynällä, HB tai 2. 
4) Pitkissä kielissä aineen alkuun on kirjoitettava otsikon numero ja otsikko. Kirjoita joka riville. Varaa 
aineeseen kunnolla aikaa. Älä kirjoita liian lyhyttä, mutta älä myöskään liian pitkää ainetta! Jos aineen 
sanamääräksi on laitettu 150 – 250 (A-englanti) tai 150 – 200 (A-ruotsi sekä muut A-kielet), kirjoita 
mieluummin lähemmäksi maksimia  tai vaikka muutama sana yli, kuin että  jätät  juuri ja juuri 150 sanan 
aineeksi (A-kielet).  Laske loppuun sanamäärä. 
5) Keskipitkässä ja lyhyissä kielissä kokelaan tulee suorittaa kaksi kirjoitustehtävää, joista toinen on lyhyt 
ja toinen laajempi. Tehtävät jakautuvat ryhmiin A ja B, joissa kummassakin on kaksi tehtävää. Kokelas 
valitsee suoritettavakseen kummastakin ryhmästä yhden tehtävän. 
Keskipitkän oppimäärän (B-ruotsi) kirjoitelmissa sanamäärät ovat A-ryhmässä (lyhyet) 50-70 ja B-ryhmässä 
(laajemmat) 100-130 sanaa. Laske loppuun sanamäärä. 
Lyhyen oppimäärän kirjoitelmissa A-ryhmässä on 35-50 ja B-ryhmässä 65-100 sanaa. Laske sanat. 
6) NOUDATA TUNNONTARKASTI TEHTÄVÄVIHKON OHJEITA  -esimerkiksi millä kielellä on vastattava 
avokysymyksiin tai millä kielellä mahdollinen tiivistelmä on kirjoitettava! Yliviivaa kaikki mitä et halua 
arvosteltavaksi. 
 

HUOM! Vain kuuntelukokeissa on kirjoitusvälineet koulun puolesta.  
Ota siis mukaasi tarvittavat kynät, pyyhekumit, teroittimet, viivaimet yms. muihin kokeisiin. Ei penaaleja, 
eikä koteloita. Peitä tarvikkeiden ja eväiden tekstit! Vaatetuksessa ei myöskään tekstiä. 

 



SÄHKÖISET KOKEET kevät 2017, pitkän ja lyhyen saksan ja ranskan kokeet, maantiede, 
filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi 
 

valmistautuminen: 
 Tiedät, millä koneella suoritat kokeen. Koulu ei lainaa koneita: kokeessa käytetään kannettavia 

tietokoneita, tabletit eivät käy. Koneessa on oltava USB-portti. 

 koneesi akku on ladattu ja kone on kokonaan sammutettu, kun tulet kokeeseen. Kokeile koneen 
käynnistämistä edellisenä iltana ja sammuta se kokonaan (ei lepotila). 

 Sinulla on tarvittavat oheislaitteet: virtajohto, langalliset kuulokkeet ja halutessasi langallinen hiiri 
sekä mahdollinen sovitin esim. MacBook Airiin verkkkojohdolle. 

 Olet testannut, että kuulokkeet toimivat ja niistä kuuluu ääni. 

 Osaat itse kiinnittää kaikki johdot (virtajohto, internetverkkojohto, kuulokkeet, hiiri). 

 Osaat avata koneen käynnistyslaitevalikon ja käynnistää koneen USB-muistitikulta (ns. boottaus). 

 Olet harjoitellut sähköistä yo-koetilannetta Abitilla. 

 Olet tutustunut sähköisen kokeen yleisohjeisiin: https://digabi.fi/2016opiskelija/ sekä 
oppiainekohtaiseen tiedotekirjeeseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi 

 Olet tutustunut etukäteen aineesi esimerkkikokeisiin: https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/ 

 Osaat käyttää kokeessa tarvittavia ohjelmia (esim. LibreOffice). 

 Osaat tehdä Abitti-järjestelmässä kuvankaappauksen tietokoneen näytöltä. 

 kurssikokeet ja harjoittelu: Sinulla on toimiva sähköpostiosoite ja tiedät, miten koneesi 
näppäimistöllä kirjoitetaan @-merkki. 
 

toimiminen kokeessa: Odotustilassa laita eväät koriin ja kori tietotokoneesi päälle siirtyessäsi 
koetilaan. Koetilaan kutsutaan nimellä. Istu rauhassa paikallesi ja kytke laitteesi johdot. Paikallesi 
on jaettu Abitti-järjestelmän muistitikku, aseta myös se paikalleen. Käynnistä koneesi vasta, kun 
valvoja antaa luvan. Valvoja antaa sinulle koejärjestelmään kirjautumiseen tarvittavan avainluvun 
ja tarkistaa henkilöllisyytesi sekä valitsemasi kokeen tason. Olet itse vastuussa siitä, että olet 
valinnut oikeanlaisen kokeen. Koe alkaa vasta, kun I-valvoja salin edessä käynnistää sen. Kuuntele 
annettuja ohjeita. Teknisessä vikatilanteessa kutsu valvoja luoksesi viittaamalla. Teknisiin 
ongelmiin käytetty aika hyvitetään sinulle.                                                                                                                
 

Valvojat eivät voi antaa ohjeita koejärjestelmän käyttämisestä esim. miten jokin merkki löytyy tai 
kuinka vastauskenttää suurennetaan. Paikallesi on jaettu luonnostelupaperia. Jos käytät paperia, 
laita siihen tunnistetietosi. 
 

Lue huolellisesti tehtävänannot ja tarkista ennen kokeen päättämistä, että et ole vastannut 
ylimääräisiin tehtäviin. Huomaathan, että kaikki merkinnät vastauskentissä luetaan vastauksiksi. 
Poistuessasi paikaltasi WC-käynnille, peitä näyttösi esim. näytönsäästäjällä tai laskemalla näyttöä 
alemmas. HUOM! Koeaikaa seurataan koetilan seinällä olevasta kellosta, ei oman tietokoneen 
kellosta. 
 

reaaliaineiden kokeet (ff, ge, ps, yh): sähköisessä kokeessa annetaan yhdeksän tehtävää, joista 
vastataan viiteen. Kokeen enimmäispistemäärä on 120 pistettä. Tehtävätyypit ovat aiempaa vaihtelevampia 
ja tehtävät jaetaan moduuleihin. Eri oppiaineiden kokeissa voi olla eri määrä moduuleita ja rajoituksia 
valittavien tehtäviin eri moduuleissa.  Tutustu sähköisten kokeiden kuvauksiin: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi 
 
kielten sähköiset kokeet (lyhyt ja pitkä saksa ja ranska): kokelas voi valita, missä järjestyksessä hän 
suorittaa koetehtävät ja hän voi palata myös kaikkiin vastauksiinsa. Kokelas käynnistää itse kuullun 
ymmärtämistä mittaavien tehtävien äänitteet ja videot. Tehtävät voivat sijaita kokeessa erillään toisistaan. 
Äänitteiden kuuntelukerrat on rajoitettu, mutta tutustumis- ja vastausajan pituuden kokelas saa päättää 
itse. Kokeessa voi olla myös vain kerran kuultavia osuuksia. Videotehtävissä kokelas voi tauottaa ja kelata 
videota taaksepäin eikä katselukertoja ole rajoitettu. Tehtävän suorittamiseen tarvittava ohjeistus 
annetaan tehtävän yhteydessä. Ohjeistuksessa vastauksen sanamäärä voi olla rajoitettu. Avokysymysten 
vastausten tulee olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Ylipitkät vastaukset voivat edelleen johtaa pistevähennyksiin. 
Kokelas voi käyttää kuullun ymmärtämistä mittaavien tehtävien tekemiseen haluamansa ajan, mutta 
tehtävät laaditaan siten, että niiden yhteenlaskettu arvioitu suoritusaika on noin yksi tunti. 

https://digabi.fi/2016opiskelija/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi


Lue: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_ranska_ja_saksa
_2017.pdf 
 

Jos haluat kysyä/harjoitella  esim. boottausta >  TVT-paja tiistaisin klo 16.10-16.40 5 krs. opettaja 
Päivi Turumäki.  Ainekohtaisissa valmentautumistilaisuuksissa käydään vielä läpi mm. kokeen 
rakennetta, muista osallistua! 
 
Abiturienteille on tarjolla maanantaina 23.1. ja keskiviikkona 25.1. klo 14.45 Abitti-koulutus, 
jossa käydään läpi tietokoneen boottaus tikulta ja Abitti-ympäristön perustoiminnot. Tämä on 
TODELLA TÄRKEÄ koulutus kevään sähköisiin yo-kirjoituksiin osallistuville.   
Koulutus on luokassa 49 ja kestää tunnin verran.  
 
TULOKSET 
 ALUSTAVAT TULOKSET: Opettajalla on viikko aikaa alustavasti korjata kokelaiden suorituksia. Kysele 

tuloksia vasta kun viikko on kulunut. Sen jälkeen alustavat tulokset tulevat aikuislukion ilmoitustaululle 
(2. krs) kokelasnumerojärjestyksessä.  Alustavia tuloksia voi kysellä myös kansliasta kanslian 
aukioloaikoina klo 13.00 - 19.00. Mikäli opettajalla on vähintään 41:n ja reaaliaineissa 21 kokelaan 
paperit korjattavana, on korjausaika kaksi viikkoa.  Edellisen kerran arvosanojen pisterajat ovat 
nähtävillä ilmoitustaululla.  
 

 LOPULLISET TULOKSET: Lautakunnan sensorit arvostelevat koesuoritukset. Kokelaalla on 14 päivää 
aikaa pyytää tarkastusarvostelua siitä, kun hänellä on ollut mahdollisuus saada lopulliset tuloksensa 
tiedoksi. Tarkastusmaksu palautetaan kokelaan pyynnöstä ja vain jos tarkastus johtaa pisteiden 
muuttumiseen.  Vain huomattava ero opettajan ja sensorin arvioinnissa antaa käytännössä aihetta 
pyytää tarkastusta. Lopulliset tulokset ovat nähtävissä myös Wilmassa. Varmista, että sinulla on 
wilma-tunnukset tallessa. 

 

 Mikäli kokelas ei halua, että hänen mahdollinen hylätty kokeensa kompensoituu (hyvin mennyt koe tuo 
kompensaatiopisteitä ja näin kokelas voi saada tutkintotodistuksen), on tämä kirjallisesti kiellettävä 
etukäteen ja koskee kokelaan koko tutkintoa. Syksyn tutkinnon kohdalla kiellon on oltava lautakunnassa 
31.10 ja kevään tutkinnon kohdalla 15.5. Kokelaan on myös erikseen kirjallisesti kiellettävä, mikäli ei halua 
nimeään annattavaksi julkisuuteen valmistujien listassa.  
 

HUOM! SAIRASTUMINEN, MUUT SUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT: 
Yo-kokeiden päätyttyä voidaan lautakuntaan lähettää puoltolauseena esim. todistus vieraskielisyydestä 
(mikäli väestörekisterissä äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi, tällöin oikeus osallistua myös suomi toisena 
kielenä-kokeeseen äidinkielen sijaan) tieto kokeen aikaisesta sairaudesta (lääkärintodistus oltava tälle 
päivälle päivätty, huom! terveydenhoitajan todistus ei kelpaa) tai mahdollisesta lääkityksestä, joka 
vaikuttanut koesuoritukseen. Sairastunut kokelas voi hakea ilmoittautumisensa mitätöintiä, mutta on 
TÄRKEÄÄ huomata, että mitätöinti ei pidennä tutkinnon suoritusaikaa (esim. pakolliset kokeet kolmen 
peräkkäisen tutkintokerran aikana, hylätyn kokeen viimeinen suorituskerta). 

 
 >OTA AINA YHTEYTTÄ KANSLIAAN/ REHTORIIN SELVITTÄÄKSESI VAIKUTUKSEN TUTKINTOOSI! 
Jos sinulla on yleisluontoista kysymistä ylioppilastutkinnosta ja sen toteuttamisesta, käänny kanslian, 
rehtorin tai lehtori Jaana Uitin puoleen. Koekohtaisissa ongelmissa voit kääntyä aineenopettajan puoleen.  

> Ainekohtaiset valmentautumistilaisuudet: katso oheinen moniste, OSALLISTU! 
 

  
 
 
 
 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_ranska_ja_saksa_2017.pdf
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_ranska_ja_saksa_2017.pdf


AIKUISLUKIO: YO kevät 2017                                                                                                  

Koepaikkoihin voi tulla viime hetken muutoksia, niistä tiedotetaan. Jälki-ilmoittautuneet vielä 
lautakunnan käsittelyssä > esim. aakkosjakoihin voi tulla muutoksia. 
             

Kirjallisissa kokeissa paikalla on oltava 8.30 ja koe alkaa klo 9.00. (sähköinen koe paikalla klo 8.00)                                                           
Kokeen kesto on 6 tuntia ja poistua saa aikaisintaan klo 12 jälkeen. Mikäli myöhästyt: klo 10 asti 
saat tulla kirjoitustilaan suoraan ilman yhteydenottoa tutkintolautakuntaan. Tällöin kuitenkin 
häiritset muiden koesuoritusta, vältä myöhästymistä.  Jos tulet klo 10 -12.00 välillä, on pyydettävä 
lupa osallistumisellesi - mene tällöin koulun kansliaan 2 krs. Klo 12 jälkeen ei enää ole mahdollista 
osallistua kokeeseen. Henkilöllisyys on todistettava koetilaan tultaessa, sähköisessä kokeessa 
vasta istumapaikalla. 
 

Kirjalliset kokeet AIKUISLUKIO   

                   

pe 10.2.                       
klo 8.30 paikalla 

äidinkieli, tekstitaidon koe ALASALI 1. krs. pukuhuone                                                                                       
erillistila lk 52 (O.S) 

   
  Kuuntelu kestää vastausaikoineen noin tunnin. Tilaan EI SAA TULLA kuuntelun alettua. Mikäli myöhästyt, 
mene aikuislukion kansliaan 2 krs. tilanteen selvittämiseksi.  Kuuntelutilaan ei tuoda omia tavaroita, eikä 
mitään elektronisia yms. laitteita, jotka ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kännykät jätetään pukuhuonetilaan 
suljettuina.  Kun kokeesi on viidennessä kerroksessa, jätä tavarat luokkaan 54. Alasalissa kirjoittavat 
jättävät tavarat 1. kerroksen pukuhuonetilaan.        
                                                                           
 

Kuullunymmärtämiskokeet   AIKUISLUKIO  

ma 13.2.  

toinen kotimainen kieli, ruotsi                                           
paikalla 8.15 
A- taso (pitkä) studio,  kokoontuminen lk 54                                                                         
B-taso (keskipitkä) alasali, 1 krs. pukuhuone           
erillistila: lk 52  (S.G., E.L.,J.T.) 

ti 14.2.  
vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti :alasali klo 8 paikalla, tavarat 1krs ph. 
venäjä: studio klo 10.45, tavarat luokkaan 54 

ke 15.2. 

vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
espanja studio klo 8.15, tavarat luokkaan 54 
englanti: studio klo 10.45, tavarat luokkaan 54 
venäjä: studio klo 12.45, tavarat luokkaan 54 
italia: studio klo 13.45, tavarat luokkaan 54 

 Sähköisessä kielikokeessa (saksa, ranska) kuullunymmärtämisen osuus tehdään kirjallisen kokeen 
koepäivänä. 

 
PUKUHUONETILAT: Kun kokeesi on viidennessä kerroksessa, jätä tavarat luokkaan 54. Alasalissa kirjoittavat 

jättävät tavarat 1. kerroksen pukuhuonetilaan.  Kirjoitustilaan mukaan vain eväät, kirjoitusvälineet ja 
henkilöllisyystodistus (sähköisessä kokeessa tietokone tarvikkeineen). Ei kännyköitä, älykelloja, 
elektronisia laitteita eikä lompakoita. Kaikki tekstit ovat kielletty. Pukuhuone ei ole kirjallisissa 
kokeissa lukittu. Lompakon ja suljetun kännykän voit sulkea läpinäkyvään pussiin (jossa selvästi 
nimesi) ja jättää sen nimettyyn koriin. Korit viedään aikuislukion kansliaan, josta ne voi noutaa klo 
12 jälkeen. Koulu ei tässäkään tapauksessa vastaa ko. tavaroista. Jätä siis arvotavarat kotiin! 



Aikuislukio: kevät 2017  KIRJALLISET KOKEET:                                                                      
Koepaikkoihin voi tulla viime hetken muutoksia, niistä tiedotetaan. 
               

Kirjallisissa kokeissa paikalla on oltava 8.30 ja koe alkaa klo 9.00. (sähköinen koe paikalla klo 8.00)                                                           
Kokeen kesto on 6 tuntia ja poistua saa aikaisintaan klo 12 jälkeen. Mikäli myöhästyt: klo 10 asti saat 
tulla kirjoitustilaan suoraan ilman yhteydenottoa tutkintolautakuntaan. Tällöin kuitenkin häiritset 
muiden koesuoritusta, vältä myöhästymistä.  Jos tulet klo 10 -12.00 välillä, on pyydettävä lupa 
osallistumisellesi - mene tällöin koulun kansliaan 2 krs. Klo 12 jälkeen ei enää ole mahdollista osallistua 
kokeeseen. Henkilöllisyys on todistettava koetilaan tultaessa, sähköisessä kokeessa vasta 
istumapaikalla. 

   
PUKUHUONETILAT: Kun kokeesi on viidennessä kerroksessa, jätä tavarat luokkaan 54. Alasalissa kirjoittavat 

jättävät tavarat 1. kerroksen pukuhuonetilaan.  Kirjoitustilaan mukaan vain eväät, kirjoitusvälineet ja 
henkilöllisyystodistus (sähköisessä kokeessa tietokone tarvikkeineen). Ei kännyköitä, älykelloja, 
elektronisia laitteita eikä lompakoita. Kaikki tekstit ovat kielletty. Pukuhuone ei ole kirjallisissa kokeissa 
lukittu. Lompakon ja suljetun kännykän voit sulkea läpinäkyvään pussiin (jossa selvästi nimesi) ja jättää 
sen nimettyyn koriin. Korit viedään aikuislukion kansliaan, josta ne voi noutaa klo 12 jälkeen. Koulu ei 
tässäkään tapauksessa vastaa ko. tavaroista. Jätä siis arvotavarat kotiin! 
 

Kirjalliset kokeet AIKUISLUKIO  

ma 13.3.                                      
klo 8.30 paikalla 

äidinkieli suomi, esseekoe                                                               
ALASALI: Aaltonen > Nokkanen (ei S.G)   (42 kpl)                                  
JUHLASALI: Pant> Öystilä +S.G    (31kpl) erillistila lk 52 (O.S)                                                  
suomi toisena kielenä koe (päiväkoulu ja aikuislukio)  ALASALI 

ke 15.3.             
sähköinen koe klo 
8.00 ja paperikoe 
klo 8.30  

sähköiset kokeet psykologia ja filosofia: JUHLASALI                               
erillistila:OPO3, 1 ks. (PS: J.T.)                                                                  
paperiset kokeet historia, fysiikka, biologia: ALASALI     

pe 17.3.             
paikalla klo 8.00 

vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti+ venäjä: ALASALI,        erillistila lk 52 (J.P.)                             
saksa ja ranska (sähköinen koe): luokka 55 

ma 20.3.                
klo 8.30  

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ALASALI        
erillistila OPO1 (J.T.) 

ke 22.3.                 
klo 8.30 

matematiikka lyhyt                                                                      
JUHLASALI: Abdirahman >Salah (80 kpl)                                          
LUOKKA 51: Satokangas > Tupitsa (16 kpl)                                       
STUDIO: Ulyanov > Yusuf ( 5 kpl)                                                          
matematiikka pitkä STUDIO (7 kpl) 

pe 24.3.         
sähköinen klo 8.00 
ja paperikoe klo 
8.30  

yhteiskuntaoppi ja maantiede (sähköinen koe) JUHLASALI       
uskonto, elämänkatsomustieto, kemia; terveystieto ALASALI 
 

ma 27.3.   klo 8.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä JUHLASALI                                   
espanja englanti venäjä italia ja sähköiset kokeet: ranska saksa  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


