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Prelit ja tentit?
Kuka pääseee kirjoittamaan?
Mihin aikaan paikalle?
Jos sairastun?
Mitä läppäristä pitikään vielä tarkistaa?
Voiko buuttaamista harjoitella, mistä saan apua?
Millaiset eväät ja miten pakataan?
Mihin taulukkokirja ja laskin?
Uusinnat ja korottamiset?

PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT
q Preliminäärit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla
mukana.
q (Kertaus)Tentteihin osallistumista on kysytty kursseilla ja
opettajalle on ilmoitettava osallistumisesta, jotta kertaustentti
järjestetään.
q Oppimäärän Korotustentit yo-kokeiden jälkeen. Ilmoittaudu, jos
päättöarvosana ei vastaa tasoasi ja pystyt koko oppimäärää
korottamaan tentissä.

KIRJOITUSOIKEUS AINEESEEN JA 2/3-SÄÄNTÖ
q Kirjoitusaineen pakollisista kursseista on oltava arvosana
(ei T, ei K) n. 10 päivää ennen kirjoittamasi aineen
kirjallisia yo-kokeita. Jos ei ole, rehtori joutuu tekemään
päätöksen, että et pääse kyseisen aineen kokeeseen.
Päätös ilmoitetaan n. viikkoa ennen koetta.
q 2/3 –sääntö eli liikaa nelosia ei vaikuta yo-oikeuksiin, jos
pakollisista on arvosanat. Mutta lukion päättötodistusta
ei saa, jos nelosia on liikaa (2/3-sääntö):
- Ainoasta suoritetusta ei saa olla 4.
- Kaksi suoritettu, toisesta ei saa olla 4.
- HUOM. vain valtakunnalliset pakolliset ja syventävät
huomioidaan sallittujen nelosten määrässä.

YO-TUTKINTO TEHDÄÄN OMALLA LÄPPÄRILLÄ
q Laitteen vaatimukset katso seuraava dia.
q Mukana kokeessa oma läppäri, virtajohto, omat langalliset
kuulokkeet, oma langallinen hiiri.
q Harjoittele laitteen buuttaaminen valmiiksi, kysy opettajilta apua, jos
tarvitset.
q Yhteisiä harjoituksia buuttaamisesta omalla konella:
Kevään 2020 yo-kirjoitusten Abitti-käynnistysharjoitukset omilla tietokoneilla pidetään
Tammerkosken lukion luokassa A301 seuraavasti: pe 14.2.2020 klo 14.30-16, ti 18.2.2020
klo 14.30-16 ja ke 19.2.2020 klo 14.30-16. Lue ohjeet viikkotiedotteesta.

q Jos tarvitset koulun läppäriä, perustele tarpeesi kirjallisesti rehtori
Villelle etukäteen viimeistään ma 2.3. (sähköposti/wilma).

OMAN LÄPPÄRIN VAATIMUKSIA
q Läppärissä vähintään kaksi usb-porttia: niihin
kytketään langallinen hiiri ja kokeen alussa jaettava
YO-koetikku.
q Läppäriin kytketään myös langalliset kuulokkeet,
niitä varten joko kolmas USB-portti tai perinteinen
kuulokeliitäntä riippuen siitä millaiset kuulokkeet sinulla on.
q Läppäriin kytketään langallinen YO-koeverkko,
sitä varten tarvitaan paikka kytkimelle
(ethernet / atk-verkkokytkin).
q Jos läppärissä ei ole ethernet-kytkintä, tarvitaan
etukäteen testattu adapteri sen kytkemiseksi
ja vapaa usb-portti.
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JOS SAIRASTUT
q Jos sairastut koepäivänä, soita ja neuvottele rehtorin
kanssa, vaihtoehtoina:
q 1 - pystytkö tulemaan koetilaan – voidaan järjestää
paikka vessan lähelle tai mahdollisuus levätä välillä,
yleensä näyttämöllä sermin takana.
q 2 - onko järkevämpi jättää suorituskerta väliin ja yrittää
seuraavalla kerralla (HUOM - Lääkärintodistus
vaaditaan.)
q 3 - pystytkö tekemään koetta muualla (HUOMLääkärintodistus vaaditaan, järjestelyihin varattava aika.)

DIGITAALISET KOKEET YLEISOHJEITA 1
q Sisään pukuhuoneiden kautta, käytössä 1 tai 2 kokeesta riippuen.
q Pakkaa pukuhuoneessa kännykkä äänettömälle/virta pois ja lompakko
muovipussiin, nimi päälle ja laita punaiseen laatikkoon, löytyvät kokeen
jälkeen lukion koulusihteeriltä.
q Ota tarjotin ja kerää sen päälle läppäri, kuulokkeet, hiiri, virtajohto, eväät
ja kirjoitusvälineet ja ilmoittaudu opettajalle pukkarin ovella.
q Koetilaan ei älypuhelinta tai muita digitaalisia laitteita.
q Ei mitään omia papereita (ei nenäliinojakaan) koetilaan.
q Mukaan koetilaan kirjoitusvälineet, henkilötodistus jos teet muualla
kuin omassa lukiossa.
q Hyvät ja monipuoliset eväät, pakkaa ilman rapisevia omia kääreitä,
kaiken pitää näkyä tarkastuksessa. Myös kahvi/tee termarissa
mukaan.
q Päälle lämpimät ja mukavat vaatteet.
q Ovella opettaja kertoo paikkasi numeron. Siirry rauhassa paikoillesi,
asenna laitteesi käyttökuntoon ja käynnistä kone YO-koetikulta buutaten.

DIGITAALISET KOKEET YLEISOHJEITA 2
q Koeaika 6 tuntia ja se kannattaa käyttää.
q Poistua saa aikaisintaan kello 12.
q Lisäajan anoneet jatkavat kuuden tunnin jälkeen, valvojilla tieto
lisäajasta.
q Kun poistut koetilasta
q Palauta Abittitikku päävalvojalle
q Kerää tavarasi tarjottimelle ja poistu pukkariin.
q Pukuhuoneiden ulko-ovi lukittava aina kokeesta poistuttaessa.
q Laskimet ja taulukkokirjat viimeistään edellisenä päivänä klo 12
kansliaan selkeästi nimellä varustettuina -> jäävät koululle.
q Koulusihteerin (044 430 9360) ja rehtorin (040 587 2849)
puhelinnumerot tallennettuina käyttövalmiiksi: Ilmoita, jos
myöhästyt kokeesta. Saliin ei pääse myöhässä ilman henkilökuntaa.

MITEN TOIMITAAN KOEAAMUINA?

q Digitaaliseen kokeeseen paikalle kokeeseen kello 8.15.
q Osassa kokeita käytössä on kaksi pukkaria, osassa yksi, mene siihen
pukuhuoneeseen jossa on aakkoslistassa nimesi.
q Koetilaan siirtymisen jälkeen pukuhuoneeseen ei enää palata.
q Mukaan läppäri, langallinen hiiri, virtajohto, langalliset kuulokkeet.
q Rauhallinen mieli, autetaan ja saadaan koe kyllä käyntiin, älä hermoile.
q Harjoittele etukäteen, jotta pystyt kantamaan eväät, kynät yms,
läppärin, hiiren, virtajohdon, kuulokkeet.
q Tultuasi koetilaan kytke laitteistosi valmiiksi.
q Käynnistä kone ”buuttaamalla” koetikulta.
q Paikallesi on jaettu konseptipaperia. Siihen ei saa tehdä merkintöjä
ennen kokeen alkua kello 9.00.
q Jos et ole etukäteen perustellut kirjallisesti rehtorille koulun läppärin
tarvetta, sinulla on oma läppäri mukana.

KOEPÄIVÄMÄÄRÄT JA -AJAT
q Kokeet alkavat klo 9.00 liikuntasalissa.
q Paikalla salin pukuhuoneessa klo 8.15
q Poistua saa aikaisintaan klo 12.00.
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ti 10.3. äidinkieli lukutaidon koe, S2
to 12.3. äidinkieli kirjoitustaidon koe
pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (en, sa, ra, es, ve)
ma 16.3. ruotsi
ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt
pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä (en, sa, ra, es, ve)
ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,
kemia, maantiede, terveystieto
q to 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

MATEMATIIKAN KOKEEN A- JA B-OSAT
q Kokeen A- ja B- osat: kaksiosainen koe.
q Palautettuaan A-osan kokelas saa käyttöönsä kaikki koejärjestelmästä
löytyvät ohjelmat: (LibreOffice Calc, wxMaxima, Texas Instruments TINspire CAS, Casio ClassPad Manager, Logger Pro, Geogebra, 4f Vihko) ja
voi jatkaa B-osaan vastaamista.
q A-osan palautettuaan kokelas näkee vain B-osan tehtävät, eikä voi enää
palata vastaamaan A-osaan. A-osan palautukselle ei ole aikarajaa.
q A-osan palautettuaan kokelas saa halutessaan käyttöönsä erillisen
laskimen.
q Syksyn 2020 kokeeseen saakka sallitaan taulukkokirjojen käyttö.
q Myös myönnetty lisäaika jaetaan A- ja B-osan kesken!

VALMISTAUDU MONIPUOLISESTI
q Jos epäselvää lue www.ylioppilastutkinto.fi tai kysy
kouluhenkilökunnalta. (Sivulla myös mallivastaukset
koepäivän iltana nähtäville.)
q www.yle.fi/abitreenit : lähes kaikkien aineiden
harjoituksia ja yo-kokeita
q Tee kurssien työt loppuun ennen aineen yo-koetta.
q Rytmitä viikkosi ja päiväsi laatimalla lukujärjestys.
q Muista myös kohtuulliset tauot ja terveelliset elämäntavat
– oppiminen helpottuu.
q Juhlimisen aika on opiskelujen jälkeen, ei kesken.
q Kevään YO ei ole palkkatyöaikaa – keskity opiskeluun.
q Tähtää parhaaseen suoritukseesi – kokeita ei mennä
”katselemaan”.

LUKU”LOMAN” PÄIVÄAIKATAULUESIMERKKI
07.00-

Herätys, aamupala, vartin älypuhelinselaus, sitten luuri pois

08.00-

Työskentelen vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

09.30

Tauko. En koske älypuhelimeen.

10.00-

Työskentelen vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

11.30-

Lounastauko ja pieni ulkoilu, kävelen koiran kanssa talon ympäri tai autan
lumitöissä. Vartin älypuhelinselaus.

13.00-

Työskentelen toiseksi vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

14.30-

Tauko. Pieni välipala. En koske luuriin.

15.00-

Työskentelen toiseksi vaikeimman YO-aineen parissa, 90 min

16.30-

Pidempi tauko. Tunnin ulkoilu. Päivällinen.

18.30-

Työskentelen helpoimman YO-aineen parissa, 90 min

20.00-

Omaa aikaa.

22.30

Sängyssä. Puhelin eteisessä.

23.00

Nukkumassa. Puhelin eteisessä.

UUSINNAT JA KOROTUKSET
q Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa (muutos
syksy 2019).
q Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa, tutkinnon suorittamisen aikana
(muutos syksy 2019).
q Jos hylätty koe on pakollinen ja hylätty arvosana tulee
kolmannella tutkintokerralla, hylätyn saa uusia kolme kertaa
kolmen seuraavan tutkintokerran aikana.
q Jos olet jo ylioppilas, hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta.
q Kun kokelas on valinnut tutkintonsa pakolliseksi kokeeksi vaativamman
tason kokeen ja saanut hylätyn, voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen
tason. (Esim pakollinen MAA -> MAB) Tason vaihtaminen edellyttää
kuitenkin, että pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason
koe.

PISTEET JA KOMPENSAATIO
q Kompensaatio = hylätyn arvosanan nouseminen
hyväksytyksi muiden arvosanojen perusteella.
q Hylätyn kompensaatioon vaaditut pisteet: i+ 12 p, i 14 p, i16 p, i= 18 p
q Arvosanoista saa pisteitä: Laudatur (L) 7 pistettä
Eximia (E)
6
Magna (M)
5
Cum laude (C)
4
Lubenter (B)
3
Approbatur (A) 2
Improbatur (I )
0
q Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia
kaksi kertaa ilman aikarajaa.

TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN
q Kun olet valmistunut ylioppilaaksi, tutkintoa voi täydentää
uusilla ylimääräisillä aineilla ilman aikarajaa.
q Jälkikäteinen täydentäminen ei tuo kompensaatiopisteitä.
q Tutkinnon suorittamisen aikana kokelas voi hyödyntää
täysimääräisesti kaikki kolme tutkintokertaa tutkinnon kokeiden
suorittamiseen riippumatta siitä, onko hän ilmoittautunut neljään
pakolliseen kokeeseen vai ei. Tämä tarkoittaa, että kokelas voi
lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja
käyttämättä. Tämä helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, jotka
saavat hylätyn arvosanan pakollisesta kokeesta, mutta joilla olisi
vielä tutkintokertoja jäljellä (muutos syksy 2019).

TSEMPPIÄ!!

q Kun valmistaudut hyvin – pärjäät hyvin!

