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Mitä pitää olla tehtynä ENNEN

yo-saliin tuloa? 

 Lukion opiskelija: pakolliset kurssit siitä 
aineesta, jota on tulossa kirjoittamaan!

 Ja ei tarkoita tehtävien palautusta samana 
aamuna

 Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen 
osallistuvalla on oltava vähintään 3 kurssia 
opiskeltuna tätä kieltä

 Kaksareilla on eri tilanne!



Koepäivät (kevät 2021) 
 TI 16.3 äidikieli, lukutaito

 TO 18.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

 PE 19.3. äidinkieli, kirjoitustaito

 MA 22.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä(ENA)

 TI 23.3 lyhyt matikka 

 KE 24.3. pitkä matikka

 TO 25.3. biologia, filosofia, psykologia

 PE 25.3. fysiikka, historia

 MA 29.3. toinen kotimainen

 TI 30.3. maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi

 KE 31.3. kemia, terveystieto



Kuinka kokeeseen tullaan? 

 Ajoissa Tuomarniemen liikuntasalin aulaan, 

viimeistään klo 8.30

 PAITSI pitkä vieras kieli: kokoontuminen A-

rakennuksessa ja kello 8.15. Saliin kävellään kello 

8.20.

• Jos myöhästyt soita Markulle 040 725 0241.

Muuten soitan sinulle/äidillesi/isällesi/…

 Jos sairastut, ilmoita koululle heti (vaikka jo 

edellisenä päivänä) 

 hanki lääkärintodistus myös kuumeesta



Mitä saliin saa ottaa mukaan?

• Eväät: pakattu läpinäkyviin rasioihin, tekstit 

teipattu piiloon. Eväät tarkistetaan, kun tulette 

saliin. Lämmintä juotavaa kannattaa ottaa mukaan

 Lämpimät, mukavat vaatteet, villasukat ja 

viltti on hyvä lisä. TARKISTA, ETTÄ VAATTEISSA 

EI OLE TEKSTEJÄ > teippaa teksit

piiloon/käännä vaate nurinpäin

 HUOM! Päässä ei saa olla koko aikana 

pipoa/lakkia, huppua tai huivia

 Oma läppäri ja LANGALLISINA hiiri, näppis, 

kuulokkeet

 Oma koppa mukaan



MITÄ SALIIN EI SAA OTTAA JA 

MITEN PITÄÄ KÄYTTÄYTYÄ?

 KÄNNYKKÄÄ JA ÄLYKELLOA EI SAA TUODA SALIIN

 Paikalla pitää istua kello 9.00 – 10.00 väli (ei pääse edes 

vessaan)

 Kello 12.00 saa poistua, kello 15.00 koe loppuu, ellei ole 

tapahtunut mitään, miksi saisit lisäaikaa (esim. 

sähkökatko)

 Mikäli ongelmia kuuntelussa, nopeasti käsi ylös ja 

samalla vaikka kuulokkeet – valvoja tulee toteamaan, 

että kuuntelu ei toimi

 Tuomarniemellä kaikki valvojat ovat takana, joten paras 

tapa on viitata / nousta seisomaan, jotta saatte 

valvojan huomion. 



MITEN PITÄÄ KÄYTTÄYTYÄ?

 Vessaan viedään yksi kerrallaan. Vessaan pääsee 

viittaamalla ja odottamalla, että valvoja tulee luokse. 

”lukitse” näyttö poistuessasi paikalta

 Paperin / muun pudotessa käytä harkintaa, lähellä 

olevan voit nostaa, kauemmaksi vierineen tulee 

opettaja nostamaan

 Kysyttävää / ongelmia, viittaa



Tentit ja preppaukset

 Anne L laatii listan, jossa ilmenee missä aineissa 
halutaan preppausta tai tentti (silloin yritetään 
korottaa arvosanaa)

 Tenttilista abikahveilla. JATKAJAT, olkaa aktiivisia, 
niin saatte nimenne samalle listalle

 Opettajat ilmoittavat Wilmassa opiskelijoille, 
milloin ja missä he pitävät preppaukset. Jatkajat 
tekevät tässä vaiheessa valinnan, tulevatko 
preppaukseen vai menevätkö oppitunneille

 Muutoinkin aineenopettaja on se, joka osaa 
parhaiten auttaa teitä sisällöllisissä asioissa



Kypsyyttä osoittaa
• Asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja 

kykyä niiden soveltamiseen

• Vastaus osoittaa monipuolisia ja kehittyneitä tiedonkäsittelytaitoja.

• Tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi.

• Kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen.

• Syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista.

• Esitetyt väitteet perustellaan selkeästi.

• Tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti. 

• Esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin. 

• Erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, 

perustellut kannanotot ja mielipiteet.

• Annettuja työkaluja on käytetty tarkoituksenmukaisesti. 



Suorituksen arvoa alentavat

• Suorituksessa on selviä asiavirheitä. 

• Ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti. 

• Esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt 

tehtävän väärin, tai ne ovat muuten tehtävänannon 

kannalta epäolennaisia; vastauksen pituus ja detaljien 

määrä eivät sinänsä ole ansioita. 

• Vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan. 

• Suorituksessa toistetaan samoja asioita. 

• Suorituksessa esitetään selvästi lain tai hyvän tavan 

vastaisia lausumia



Linkkejä
 https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tie

dote-kokelaille/opiskelijanohje

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje

