
 
 
 

VUOSAAREN LUKIO        YO-KIRJOITUSMUISTIO kevät 2019 
 
Vuosaarentie 7 
00980 Helsinki 
kanslia 09-31086800                      rehtori 09-31086801                 apulaisrehtori 09-31089419 
 
Kaikissa kokeissa noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita, joten esimerkiksi matkapuhelinta ei 
saa tuoda mihinkään koetilaan. 

 
KOETILAT JA SAAPUMISAIKA 
 

Kirjalliset kokeet pidetään vihreän käytävän luokkatiloista rakennetuissa saleissa:  
1. sali: luokat 314, 312 ja 310 
2. sali: luokat 308, 305 ja 303  
ja luokka 315 
 
Kokelaat tulevat koululle klo 8.15 ja odottavat vihreään käytävään johtavien 
lasiovien luona (oleskeluaulan päädyssä), josta heidät ohjataan koetilaan.  
Kokeet alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00 (lisäaikaa saaneilla joko klo 16 tai klo 
17).  
 
Kokelaat jättävät päällysvaatteet ja reput koulun kaappeihin (koulussa vielä 
opiskelevat). Koulun pihalla olevat parkkipaikat ovat henkilökunnalle, joten autolla 
tulevat voivat pysäköidä autonsa Vuotalon vieressä olevaan pysäköintitaloon. 

 
KOEPÄIVÄT 
ti 12.3. äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe 
to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  
ma 18.3. toinen kotimainen kieli (ruotsi), pitkä ja keskipitkä oppimäärä  
ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
pe 22.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  
to 28.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 
OHJEITA DIGIKOKEISIIN: 
  
Digitaalisiin kokeisiin osallistujien on ehdottomasti käytävä ennen yo-koetta Abitti-klinikalla 
tiistaina 22.1. TAI keskiviikkona 27.2. klo 14.45 Siellä voi tarkistaa oman kannettavan tietokoneen 
sopivuuden digitaalisiin yo-kirjoituksiin ja harjoitella koneen käynnistystä Ytl:n tikulla. 
 
OTA MUKAAN KOKEESEEN: 
- oma kannettava tietokone ja sen laturi 
 
- omat kuulokkeet, nappikuulokkeetkin käyvät 
 
- kuvallinen henkilöllisyystodistus (esim. passi, ajokortti) 
 
- halutessasi omia eväitä, koululta saat mehun, leivän ja hedelmän. 



 
 
 

 
- kynä muistiinpanoja varten  

ENNEN KOETILAAN SAAPUMISTA: 

- Jätä laukkusi, puhelimesi ja muut tavarasi kaappiin. Mitään umpinaisia suojia, koteloita tms. et voi tuoda koetilaan.  

KOETILASSA ENNEN KOETTA: 

- Koetilassa sinut ohjataan omalle paikallesi (tilakartta). 

- Laita oma koneesi paikallesi, kiinnitä kuulokkeet ja laturi valmiiksi pistorasiaan. 

- Laita henkilöllisyystodistuksesi pöydälle valvojan nähtäville. 

- Paikallesi on jaettu valmiiksi USB-muistitikku ja muistiinpanopaperia. 

- Käynnistä tietokone USB-muistilta luvan saatuasi (valvojat ohjeistavat tarvittaessa). 

- Tee kuulokkeiden äänitesti, joka käynnistyy automaattisesti. 

- Syötä etu- ja sukunimesi sekä henkilötunnuksesi koejärjestelmään. Odota, että valvoja tulee vahvistamaan 

kirjautumisesi. 

- Aloita koe vasta luvan saatuasi. 

Ainekohtaisia koeohjeita antavat opettajat. Niihin voi tutustua myös Ytl:n www. ylioppilastutkinto.fi -

sivuilla.  

YLEISIÄ OHJEITA  
 
Yo-kokeissa saat koulun puolesta mehua/vettä, voileipää ja hedelmän. Muut eväät pitää tuoda itse. Kaikkien eväiden 
on oltava ilman päällyspaperia ja esim. juomapullon tekstit pitää peittää. Eväät pakataan läpinäkyvään pussiin. 
Penaalia, tietokonelaukkuja tms. umpinaisia suojia ei saa tuoda koetilaan. Jos arvelet tarvitsevasti jotain lääkettä, esim. 
päänsärkylääkettä, tuo ne mukanasi. Kokelaiden tavarat tarkastetaan ennen koetilaan siirtymistä. 
 
Muistiinpano- ja suunnittelupaperit annetaan koulun puolesta. Mikäli sinulla on jokin tekninen ongelma tai sinun täytyy 
käydä WC:ssä, nosta käsi ylös ja odota, kunnes valvoja huomaa sinut. WC:ssä käydään valvojan saattamana.  
Kokeen saa lopettaa aikaisintaan klo 12.00. Kun koeaika on päättynyt, muistitikku ja paperit palautetaan välittömästi 
ykkösvalvojalle.  
 
Digikokeissa järjestelmään tunnistaudutaan henkilötunnuksella sekä valvojan antamalla turvaluvulla.  
Kaikkiin sellaisiin papereihin, joissa on kirjoitusta tai merkintöjä, kirjoitetaan kokelaan nimi. 
Kokeen lopetettuaan kokelaan tulee poistua salista välittömästi. 
 
TUTKINTOMAKSUT 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ylioppilastutkinnosta perittävien maksujen suuruuden. Nyt voimassa olevan 
asetuksen mukaan ylioppilastutkinnosta peritään perusmaksu 14,00 € sekä koekohtainen maksu 28,00 €.  
 

            
          PENKKARIPÄIVÄ 14.2.2019 
 

Abien päivä alkaa ryhmänohjaajan tuokiolla klo 9.50. Abit voivat liikkua koulussa ja luokissa ilahduttamassa lukiolaisia. 
Penkinpainajaispäivänäkin on ehdottomasti muistettava hyvät tavat. 
Ro:n jälkeen klo 10.15 on abishow ja ruokailu, jonka jälkeen rekat lähtevät. Muista, että abit ovat koulun opiskelijoita ja 
sen järjestyssääntöjen alaisia myös penkkaripäivänä! 

 



 
 
 

            
           ABITODISTUKSET 
 

Abitodistukset, joissa näkyvät kaikki 11.2. mennessä suoritetut kurssit, jaetaan penkkaripäivän ro:ssa 14.2. 
Tästä todistuksesta ilmenee, ovatko opinnot niin pitkällä, että abiturientti voi saada lukion päättötodistuksen. 
Todistukseen on myös merkitty ne pakolliset kurssit, joiden puuttuminen estää yo-kirjoituksiin osallistumisen. Näitä 
kursseja voi suorittaa 27.2. uusinnassa, ja niiden tulee olla valmiina ke 6.3. 
 

          ABITENTIT 
 

Ennen ylioppilaskirjoituksia pidettäviin kertauskuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilmassa. Kuulustelu koskee lukion koko 
oppimäärää, mutta sitä voidaan kuitenkin painottaa siten, että joidenkin kurssien osuus on kuulustelussa muita laajempi. 
Ennen kirjoituksia pidettävät kuulustelut ovat tärkeitä kertaustilaisuuksia yo-kokeita ja niissä menestymistä ajatellen. 
Opettajat antavat tenttiohjeita ja -materiaalia sekä lisätietoa.  
 
Kuulustelujen yhteydessä on mahdollisuus korottaa myös helmikuussa saatua arvosanaa. Arvosanaa ei alenneta tentin 
perusteella. Tällöin opiskelijan tulee neuvotella tehtävistä ajoissa etukäteen aineen opettajan kanssa. 
Mikäli olet ilmoittautunut kertauskuulusteluihin, mutta et voi niihin saapua, ilmoita ehdottomasti asiasta opettajalle. 
Opinto-ohjaajat neuvovat ja antavat ohjeita tarvittaessa 
 
RUOKAILU  
 

          Abeilla on oikeus ruokailla koulussa penkinpainajaispäivän jälkeen vain tenttipäivinä, elleivät he osallistu kursseille.  
            Tenttiä ei keskeytetä sen osuessa ruokatunnin kohdalle. 
 
          SUORITUSMERKINNÄN PYYTÄMINEN PÄÄTTÖTODISTUKSEEN 
 

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset 
vieraat kielet. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista 
oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, 
mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan kaksi kurssia. 

 
          SÄILYTYSKAAPPIEN AVAINTEN PALAUTTAMINEN 
 

Keväällä 2019 valmistuvat lukion 4. ja 3. vuositason opiskelijat palauttavat kaappinsa avaimen koulusihteerille kansliaan 
heti kirjoitusten jälkeen. 
Opintojaan syksyllä jatkavat voivat pitää kaappinsa, mikäli suorittavat kursseja 1. ja 2. jaksossa. Heidän tulee palauttaa 
avaimensa heti syksyn lakkiaisjuhlan jälkeen.  

 
          INFORMAATIOPISTE 
  

Abeille tarkoitettua informaatiota (esim. kirjoitusten alustavia tuloksia) on aikanaan nähtävillä opinto-ohjaajien                
huoneiden välisellä ilmoitustaululla.  

 
Yo-tulokset tulevat viimeistään 24.5.19, mahdollisesti jo aiemminkin. Tulokset tulevat Wilmaan. Koulu ilmoittaa  tulosten 
julkaisuajankohdan. 
 
LAKKIAISET   
 

             Lakkiaisjärjestelyistä pidetään valmistuville pakollinen infotilaisuus perjantaina 31.5.2019  
             klo 13.00 urheilutalon salissa. 
 



 
 
 

Lakkiaisjuhla on lauantaina 1.6.2019 klo 10.00. Järjestelyjä varten uusien ylioppilaiden tulee olla paikalla salissa jo klo 9.20 
mukanaan ylioppilaslakki, johon on kiinnitetty pieni nimilappu. 
 

         SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET 
 
           Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen päättyy 5.6.2019. 
 
         LOPUKSI 
  
          Jos jossakin asiassa on epäselvyyttä, kysy ajoissa opettajalta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.  
          Valmistaudu kirjoituksiin huolellisesti. Tehty työ palkitaan! Älä unohda myöskään liikuntaa ja lepoa. 
 
 Onnea ja menestystä ylioppilaskirjoituksissa! 
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