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2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoiden 
huoltajille



Illan ohjelma

Ohjelma
 

1. Tilaisuuden avaus 

2. Yo-kirjoitusasioita ja aikatauluja

3. Erityisopettajan terveiset

4. Katsaus kielten kirjoittamiseen 

5. Katsaus matemaattisten aineiden kirjoittamiseen 

6. Katsaus äidinkielen ja kirjallisuuden 
kirjoittamiseen 

7. Katsaus reaaliaineiden kirjoittamiseen 

8. Yleistä keskustelua



Miten pitää meihin yhteyttä

• Wilma
• Yhteydenotto ryhmänohjaajaan, opettajiin tai 

opinto-ohjaajaan

Alaikäisten osalta huoltaja 
ilmoittaa edelleen

• Vastuu siirtyy opiskelijalle
• Vaitiolovelvollisuus koulun suunnalta
• On hyvä valmistella tätä

Monet täysi-ikäistyvät

Toivomme, että 
vanhemmat ovat 

yhteydessä, jos pohtivat 
jotain. 



Sairastuminen ja ylioppilaskokeet

• Sairaana ei voi osallistua ylioppilaskokeeseen. Sairastapauksissa opiskelija ottaa 
välittömästi yhteyttä rehtoriin ja opintosihteeriin.

• Jos suorituskyky on alentunut sairauden (esim. käsi murtunut, migreeni) takia, 
opiskelija hankkii aina lääkärintodistuksen. Jos sairastuu juuri ennen 
koetilaisuuden alkua ja kuitenkin osallistuu kokeeseen sairaana (ei 
koronavirukseen viittaavia oireita) ja haluaa, että tämä huomioidaan kokeen 
arvostelussa, opiskelija toimittaa opintosihteerille mahdollisimman pian 
kirjoituspäivänä päivätyn lääkärintodistuksen.



Digitaalinen yo-tutkinto

• oma kannettava tietokone, riittävän laadukkaat kuulokkeet (äänet 
eivät kuulu läpi) ja laturi mukaan

• sallitut lisälaitteet: langallinen näppäimistö ja langallinen hiiri, 
joissa ei ole langatonta käyttömahdollisuutta

• näytönsuoja on suositeltava

• sähköisessä kokeessa saa käyttää valmiiksi painettuja 
konseptipapereita luonnosteluun

• koneen päivitykset tehdään valmiiksi KOTONA ennen koetilaan 
saapumista



Kokelas on itse vastuussa, että on selvillä yo-tutkintoon liittyvistä määräyksistä 
ja yo-kokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.

ylioppilastutkinto.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/




Jatko-opinnot

opintopolku.fi

Yliopistojen todistusvalinnan pistetaulukot

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pistetaulukot

JATKO-OPINTOINFO ABIEN VANHEMMILLE 
TORSTAINA 12.1.2023 KLO 18.00

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Erityisopettajan terveiset

► Erityisjärjestelyt lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeuden, sairauden tai vamman, erityisen vaikean 
elämäntilanteen tai vieraskielisyyden perusteella (esim. 
lisäaika)
► 30.11. → kevään tutkinto
► 30.4.  → syksyn tutkinto

► Koesuoritusta heikentävän syyn ottaminen huomioon 
arvostelussa

► Aikataulu- ja lukusuunnitelma, omien vahvuuksien 
hyödyntäminen, avun pyytäminen



Tiimivastaavien terveiset 
yo-kirjoituksiin valmistautuville



Kielet (ENA, ENC, PC, RUA, RUB)

kielelle altistuminen kaikin keinoin myös kouluajan ulkopuolella

Abitreenit + harrastuksiin liittyvät nettisivut + Youtube + some…

omiin heikkouksiin keskittyminen: onko eniten parannettavaa 
luetun ymmärtämisessä
kuullun ymmärtämisessä
sanastossa
rakenteissa
kirjoitelmassa eli tekstin tuottamisessa

  ajankäyttö abikurssilla/kokeessa; prelissä harjoitellaan!

https://yle.fi/aihe/abitreenit


Matematiikka

Harjoittele, harjoittele ja harjoittele

osaamisen vahvistaminen (pelkät kotitehtävät eivät riitä)

sovellusten käyttö

vanhat yo:t ja koetilanteen simulointi

kertauskurssit, omakohtainen harjoittelu

Vastausten perustelu ja johdonmukaisuus, sekä ohjeiden lukeminen

Omien heikkouksien tunnistaminen
Tuen hakeminen (mm. matikkapaja)



Äidinkieli ja 
kirjallisuus

kaksi erillistä koetta: lukutaidon koe ja 
kirjoitustaidon koe

valmistautumisessa monipuolinen lukeminen 
tärkeintä; myös teorian opiskelu kannattaa

abikursseilla paljon kirjoittamisen harjoittelua

mahdollisuus myös saada lisätukea

loppukiri aloitettava riittävän ajoissa



Reaaliaineet 
(BI, GE, FI, PS, 
YH, UE, ET, 
TE)

►Tärkeää reaalikokeessa onnistumisen kannalta:

► motivaatio

► opiskelun aikataulutus ja suunnitelmallisuus

► ylioppilaskoe on kypsyyskoe, jossa tärkeitä 
taitoja asiatekstin kirjoittaminen ja 
yleissivistys 

► erilaiset oppimistekniikat auttavat 
kokonaisuuksien hallinnassa ja asioiden 
muistamisessa

► ahkeruus ja sinnikkyys, kyse ei ole 
synnynnäisestä älykkyydestä tai neroudesta, 
vaan “istumalihaksista”

► asioiden seuraaminen koulun ja oppikirjojen 
ulkopuolella auttaa syventämään osaamista: 
uutiset, luotettava media, keskustelu asioista 
vanhempien ja kavereiden kanssa jne.

► opettajilta kannattaa aina pyytää apua ja 
vinkkejä!


