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Tähän lehtiseen on koottu syksyn 2022 ylioppilastutkintokerran keskeiset päivämäärät ja  
koeohjeistus. Pidä lehtinen tallessa, niin olet ajan tasalla! 

 

ma 28.8.  yo-info klo 12.45–13.30   juhlasali 
Jokainen ylioppilastutkintoon ilmoittautunut on velvollinen olemaan paikalla. 

 

Syksyn ’22 ylioppilastutkintokerran kokeet 
Tarkista koesalisi pääsisäänkäynnin aulassa ja siirry Elliin odottamaan.  
Koesalin ovet avataan n. klo 8.00 ja koesalin ovet suljetaan klo 8.30.  
Kokeet alkavat klo 9.00 ja kestävät kuusi tuntia. 

ma 12.9.  äidinkieli, lukutaidon koe alasali 
Huomaa!  Molemmat äidinkielen kokeet ovat pakollisia.  

ke 14.9.  kemia, maantiede juhlasali 
terveystieto, et, uskonto, yhteiskuntaoppi alasali 

pe 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, venäjä alasali 

ma 19.9.  ruotsin kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä alasali 

ti 2o.9.  pitkä matematiikka alasali 
 lyhyt matematiikka alasali 

to 22.9.  biologia, fysiikka, filosofia, psykologia juhlasali 
historia alasali 

pe 23.9.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe alasali 

ma 26.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä:  
englanti, espanja, italia, saksa alasali 

 
  



Lahden yhteiskoulun lukio –Yo-muistio syksy 2022 

 

Syksyn yo-tutkintokerran tulokset  

Tutkinnon tulokset lähetetään koululle sähköisesti torstaina 10.11. klo 9.00.  
Omat tulokset tulevat aamupäivän aikana nähtäville Eepokseen.  

Tulokset ovat esillä myös Opetushallituksen ylläpitämässä opintosuoritusrekisterissä, 
KOSKI-järjestelmässä:  koski.opintopolku.fi 

Ylioppilaaksi syksyllä 2022? 

Jos ylioppilastodistus ja -lakki on tavoitteena saada syksyn yo-juhlassa, on lukion oppi-
määrän oltava valmis perjantaihin 4.11. mennessä.  

Lahden yhteiskoulun syksyn ylioppilasjuhlaa vietetään lauantaina 3.12. klo 15.00 yh-
dessä aikuislukion ylioppilaiden kanssa. Ylioppilaaksi valmistuville lähetetään tilaisuu-
teen erillinen kutsu. 

Kevään 2023 ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen 

Kevään 2023 yo-tutkintokerran kokeisiin ilmoittaudutaan porrastetusti: 

kakkoset  7.-11.11. ajanvaraus opolle yksin tai kaverin kanssa  

abit  16.-18.11. non-stoppina opolle  

yo-tutkinnon täydentäjät ja kokeiden uusijat  
 18.11. mennessä sähköisellä lomakkeella, jonka saa tilaamalla 
 koulun toimistosta p. (03) 876 900. 

Tarkempi ilmoittautumisohje kevään 2023 tutkintoon löytyy koulun ilmoitustauluilta ja 
verkkosivuilta. 

 
 

 
Onnea ja menestystä syksyn yo-kirjoituksiin!  

Toivottaa rehtori, opot ja koko opettajakunta! 
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Yleisiä ohjeita ylioppilaskirjoituksiin 

− Ylioppilaslautakunnan yleiset ja koekohtaiset määräykset: www.ylioppilastutkinto.fi 
− Lukiolaisen kalenterin Abiopas 
 

 Kaikki ylioppilaskokeet alkavat kello 9.00, mutta paikalla on oltava jo klo 8.00-8.30. 
 Koeaika on kuusi tuntia. Koesalista saa poistua aikaisintaan kello 12.00. 
 Mahdollinen lisäaika kokeessa on kaksi tuntia, jolloin koeaika on kahdeksan tuntia. 

Takaat itsellesi rauhallisen kokeen aloituksen olemalla aina ajoissa paikalla. Koululle 
saapuessasi mene Ellin ruokasaliin odottamaan. Klo 7.45 alkaen valvojat hakevat koke-
laat pienissä ryhmissä Ellistä pukutilojen kautta koesaliin. Jätä päällysvaatteet ja laukku 
pukutiloihin ennen koesaliin menoa. Arvoesineet, esimerkiksi kännykkä kannattaa jät-
tää kotiin, omaan kaappiin tai koulun toimistoon. 

Pukutiloista siirrytään kokeessa sallittujen välineiden kanssa koesaliin. Salin ovella val-
vojat tarkastavat, ettei mukana tuoda luvattomia tavaroita. Saliin ei saa mennä, jollei 
valvojia ole vielä paikalla. 

Kokelaiden paikat arvotaan jokaista kirjoituskertaa varten erikseen. Oman paikan löy-
täminen ja muut alkuseremoniat vievät hieman aikaa. Kun tulet ajoissa, Sinulle jää ai-
kaa kuunnella ohjeita ja rauhoittua ennen kokeen alkamista.  

Jos kuitenkin myöhästyt kokeen alusta, soita jo matkalta koulun toimistoon  
p. (03) 876 900 ja koululle saavuttuasi mene suoraan toimistoon. 
 

Yo-kokeessa käytettävät välineet 

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet ovat digitaalisia. 

Kokeeseen tuodaan henkilöllisyystodistus/passi/ajokortti, oma päätelaite, sen laturi ja 
kuulokkeet sekä tarpeelliset kirjoitusvälineet. Opiskelijalle osoitetulla paikalla on val-
miina päätelaitteen koejärjestelmään käynnistävä muistitikku sekä muistiinpanopape-
ria, johon kirjoitetaan omat tunnistetiedot.  

Harkintasi mukaan voit käyttää kokeessa maskia. Ota tällöin mukaan läpinäkyvä pussi, 
jossa säilytät puhtaita maskeja, sekä toinen läpinäkyvä pussi, johon laitat käytetyt mas-
kit. 

Koesaliin ei saa tuoda: 
o mitään omia papereita. Koesalista ei saa myöskään viedä mukanaan papereita. 
o matkapuhelinta, älykelloa tai muita kiellettyjä elektronisia laitteita. 
o vieraskielistä tekstiä sisältäviä esineitä – koskee myös vaatteita. 

Eväät tulee olla läpinäkyvässä kelmussa tai rasiassa tms. Hedelmät kuorittuina. 

Jos tarvitset omia lääkkeitä koetilaisuudessa, näytä lääkkeet valvojalle. 

Rahapussit ja rannekellot jätetään juhlasalissa näyttämön reunalle ja muuhun niille 
osoitettuun paikkaan, jos koe on muussa tilassa. 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Kokeen aikana 

Omalta koepaikalta ei saa poistua kokeen aikana ilman valvojan lupaa. 

Jos sinulla on asiaa, viittaa tai nouse seisomaan paikkasi viereen. Valvoja tulee kysy-
mään asiasi. Laiteongelmatilanteissa Sinut saatetaan siirtää uudelle paikalle. 

Jos sinulta putoaa jotain lattialle, voit nostaa sen itse, mikäli yletyt siihen istualtasi. 
Muutoin nouse seisomaan, niin valvoja tulee nostamaan pudonneen esineen. 

WC-käynnit tapahtuvat valvojan kanssa. Salista voi olla poissa vain yksi kokelas ja yksi 
valvoja kerrallaan. Wc-käynnin ajaksi koepaperit tulee peittää ja koneen näyttö pimen-
tää Abitin käyttöliittymässä näytönsäästäjänapin avulla. 

Kokeesta poistuminen 

Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.  

Kun poistut, vie koetikku ja kaikki paperisi valvojalle, joka pitää pöytäkirjaa.  

Älä poistu salista ennen kuin saat luvan ja valvoja on kirjannut sinut pöytäkirjaan. Mi-
käli pöytäkirjan pitäjän eteen muodostuu jonoa, odota paikallasi, kunnes tilaa tulee. 
Keskustelu odottaessa on kielletty. 

Kun tutkinnon järjestämisestä vastaava tai kokeen valvoja ilmoittaa koeajan päätty-
neen, koe on päätettävä välittömästi. 

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen 
Vaikka aiemmista koronarajoituksista onkin luovuttu, koulu huolehtii edelleen tilojen 
tehostetusta hygieniasta ja pyrkii erilaisin järjestelyin turvaamaan koetilaisuudet.  
Viranomaisten päivittäessä ohjeita ja suosituksia, koulu antaa lisäohjeita niiden sovelta-
misesta mm. Eepoksen kautta.  

Omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista, joten sairaana tai ylähen-
gitystieoireisena et voi osallistua tutkinnon kokeisiin.  

Jos sairastut, ole välittömästi yhteydessä koululle ja rehtoriin. Rehtori selventää tilan-
teen kanssasi ja ohjaa hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä. Kokeiden suorittami-
nen siirtyy poissaolon vuoksi seuraavaan tutkintokertaan.  

 


