
YLIOPPILASKOKEEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 
LUKIOLLA
ENNEN KOEPÄIVÄÄ:
Muista tuoda nimilapulla varustettu MAOL ja laskin viimeistään 
päivää ennen koetta lukiolle. Ovat koeaamuna valmiina paikallasi 
salissa.

KOEPÄIVÄNÄ:
Jos tunnet aamulla itsesi sairaaksi, soita heti päivystykseen ja 
varaa aika iltapäiväksi!!
1. Paikalle pitää saapua vähintään 15 min. ennen kokeen alkua!

- kuullut alkavat 8.30, kirjalliset kokeet klo 9.00
2. Mukaan lyijykynä ja pyyhekumi (asteviivoitin, harppi).
3. Eväät mukaan muovikäärössä, etiketit yms. pois. 
4. Mukana ei saa olla penaalia, kännykkää, nenäliinoja yms.

(Jätä kännykkä ja reppu esim. autoon)
5. Arvottu istumajärjestys.
6. Konseptipaperit, (millimetripaperi), lomakkeet ja numerolaput 
jaettu valmiiksi pöydille.

• kirjoita nimesi vain niihin, joita käytät
• rastit yli kaikkiin sellaisiin suorituksiin, joita ei saa 

arvostella
7. Hätä ilmaistaan nostamalla ensin käsi pystyyn tai nousemalla 
seisomaan.

• wc-käynti: valvoja käyttää, liikkeelle saa lähteä vasta 
kun valvoja antaa luvan (muista peittää vastauksesi!)

• lisää vastauspapereita, kynä tai koepaperi putoaa
8. Poistuminen koetilanteesta:

• kuullun kokeen jälkeen 8 minuutin odotusaika, jonka 



jälkeen kaikki yhtä aikaa
• kirjallinen koe aikaisintaan klo 12.00 (koeaika tasan 6 

tuntia)
• kaikki paperit palautetaan valvojalle läjässä (myös 

nimilaput), käytetyt nenäliinat valvontapöydän 
roskakoriin 

KOETEHTÄVIIN VASTAAMINEN:
1. Äidinkieli: 

• tekstitaito, enintään 3 vastausta 

Vastaukset voidaan kirjoittaa samalle konseptiarkille. Uusi vastaus on aloitettava 
aina uudelta sivulta.   

• esseekoe: muista numero ja otsikko

2. Kielet: ”mustaus on vastaus”, avoimet/käännös 
/tiivistelmä/avorakenteet avoimien vastauslomakkeeseen 

3. Matematiikka: 
• enintään 10 vastausta, tehtävät voivat sisältää useita 

osia [merkittynä esimerkiksi a), b) jne.]

• tehtävä nro 1 kokoarkille, muut puoliarkeille
Mikäli et tee tehtävää 1, kirjoita kokoarkille nimesi ja 
käytä sitä vastausten kansilehtenä.

• vain yksi tehtävä/paperi, samaa tehtävää voi jatkaa 
toiselle tyhjälle paperille

• vastaukset kootaan numerojärjestykseen kokoarkin 
sisään

4. Reaaliaineen koe:
• MAOL ja laskin sallittu FY, KE ,GE 
• tarkista koevastausten enimmäismäärä koepaperista



• vastauksen otsikoksi kirjoitetaan esim. GE 3 
(Maantiede 3) , UE 1

• yksi vastaus kokoarkille, muut puoliarkeille
• vain yksi tehtävä/paperi, samaa tehtävää voi jatkaa 

toiselle tyhjälle paperille
• vastaukset kootaan numerojärjestykseen kokoarkin 

sisään
KOKEEN JÄLKEEN:
Opettajat lukevat ja pisteyttävät koesuoritukset alustavasti. 
Lautakunta määrää lopulliset arvosanat. Tulokset tulevat 
toukokuussa.

ARVOSANOISTA:
L (7p), E (6p), M (5p), C (4p), B (3p), A (2p), I+, I, I-, I--

18 pistettä kompensoi hylätyn kokeen I--
16 pistettä kompensoi hylätyn kokeen I-
14 pistettä kompensoi hylätyn kokeen I
12 pistettä kompensoi hylätyn kokeen I+

UUSINTAOIKEUS:
• Hyväksytty pakollinen: kerran, ei aikarajaa
• Hylätty pakollinen: kaksi kertaa, aikarajana kolme 

seuraavaa tutkintokertaa, tasoa voi vaihtaa (jos 
tutkinnossa yksi A-tason koe)

• Hylätty ylimääräinen: kaksi kertaa, ei aikarajaa, tasoa ei 
saa vaihtaa

Hylätyksi katsotaan myös koe, johon opiskelija on ilmoittautunut 
mutta jättänyt saapumatta.


