
 1

 

ABI-INFO 
 
ma 7.9.2020, klo 13.20-14.20, TEAMS 
 
 
 

Korona-ohjeistus:  
 

 Jos kokelas on   
 todettu koronapositiiviseksi: Kokelas on määrätty eristykseen ja 
hän ei voi osallistua kokeeseen.  
 
 karanteenissa: Kokelas on tällöin altistunut koronavirukselle ja 
terveysviranomaiset ovat määränneet kokelaan 
karanteeniin. Kokelas ei voi osallistua kokeeseen. Jos kokelas 
matkustaa Suomeen maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia 
koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään 14 
vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona.  

 
 infektio-oireinen (ei testattu): Jos kokelaalla on 
koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas hakeutuu lääkäriin,  
jossa tehdään koronavirustesti ja toimii lääkärin ohjeiden mukaan. 
Koronavirustestin ottamista tai tuloksia odottavia ohjeistetaan tai 
määrätään pysymään kotona ja välttämään lähikontaktia. Kokeeseen 
osallistumisen kanssa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden 
mukaisesti.  
- Hengitystie-infektio oireinen ei voi osallistua kokeeseen ilman 

lääkärin lupaa 
- Ole aina näissä tapauksissa yhteydessä apulaisrehtori Miiaan. 
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- Jos saat luvan kuitenkin osallistua kokeeseen, kulku koesaliin 
ohjataan Vaasan tien puoleisesta hätä-poistumisovesta. Aulaan 
tulo ko. päivinä on kielletty. 

 
 
 infektio-oireinen (testattu, negatiivinen testitulos): Infektio-
oireinen, testattu ja negatiivisen testituloksen saanut voidaan ottaa 
tekemään koetta saliin (pitkät turvavälit toisiin kokelaisiin) 

 Ole aina näissä tapauksissa yhteydessä apulaisrehtori 
Miiaan 

 Jos saat luvan kuitenkin osallistua kokeeseen, kulku 
koesaliin ohjataan Vaasan tien puoleisesta hätä-
poistumisovesta. Aulaan tulo ko. päivinä on kielletty. 

  
 Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, apulaisrehtori selventää 

kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen 
mitätöintiä.  

 Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta 
eristyksestä ja karanteenista.  

 Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa keskeytetään 
tilanteen selvittämisen ajaksi ja siirretään erilliseen tilaan. 

 Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, kokelas päättää kokeen tai tarvittaessa 
valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Kokelas pidetään valvottuna klo 
12 saakka. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään 
keskeytysaika.  

Lähikontaktien välttäminen  
 Kokelaat paikalle klo 8.15.  
 Oman istumapaikan numeron tulee tarkistaa liikuntasalien ovissa 
olevasta listasta! 
 Mikäli salin ovet eivät ole auki abiturientit sijoittuvat odottamaan 
kirjoitusten alkamista Satamaan turvavälein istuen.  
 Välineiden ja eväiden tarkistaminen ilman valvojan koskemista 
kokelaan tavaroihin. Kokelas itse esittelee tavarat valvojalle 
vähintään 1 metrin päässä valvojasta. Jonotus turvavälein 
tarkistuspisteisiin.   
 Omalta paikalta saa liikkua vain luvan kanssa saliin saapumisen 
jälkeen 

 
 Muista käsihygienia WC-käyntien yhteydessä ja jos tulee yskä, käytä 

nenäliinaa tai hihaa suojaksi. Käsidesiä on saatavilla koetilassa.  
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 Maskit:  

 Kokelas saa halutessaan käyttää maskia (omakustanne). 
Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. 
Kokelas saa ottaa kokeeseen vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit 
puhtaille ja likaisille maskeille! Välineet asetellaan läpinäkyviin 
pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman 
koskemista.  

 

Syksyn 2020 yo-kokeet: 
  
 Kokoontuminen 8.15 liikuntasalin edustalle (aulan 

pariovien ulkopuolelle) 
 

 ma 14.9., klo 9.00-15.00(-17.00), kemia ja 
terveystieto 
 

 ke 16.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), A-englanti 
 

 to 17.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), Uskonto, 
elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja maantiede 

 
 pe 18.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), äidinkieli ja 

kirjallisuus (lukutaito), S2-koe 
 

 ma 21.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), toinen kotimainen 
kieli, A- ja B1-taso 

 
 ti 22.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), matematiikka lyhyt 

ja pitkä 
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 to 24.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), filosofia ja biologia 

 
 pe 25.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), äidinkieli ja 

kirjallisuus, kirjoitustaidon koe 
 

 ma 28.9., klo 9.00-15.00 (-17.00), vieras kieli, lyhyt 
oppimäärä (B2/3) 

 
 ti 29.9., klo 9.00-15.00 (17.00), psykologia, historia 

ja fysiikka 
 
 

Järjestäytyminen:  
- Aamulla ennen koetta liikuntasalin oviin 

kiinnitetään listat, joissa näet paikkasi 
numeron nimesi kohdalla 

- Kun ovet avataan, ensin valvoja tarkastaa 
mukanasi tuomasi eväät (avaa valmiiksi 
nähtäville)  

- Ei vaatetusta, jossa on tekstiä! 
- Eväät läpinäkyviin pakkauksiin 

o muovirasiat, muovipussit 
o ei saa näkyä mitään etikettejä (esim. 

kääreet ja pullojen/tölkkien etiketit 
pois/teipattu) 



 5

 
 
 
 
 
Ohjeet  

1. Sinulla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun 
olet opiskellut vähintään asianomaisen aineen 
pakolliset kurssit!!! (Onko suoritettu?)  

 

2. Ylioppilastutkintokokeiden tehtävät perustuvat 
pakollisten kurssien lisäksi myös valtakunnallisiin 
syventäviin lukiokursseihin, joten hyvä 
menestyminen kokeissa edellyttää myös näiden 
kurssien suorittamista 
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YO-kokeet: 

3. Kaikki kokeet alkavat kello 9.00 ja kirjoitusaika on 
kuusi tuntia, paitsi samana päivänä kahden lyhyen 
kielen kirjoittajille kahdeksan tuntia tai pidennyksen 
saaneilla 1-2h pidempi saadun päätöksen mukaan 

4. Kun klo 15.00 ilmoitetaan, että koe päättyy -> koe 
täytyy päättää silloin (ei enää lainkaan 
kirjoittamista). Lisäajan saaneet jatkavat 
normaalisti, kunnes heille ilmoitetaan asiasta 
uudestaan. 

5. Kirjoitustilasta ei saa poistua ennen klo 12 (pois 
lukien WC-käynnit) 

6. Saat tuoda kirjoitussaliin ainoastaan 
kirjoitusvälineet, koneen, laturin, 
henkilöllisyystodistuksen, langallisen hiiren, 
langalliset kuulokkeet ja omat eväät ja seuraavissa 
kokeissa taulukkokirjan sekä laskimen: 
matematiikka, fysiikka, kemia ja maantiede  

7. KÄNNYKÄN/älykellon/älylasien sekä esim. 
lunttilappujen tuominen kirjoitussaliin johtaa aina 
havaittaessa syytteeseen vilpistä –> kaikki syksyn 
kirjoitukset nollataan!!!  

Ko. tarvikkeet voit jättää saliin tullessasi koriin, joka 
viedään opintotoimistoon, josta ne ovat noudettavissa 
kokeen jälkeen.  

Reppujen ja kassien tuonti saliin on kiellettyä. 



 7

 

 

8. Tietokoneen liittäminen muuhun verkkoon kuin 
koeverkkoon tai sen yritys johtaa automaattiseen 
hylkäykseen 

 

9. Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajaa 
koskevia lisämerkintöjä. Todetut painovirheet on lupa 
korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään 
kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia.  

 

10. Taulukkokirjat ja laskimet on tuotava 
opintotoimistoon opettajan tarkastettavaksi vähintään 
vuorokautta ennen matematiikan- ja reaaliaineen 
koetta (klo 12.00) 

Niiden päällä on oltava (maalarinteippiin 
kirjoitettu) kokelaan nimi 

JOS TUOT OMAN ERILLISEN LASKIMEN, 
MUISTA LADATA AKKU TÄYTEEN!!! 

 

11. Laskinten mukana ei saa olla laskimeen liittyvää 
ohjeistoa, ohjelmistoa eikä lisävarusteita  

Kestomuisti on oltava aina tyhjennetty (kysy 
opettajaltasi ohjeet, jos et osaa!) 
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12. Ylimääräiset vastaukset  

Älä jätä ylimääräisiä vastuksia! 

Koejärjestelmä kertoo kuinka moneen 
kysymykseen tulee vastata. 

Jos kokelas jättää arvosteltavaksi osakohtaisen 
enimmäismäärän ylittävän määrän vastauksia, 
katsotaan kokeen kyseisen osan kokonaispistemäärän 
muodostuvan siitä sallitusta määrästä vastauksia, 
joiden pistesumma on pienin.  

Jos tämän jälkeen kokelaan koko kokeen vastausmäärä 
ylittää vielä kokeen sallitun enimmäismäärän, 
katsotaan kokeen muodostuvan niistä 7 (fysiikka, 
kemia, biologia) tai 5 (muut reaaliaineet) vastauksesta, 
joiden pistesumma on pienin. Opettaja arvostelee 
valmistavasti kaikki vastaukset ja merkitsee niiden 
pistemäärät tutkintopalveluun. Kokeen muodostavat 
tehtävät valitsee lautakunta. 

13. Kokelas ei saa kokeen aikana poistua 
kirjoitussalista muutoin kuin valvojan saattamana 
(WC).  

14. Jos kokelaalta putoaa esim. kynä tai hän tarvitsee 
lisää paperia, tai hänellä on tekninen vika tietokoneen 
kanssa, hänen on viitattava, jolloin joku valvojista tulee 
hänen luokseen ja selvittää asian.  
 

15. Koulun puolesta annetaan koepaperit, jotka ovat 
standardikokoisia konseptiarkkeja tai niiden 
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puolikkaita (10 mm ruutu). Koepaperissa on valmiina 
koulun nimi ja numero (1948). Näihin papereihin voit 
luonnostella esseetä, laskea laskuja ja tehdä mind- 
mappeja 

16. Sinun tulee lisäksi kirjoittaa nimikirjoituksesi ja 
täydellinen nimesi käyttämiisi papereihin. Niitä ei ole 
siis pakko käyttää, mutta se voi olla hahmottelussa 
hyödyksi.  
 

17. Kun olet varma, että haluat lopettaa kokeesi -> 
paina koejärjestelmän alalaidasta PÄÄTÄ KOE-
nappia. Tämän jälkeen sinulle ei anneta enää lupaa 
kokeen uudelleen käynnistämiseen, vaikka olisi aikaa 
jäljellä. 

18. Kaikki paperit sekä USB-tikku luovutetaan kokeen 
jälkeen valvojalle. Tyhjiin papereihin ei nimiä. 

 

19. Jos on tullut jonoa, niin jonota rauhassa. Keskustelu 
on kielletty salissa! 

20. Poistuminen liikuntasalin pukuhuonekäytävän 
kautta aulaan 

 

21. Myöhästyminen:  

a. soita välittömästi koulusihteerille tai rehtoreille! 

b. tule paikalle, vaikka myöhästyisit  
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22. Mikäli sinulla on jokin sellainen sairaus, joka 
haittaa keskittymistä ja kokeen suorittamista, mutta 
joka mahdollistaa osallistumisen kirjoituksiin, tulee 
tästä hankkia lääkärintodistus. Päiväys tulee kattaa 
kyseisen kirjoituspäivän. (esim. migreeni, fyysinen 
haitta jne.) 

 

 

 
23. Tulokset tulevat koululle viimeistään: 

syksyn kirjoitukset viikko 48 
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 *Seuraava ABI-info to 
29.10.2020, klo 16.30 -> 
Teams  

 ke 9.12. klo 16.30- Teams   

 

 -mm. kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen, 
penkkarijärjestelyt ja preppaustilaisuudet… 

 
E-KOE YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA 
Pe 11.9. klo 13.05 Yo-verkon testaus abeille 
PAKOLLINEN TILAISUUS!  

o ne abiturientit (18- ja 4A-ryhmien opiskelijat), 
joilla ei ole oppituntia klo 13.05 alkaen tulevat 
paikalle testaushetkeen klo 13.05 - 13.30  
o ne jotka, eivät opiskele lukiossamme tällä hetkellä 
(korottajat ja muut uusijat) tulevat paikalle klo 13.30 
- 14.00 
o ne abiturientit (18- ja 4A-ryhmien opiskelijat), 
joilla on oppitunti klo 13.05 alkaen tulevat 
testaushetkeen vasta klo 14.00 - 14.30  

o mukaan kone, laturi, henkilötodistus, omat kuulokkeet 
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 Tilaisuudessa käydään koneen käynnistäminen 
läpi, koetilanteessa toimiminen sekä kokeessa 
käytettävien ohjelmien opastusta (+ muut esille 
nousevat kysymykset) 

 Koululla on vain varakuulokkeita, joten tuo 
mukanasi omat langalliset kuulokkeet 
(langattomat ovat kiellettyjä) 

 
 

 

 

Koekohtaiset ohjeet, lisäohjelmien käyttö ja esimerkkikokeet! 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille 

 

KOKEIDEN SISÄLTÖ ja RAKENNE: 
 

MATEMATIIKKA 

 
Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on 13 tehtävää. Kokelas 
saa vastata kummassakin kokeessa enintään 10 tehtävään.  

Tehtävien maksimipistemäärä on 12. Pisteet annetaan kokonaislukuina. 
Kokeen enimmäispistemäärä on 120. 

 
Matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A-osa ja B-osa. B-osa jakautuu 
edelleen kahteen osaan, jotka merkitään tunnuksin B1 ja B2. Alla olevaan 
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taulukkoon on merkitty, kuinka monta tehtävää kussakin osassa 
annetaan ja kuinka moneen tehtävään kokelas vastaa.  
Osa  Tehtäviä annetaan  Kokelas vastaa  

A  4  4  

B1  5  3  

B2  4  3  

Matematiikan kokeen kulku:  
Kokelas aloittaa koetilaisuuden käynnistämällä koneensa ja 
tunnistautuu kokeeseen. Kokelas voi vastata sekä A-osan että B-osan 
tehtäviin, mutta kokeen alkaessa kokelaalla on käytössään vain osa 
koejärjestelmän ohjelmista (ks. kohta 3 Kokeen rakenne).  

Palautettuaan A-osan kokelas saa käyttöönsä kaikki koejärjestelmästä 
löytyvät ohjelmat, ja voi jatkaa B-osaan vastaamista. A-osan 
palautettuaan kokelas näkee vain B-osan tehtävät, eikä voi enää palata 
vastaamaan A-osaan.  

A-osan palautukselle ei ole aikarajaa.  

A-osan palautettuaan kokelas saa halutessaan käyttöönsä erillisen 
laskimen. Valvoja tarkistaa kokelaan palauttaneen A-osan ja 
koepöytäkirjan huomautuksia-kenttään merkitään aika, jolloin kokelas on 
saanut erillisen laskimen käyttöönsä. Viittaa A-osan palautuksen jälkeen, 
jolloin valvoja tuo laskimesi. 

 

REAALI 
Tehtävien määrä kussakin reaaliaineen kokeessa riippuu oppiaineen 
pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien 
määrästä, oppiaineen luonteesta ja tehtävien luonteesta. Tehtävien 
määrät ja vastausten enimmäismäärät kokeissa ovat seuraavat:  

tehtävien määrä  vastausten enimmäismäärä  
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evankelisluterilainen uskonto  9   5  

ortodoksinen uskonto  9   5  

elämänkatsomustieto   9   5  

filosofia    9   5  

psykologia    9   5   

historia    9   5  

yhteiskuntaoppi   9   5  

maantiede    9   5  

terveystieto    9   5  

fysiikka    11   7  

kemia    11   7  

biologia    11   7  

Vastausten enimmäismäärä kussakin kokeessa määritellään myös 
jokaiselle kokeen osalle erikseen. 

Vastauksista annettavat pisteet  

Tehtävän laajuuden ja kysymysmuodon mukaan tehtävän 
maksimipistemäärä voi vaihdella välillä 15–30 pistettä. Kokeen 
maksimipistemäärä on 120 pistettä. Sen saavuttaminen edellyttää, että 
kokelas vastaa myös niihin tehtäviin, joissa tehtäväkohtainen 
maksimipistemäärä on suuri.  

Pistevähennykset  

Jos kokelas jättää arvosteltavaksi osakohtaisen enimmäismäärän 
ylittävän määrän vastauksia, katsotaan kokeen kyseisen osan 
kokonaispistemäärän muodostuvan siitä sallitusta määrästä 
vastauksia, joiden pistesumma on pienin. Jos tämän jälkeen kokelaan 
koko kokeen vastausmäärä ylittää vielä kokeen sallitun 
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enimmäismäärän, katsotaan kokeen muodostuvan niistä 7 (fysiikka, 
kemia, biologia) tai 5 (muut reaaliaineet) vastauksesta, joiden 
pistesumma on pienin. Opettaja arvostelee valmistavasti kaikki 
vastaukset ja merkitsee niiden pistemäärät tutkintopalveluun. Kokeen 
muodostavat tehtävät valitsee lautakunta. 
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KIELIKOKEEN OHJEISTUS: 
Digitaaliseen kielikokeeseen sisältyy seuraavia kielitaidon osa-alueita 
mittaavia tehtäviä: 

• kuullun ymmärtäminen 

• luetun ymmärtäminen 

• kirjallinen tuottaminen 

• sanaston ja rakenteiden hallinta. 

Samaa kielitaidon osa-aluetta mittaavat tehtävät muodostavat 
tehtäväkokonaisuuden. Tehtäväkokonaisuuden tehtävät voivat sijaita 
kokeessa erillään toisistaan. Tehtävä voi sisältää useita osioita. Kaikki 
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tehtävän osiot tulee suorittaa, ellei vaihtoehtoisuutta ole erikseen ilmoitettu 
ohjeistuksessa. 

Jos kokeeseen sisältyy kuullun ymmärtämistä mittaavia tehtäviä, kokelaan 
on jätettävä arvosteltavaksi suoritus kuullunymmärtämisen 
tehtäväkokonaisuudesta sekä lisäksi suoritus ainakin yhtä muuta osa-
aluetta mittaavasta tehtäväkokonaisuudesta, jotta koesuoritus olisi 
hyväksytty. 

 
Digitaalisessa kielikokeessa ovat mahdollisia autenttista aineistoa 
monipuolisesti hyödyntävät tehtävätyypit. 
 
Tehtävänantoon liittyvä aineisto voi olla esimerkiksi tekstejä, kuvia, 
tilastoja, karttoja, videoita tai äänitallenteita. 
 
Digitaalisessa kielikokeessa mahdollisia tehtävätyyppejä ovat esimerkiksi 
erilaiset monivalinta- ja aukkotehtävät sekä vapaat tuottamistehtävät. 
Tehtävän suorittamiseen tarvittava ohjeistus annetaan tehtävän yhteydessä. 
Esimerkiksi vastauksen tavoitepituus kerrotaan tehtävänannossa. 
Vastauksia saa luonnostella paperille. Luonnospapereita ei oteta 
arvostelussa huomioon eikä niitä lähetetä lautakuntaan. 
 
Osa tallenteista on katsottavissa vain rajoitetun kertamäärän. Määrä 
kerrotaan tehtävänannossa. Voit vapaasti valita missä järjestyksessä teet 
kunkin tehtävän.  
 
 
 

PISTEVÄHENNYKSET KIELIKOKEISSA 
 
Pitkän oppimäärän kirjoitussuoritus 
A. Ylipitkät ja alimittaiset kirjoitussuoritukset pitkän oppimäärän 
kokeessa 
Opettaja arvostelee ylipitkän ja alimittaisen kirjoitussuorituksen ensin 
normaalin arvostelutaulukon (kohta 
6.1) mukaisesti ja vähentää sitten pisteitä. 
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1) Kirjoitussuoritus on ylipitkä. 
merkkimäärän ylitys pistevähennys 

25–49 % vähennetään 5 p. 
50–74 % vähennetään 10 p. 
75–100 % vähennetään 15 p. 
yli 100 % vähennetään 20 p. 

 
2) Kirjoitussuoritus on alimittainen eikä siksi anna riittävää näyttöä 
kielitaidosta. 

merkkimäärän alitus pistevähennys 
11–20 % vähennetään 5 p. 
21–30 % vähennetään 10 p. 
31–40 % vähennetään 15 p. 
yli 40 % vähennetään 20 p. 

 
Plagiointi pitkän oppimäärän kokeessa 

1. Kirjoitussuoritus on pääosin esimerkiksi kokeen aineistosta 
kopioitu. lopullinen pistemäärä 40–0 p. 
2. Kirjoitussuoritus on plagioitu tai täysin väärästä aiheesta 

laadittu. 0 p. 
 
Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän kirjoitussuoritukset 
1. Ylipitkät kirjoitussuoritukset keskipitkän ja lyhyen oppimäärän 
kokeissa 
Opettaja arvostelee ylipitkän kirjoitussuorituksen ensin normaalin 
arvostelutaulukon (kohta 6.2) mukaisesti 
ja vähentää sitten pisteitä seuraavasti: 
 
merkkimäärän ylitys vähennys  
0–20 % ei pistevähennystä ei pistevähennystä 
21–30 % vähennetään 1 p. vähennetään 2 p. 
31–50 % vähennetään 3 p. vähennetään 6 p. 
Jos ohjepituus ylittyy enemmällä kuin 50 prosentilla, kun 
enimmäispistemäärä on 33, vähennetään 15 pistettä. 
Kun enimmäispistemäärä on 66 pistettä, vähennetään 30 pistettä. 
 
merkkimäärän ylitys pistemäärä  
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51–100 % 15 p. 30 p. 
2. Alimittaiset kirjoitussuoritukset keskipitkässä ja lyhyessä 
oppimäärässä 
Jos kirjoitussuoritus on runsaasti alimittainen eikä siksi anna riittävää 
näyttöä kielitaidosta ja vastaa puutteellisesti 
tehtävänantoa, arvostelussa käytetään seuraavia periaatteita: 
Keskipitkä oppimäärä ja lyhyt oppimäärä 
• Jos lyhyen tehtävän suorituksessa on alle 50 % tehtävänannossa 
ilmoitetuista merkeistä, suoritus voi 
saada enintään 13–15 pistettä. 
• Jos laajemmassa tehtävässä on alle 50 % tehtävänannossa ilmoitetuista 
merkeistä, suoritus voi saada enintään 

26–30 pistettä. 

 

ÄIDINKIELI 

 
Äidinkielen koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat lukutaidon koe ja 
kirjoitustaidon koe. Lukutaidon kokeen arvioinnissa painottuvat luetun 
ymmärtäminen sekä tekstien analyysi- ja tulkintataidot ja kirjoitustaidon 
kokeessa kirjallisen ilmaisun ja tekstin rakentamisen taidot. Molemmissa 
kokeissa aineistoilla on vahva asema, joten lukeminen ja kirjoittaminen 
liittyvät niissä toisiinsa.  

Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen arvosana määräytyy 
näissä kokeissa saadun pistesumman perusteella. 
Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että 
kokelaalla on suoritus kokeen molemmista, eri päivinä suoritettavista 
osista. Jos kokelas jättää saapumatta jompaankumpaan äidinkielen kokeen 
koetilaisuuteen tai ei jätä molemmissa koetilaisuuksissa koesuoritusta 
arvosteltavaksi, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi eikä 
kompensaatio ole mahdollinen. Kokelaan on koetta uusiessaan suoritettava 
kokeen molemmat osat uudelleen. 
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Molemmissa kokeissa tekstit kirjoitetaan yleiskielellä. Vastaustekstin 
kappalejako osoitetaan jättämällä tyhjä rivi kappaleiden väliin, myös 
mahdollisen otsikon jälkeen jätetään tyhjä rivi. Oikolukuohjelma ei ole 
käytössä. Tekstin voi kirjoittaa myös esimerkiksi Libre Office -
tekstinkäsittelyohjelmassa, josta kokelas siirtää kirjoittamansa tekstin 
vastaukselle osoitettuun tilaan. 
 
Kunkin kokelaan äidinkielen koesuorituksesta annetaan tietty pistemäärä. 
Kokelaan lukutaidon kokeessa saama pistemäärä lasketaan yhteen 
kirjoitustaidon kokeessa saadun pistemäärän kanssa. Lukutaidon kokeen 
maksimipistemäärä on 60 pistettä ja kirjoitustaidon kokeen 60 pistettä. 
Äidinkielen kokeesta saatava maksimipisteluku on siten 120 pistettä. 


