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Abi-info 1.ssä käsiteltäviä asioita
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kirjoituksiin liittyviä yleisiä sääntöjä
tutkinnon rakennetta
yo-lautakunnan kirjettä kokelaille
ilmoittautumisasioita
Abi-info 2.

Yo-ilmoittautuminen Wilmassa 6.5.-14.5.2020
Onhan sinulla jo Wilma-tunnukset? Jos ei ole, pyydä kansliasta.
Kun ilmoittautuminen yo-kokeisiin on mahdollista, löydät aikuislukion Wilman Lomakkeet-välilehdeltä lomakkeen
“Yo-tutkinto, SITOVA ilmoittautuminen”. Muista ilmoittautua ajoissa ja varaa ilmoittautumiseen ja ilmoittautumisen
yhteydessä herääville kysymyksille riittävästi aikaa. Tarkista myös Wilma-tunnusten toimivuus hyvissä ajoin etukäteen.
Täytä lomakkeen kohta SITOVA ilmoittautuminen. Täytä lomakkeelle vain ne kokeet, joihin osallistut syksyn 2020
yo-kokeissa. Valitse riippuvalikosta aine-kenttään oppiaine ja taso (esim. BB ruotsi keskipitkä) ja valitse jokaiselle aineelle
pakollinen/ylimääräinen. Muista klikata jokaisen aineen kohdalla suoritusaika-kenttää, jolloin siihen ilmestyy 2020S.
MUISTA TALLENTAA! Ongelmatilanteissa ole yhteydessä aikuislukion kansliaan.
Jos olet osallistunut kevään yo-kokeisiin, voit ilmoittautua syksyn yo-kokeisiin Wilmassa vasta, kun kevään tulokset ovat
tulleet eli 12.5.2020 jälkeen.
Ilmoittautumisen tehtyäsi tiedot siirtyvät aikuislukion opiskelijarekisteriin ja sieltä YTL:lle. Kanslia käy ilmoittautumistiedot
myöhemmin toukokuussa/kesäkussa vielä läpi. Pidä yhteystietosi aina ajan tasalla, jos kanslian pitää olla sinuun
yhteydessä. Saat alkukesällä vielä tekstiviestin, että ilmoittautuminen on ok.
Lue lisää ohjeita yo-kokeisiin ilmoittautumisesta: www.tyk.fi/aikuislukio/tietoa/ajankohtaista/

Tutkinnon rakenne
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●
●

●
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neljä pakollista koetta
äidinkielen koe (tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus koe) on kaikille
pakollinen
muut kolme tutkintonsa pakollista koetta kokelas valitsee seuraavasta
ryhmästä: toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), yksi vieraan kielen koe,
matematiikan koe ja yksi reaaliaineen koe
ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa
yhden pakollisista kokeista tulee olla A-tason eli pitkän oppimäärän koe,
A-tason kokeita järjestetään seuraavissa oppiaineissa: toinen kotimainen kieli
(ruotsi), matematiikka sekä englannin, saksan, venäjän, ranskan ja espanjan
kielissä

jatkoa edelliseen
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kokelas voi osallistua samalla tutkintokerralla vain yhteen pitkän vieraan
kielen kokeeseen
reaaliaineiden koepäivinä voi tehdä vain yhden kokeen; reaaliaineet on jaettu
kahteen ryhmään ryhmä 1: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ja
ryhmä 2: ev.lut uskonto, ort. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,
kemia, maantiede, terveystieto
äidinkielen kokeessa on osallistuttava molempiin kokeisiin lukutaidon
kokeeseen ja kirjoitustaidon kokeeseen

Oikeus osallistua S2 kokeeseen
●
●
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jos kokelaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame
jos kokelas on opiskellut suomi toisena kielenä ja kirjallisuus- oppimäärän
mukaiset opinnot
kokelas voi hakea erillisellä hakemuksella oikeutta osallistua S2-kokeeseen,
mutta hakemuksessa tulee olla hyvät perustelut ja suunnitelma milloin ja
miten aikoo puuttuvat kurssit suorittaa -> ole tällöin yhteydessä aikuislukuon
erityisopettaja Jonna Ekstrandiin

Kokeet hajauttamalla tai kaikki kerralla
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ilmoittaudu tutkintosi kaikkiin pakollisiin kokeisiin kolmen peräkkäisen
tutkintokerran aikana, muuten tutkinto vanhenee
voit suorittaa myös kerralla kaikki pakolliset kokeet
hylättyä koetta on oikeus uusia kolme kertaa sitä seuraavan kolmen
tutkintokerran aikana
hyväksyttyä koetta on oikeus uusia niin monta kertaa kuin haluaa
tutkintoon on mahdollista lisätä uusia ylimääräisiä kokeita opintojen ollessa
kesken, vaikka tutkinnon pakolliset olisi jo suoritettu hyväksytysti
kompensaatiopisteet ovat tärkeitä, mikäli saat hylätyn arvosanan (i+, i-, i=),
katso tarkemmat tiedot Opinto-oppaasta sivu 117

jatkoa edelliseen
●
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yo-kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa
lukion opettajat arvostelevat alustavasti kokeet, lopullisen arvosanan antavat
ylioppilastutkintolautakunnan sensorit

Voitko osallistua yo-kirjoituksiin?
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lukion opiskelija: ilmoittaudu suorittamaan koko tutkintoa, huolehdi, että olet
suorittanut kirjoitettavan aineen kaikki pakolliset kurssit ennen yo-koetta
rehtorin päätöksellä kokeeseen voi erityisestä syystä osallistua myös lukion
oppimäärää suorittava, joka ei ole opiskellut oppiaineen oppimääriä
koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän ei ole saanut
osallistumisoikeutta, poistetaan lautakunnassa kokelaan aineyhdistelmästä
ammatillisen tutkinnon pohjalta kirjoittaja-> oikeus osallistua mikäli
tutkintosi on laajuudeltaan 180 op tai sitä vastaava vanhempi tutkinto
ammatillisen tutkinnon ollessa vielä kesken, opiskelijalta edellytetään
vähintään 90 op ammatillisia opintoja ennen tutkintoon osallistumista

Erityisjärjestelyt, vieraskielisyys, puoltolauseet
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ylioppilastutkintolautakunta päättää erityisjärjestelyiden käytöstä sekä
koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta arvostelussa kokelaan
hakemuksen perusteella
tällaisia syitä ovat sairaus tai vamma, erityisen vaikea elämäntilanne,,
lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus tai vieraskielisen kokelaan
opetuskielen puutteellinen hallinta
pistekorotus kohdistuu kokeisiin, joissa kokelaalla on perusteena sairaus tai
vamma, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea
elämäntilanne => ne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas
on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan
jos opiskelija haluaa, että lukihäiriö, sairaus tai vamma otetaan uomiuoon
ylioppilastutkinnossa, hänen tulee olla yhteydessä aikuislukion

Valmentautuminen yo-kokeisiin
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tarkista että, sinulla on oma tietokone, virtajohto, langalliset kuulokkeet,
halutessasi langallinen hiiri ja mahdollisesti myös sovitin, hanki ajoissa eri
kokeissa tarvittavat välineet esim. laskin, Maol-taulukko
hallitset Abitti-koeympäristön ja sen apuohjelmen käytön
tutustu ohjeisiin https://peda.net/helsinki/tyk/tya/lukio/sy
harjoittele tehtäviä www.yle.fi/abitreenit
osallistu opettajien pitämiin eri oppiaineiden valmennustilaisuuksiin
lue ohjeita https://www.ylioppukastutkinto.fi//kokelaille
buuttausharjoittelua varten voit lainata abitti-muistitikun syksyllä koulumme
kirjastosta

Lisätietoja
Aikuislukion erityisopettaja
Jonna Ekstrand
p. 0404854534
jonna.ekstrand@tyk.fi

