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KUKA SAA ILMOITTAUTUA YLIOPPILASKOKEISIIN?
Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi joko lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus.
Lukion päättötodistus

Ammatillinen tutkinto

Lukion koko oppimäärän suorittaneet tai
sitä parhaillaan suorittavat voivat osallistua oppiaineen ylioppilaskokeeseen, kun
ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista vähintään aineen pakolliset kurssit/opintojaksot ovat opiskeltuna.

Jos olet suorittanut vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon, voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäsuorituksia. Ammatillisten opintojen ollessa vielä kesken yo-tutkintoon osallistumiseen edellytetään kuitenkin vähintään 90 osaamispisteen laajuisia ammatillisia opintoja.

Sellaisen reaaliaineen kokeeseen, jossa ei
ole yhtään pakollista opintojaksoa (esim.
psykologia), voi osallistua kahden lukion
opintojakson opiskelun jälkeen. Vieraan
kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen
osallistumiseen vaaditaan kolme lukion
opintojaksoa kyseistä kieltä.
Hyvään tulokseen pääseminen
yleensä laajempia opintoja.

vaatii

Mikäli olet suorittanut vanhan kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon, vaaditaan lisäksi, että olet suorittanut vähintään kaksi
pakollista kurssia/opintojaksoa niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin aiot osallistua.
Ota yhteys opinto-ohjaajaan!

Yo-tutkinnon täydentäjä tai korottaja
Yo-tutkinnon uudestaan aloittava
Tutkinnon voi aloittaa uudestaan, jos se
on keskeytynyt tai tutkintoa ei ole suoritettu määräajassa.

Osallistu koululla
järjestettäviin pakollisiin
abi-infoihin ja seuraa
Aikuislukion kotisivuja
www.tampere.fi/aikuislukio
sekä
Wilman tiedotteita.

Yo-tutkinnon jo aiemmin suorittaneella on
rajaton oikeus täydentää tutkintoaan tai
korottaa tutkintonsa aineita.

» MILLOIN ILMOITTAUDUN YLIOPPILASKOKEISIIN?
Ylioppilastutkinnon kokeet voi suorittaa oman valinnan mukaan joko yhdellä kirjoituskerralla
tai hajauttaa ne enintään kolmeksi perättäiseksi kerraksi.
Ennen ilmoittautumista laske, että saat
kaikki tutkinnon pakolliset aineet valmiiksi tutkintoon sallitun ajan kuluessa. Jollei tutkintoa ole kolmena perättäisenä kirjoituskertana suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.
Poikkeuksena hylätyn pakollisen kokeen uusinta, joka on mahdollista kolme
kertaa hylkäystä seuraavien kolmen
tutkintokerran aikana.

Valmistuva abi: jos haluat ylioppilastodistuksesi kevään juhlassa, lukion päättötodistukseen vaadittavat vähintään
44 kurssia/ 88 op. ja kaikki pakolliset
kurssit tulee olla suoritettu 5. jaksossa,
syksyllä valmistuvan opintojen on oltava
valmiina 1. jaksossa. Ammatillisen tutkinnon pohjalta kirjoituksiin osallistuvilla
ammatillisen tutkinnon on oltava valmis
ylioppilasjuhlaan mennessä.

Ilmoittaudu jokaiseen tutkintokertaan erikseen annettuja määräaikoja noudattaen.
Harkitse tarkoin, milloin ilmoittaudut. – Ilmoittautuminen on sitova!

» MITÄ KOKEITA TUTKINTOON KUULUU?
Jos olet aloittanut ylioppilastutkinnon
suorittamisen ennen kevättä 2022:
Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä koetta. Kaikille pakollinen
koe on äidinkielen koe tai suomi toisena
kielenä -koe. Kolme muuta pakollista
koetta valitaan seuraavista: ruotsi, vieras
kieli, matematiikka ja yksi reaaliaine.

Jos aloitat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022:
Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.
Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen/S2:n ja kirjallisuuden
koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä
vähintään neljä eri koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja
reaaliaine. Vähintään yhdessä aineessa
tulee suorittaa pitkä oppimäärä.
Vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas
voi suorittaa yhden tai useamman muun
kokeen. Kokelas voi halutessaan suorit-

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa
kielessä ja vieraissa kielissä on vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Vähintään yhdessä aineessa tulee suorittaa
pitkä oppimäärä.
Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua
yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoon saa kuitenkin kuulua
vain yksi saman oppiaineen koe.

taa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelis-luterilainen uskonto ja ortodoksinen
uskonto.
Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille
tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen kyseisessä kielessä. Kokelas
voi myös halutessaan suorittaa vieraan
kielen kokeen sijasta äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä.

» TUTKINTOMAKSUT
Jokaiselta tutkintokerralta maksetaan YTL:n määräämä perusmaksu ja koekohtainen maksu.
Tämän oppaan painatushetkellä jokaiselta tutkintokerralta maksettava perusmaksu on 14
euroa ja koekohtainen maksu 28 euroa. Kevään kirjoituksiin osallistuvilla tutkintomaksun
eräpäivä on tammikuussa.
Maksut on maksettava, vaikka ei osallistuisi kokeeseen. Maksut ovat ulosottokelpoisia, eikä koulu
voi niitä perua.

» MITEN ILMOITTAUDUN YLIOPPILASKOKEISIIN?
Aikuislukiossa kirjoituksiin ilmoittaudutaan alla olevina aikoina opinto-ohjaajille (1. krs,
huone D121).

»
»
»
»

ti 16.11. klo 16 - 18
ti 23.11. klo 16 - 19
ke 24.11. klo 16 - 19
ti 30.11. klo 15 - 19

»ENNEN KUIN ILMOITTAUDUT OPOLLE…
…suunnittele koko tutkintosi Wilmassa olevaan Ylioppilastutkinnon suunnitelma -lomakkeeseen. Kirjaa siihen jo aiemmin kirjoittamasi kokeet mahdollisine uusintoineen, tämän tutkintokerran kokeet sekä tulevien kirjoituskertojen suunnitelmat.
Ennen ilmoittautumista esitäytä myös varsinainen ilmoittautumislomake Wilmassa.
Wilma > lomakkeet > Lukio: Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin - aikuislukio
Lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan opinto-ohjaajan vastaanotolla. Vasta sitten ilmoittautumisesi on virallinen.
Tarkista myös, että osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi on Wilmassa oikein!
Ilmoittautumislomakkeessa kokelaslajit ovat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

varsinainen kokelas (lukion tutkinto-opiskelija)
tutkinnon suorittamisen alusta aloittava (lukion tai ammatillinen tutkinto-opiskelija)
ammatillisen tutkinnon suorittanut kokelas
hylätyn pakollisen kokeen uusija
hyväksytyn kokeen uusija
tutkinnon täydentäjä
hylätyn pakollisen kokeen uusija, kun koe on kompensoitu
hylätyn ylimääräisen kokeen uusija
erillisen kokeen suorittaja
lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas

» MITÄ MUUTA PITÄÄ HUOMATA?
Abi-info II
Abiturienttien tiedotustilaisuuden toinen osa, Abi-info II, käsittelee koejärjestelyjä ja tiloja. Tilaisuus on kaikille kirjoituksiin osallistuville pakollinen ja se järjestetään koulun auditoriossa ma
7.3. ja ti 8.3. klo 16.15–17.00.

Abitti
Ennen Abi-infoa on opiskelijoiden omien koneiden käynnistysmahdollisuus Abitti-koejärjestelmään klo 15.00. Tila ilmoitetaan myöhemmin.

Abi-kurssit (periodeissa 3 ja 4) valmentavat kokelaita yo-kirjoituksia varten.

Hae välitodistus ti 15.3. klo 12 - 18
Jos olet valmistumassa lukiosta, hae välitodistus opinto-ohjaajalta. Se on päättötodistuksen
”raakaversio”, eli tilaisuus selvittää päättötodistukseen tulevat arvosanat.
Mikäli suorituksia puuttuu, laadi opon kanssa suunnitelma puuttuvien opintojen tekemisestä.
Samalla voit anoa päättötodistukseen suoritusmerkinnän (S) niistä aineista, joissa oppimäärä on vain yksi suoritettu kurssi/opintojakso.
Korotustentit
Korotustentit antavat kokelaalle mahdollisuuden korottaa päättötodistukseen tulevaa arvosanaa. Ne ovat kirjoitusten jälkeen. Korotustentissä suoritat lukiossa opiskelemasi aineen oppimäärän kokonaan, et siis korota yksittäisen opintojakson arvosanaa. Tenttiin ilmoittaudutaan suoraan kyseisen aineen opettajalle.

» TUTKINTOPÄIVÄNÄ
Olethan lukenut lautakunnan ohjeet yo-kokeisiin tarvittavasta päätelaitteesta? Sinulla
tulee olla oma kannettava tietokone ja
kuulokkeet sekä hiiri, jos sitä käytät. Yksikään lisälaite ei saa olla langattomasti toimiva. Laitteessa tulee olla USB-portti ja
portti verkkoliittimelle. Laitteen tulee käynnistyä lautakunnan toimittamalta muistitikulta. Käynnistystestaustilaisuudet ovat sitä
varten, että voit testata tätä.

Jos sairastut
Jos suoritukseen on haitallisesti vaikuttanut
suorituskykyä tilapäisesti alentava sairaus
tms., lautakunta voi ottaa sen lieventävänä
seikkana huomioon. Lautakunnalle on lähetettävä lääkärintodistus tai muusta seikasta
sitä selvittävä puoltolause. Lääkärintodistuksen pitää kattaa kyseiset koepäivät ja se
on toimitettava kansliaan viimeiseen
koepäivään mennessä. Mikäli sairastut jo
ennen kirjoituksia, ota yhteyttä rehtoriin tai
apulaisrehtoriin (yhteystiedot takakannessa).

Lisäksi ylioppilaskokeessa tarvitaan kuvallinen henkilötodistus.

Aikuislukio ei vastaa koululle tuoduista tavaroista

Hajustetut tuotteet (hajuvedet, deodorantit, partavedet yms.) ovat kiellettyjä
koepäivinä. Kokelaiden joukossa on usein
allergisia henkilöitä, joille aiheutuu tuoksuista vaikeuksia.

Arvotavarat on syytä jättää kotiin koepäivinä. Kirjoitussaliin voi viedä kirjoitusvälineet, eväät sekä henkilökortin. Avaimet ja
bussikortti voivat myös olla salissa mukana. Taskujen pitää olla tyhjät kirjoitustilassa.

Lisätietoa
Voit tutustua ylioppilastutkinnon suorittamiseen tarkemmin koulun sekä Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivuilla:
www.tampere.fi/aikuislukio
> Opinnot > Ylioppilastutkinto

www.ylioppilastutkinto.fi

Muista myös Abitreenit (yle.fi)
Kysy neuvoa opettajilta, rehtoreilta,
kansliasta, jos jokin mietityttää!

Koulu ei vastaa arvotavaroista. Jos kuitenkin haluat jättää säilytykseen jotakin,
pakkaa se jo kotona valmiiksi pieneen
pussiin ja kirjoita koko nimesi selkeällä
käsialalla sen päälle. Koulu ottaa säilytykseen vain tämän pienen muovipussin.
Koulu ei tarjoa pakkausmateriaaleja.

» TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Abi-info II
Abi-info II pidetään auditoriossa ma 7.3. ja ti 8.3. klo 16.15–17.00. Valitse toinen näistä.
Info on kaikille yo-kirjoituksiin osallistuville pakollinen.
Ennen infotilaisuutta klo 15.00 on omien koneiden käynnistysmahdollisuus Abitti-koejärjestelmään. (Tila ilmoitetaan myöhemmin.)

Ylioppilaskirjoitukset 15.3.– 31.3.2022 (VIIKOT 11 - 13)
Ole paikalla klo 8.00!
» ti 15.3.
» to 17.3.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

» pe 18.3.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

» ma 21.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

» ke 23.3.
» pe 25.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
reaali: kemia, terveystieto, maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto,
yhteiskuntaoppi,

» ma 28.3.
» ke 31.3.
» (pe 1.4.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
reaali: historia, fysiikka, biologia, filosofia, psykologia
saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe)

englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

Välitodistus ti 15.3. klo 12 - 18
Hae välitodistus opolta, jos olet valmistumassa kesäkuussa 2022.

Lakkiaisten harjoitukset
Juhlasalissa to 2.6.2022 klo 18.00. Toimita lakki nimilapulla varustettuna harjoituksiin. Jos
et pääse harjoituksiin, vie lakki kansliaan viimeistään harjoituspäivänä.

Ylioppilasjuhla
Juhlasalissa pe 3.6.2022 klo 18.00 (abiturientit kokoontuvat jo klo 17.30).

Tampereen aikuislukio
Uimalankatu 5
33540 Tampere
aikuislukio@tampere.fi
www.tampere.fi/aikuislukio
Rehtori Niina Peltonen
Apul.reht. Elina Karapalo

040 568 5960
040 869 7416

Opinto-ohjaajat
Ritva Lintonen

050 325 7409

Minna Pohjola

040 129 9473

Erityisopettaja Veli Rajamäki 040 026 4895
Kanslia 040 189 7101 ja 040 129 0528

