28.10.2021

TAMPEREEN
AIKUISLUKION

TERVETULOA
ABI-INFO I:een
Kevään 2022 tutkinto

•
•

Rehtori Niina Peltonen, puh. 040 568 5960
Apulaisrehtori Elina Karapalo, puh. 040 8697 416

Opinto-ohjaajat:

•
•

Ritva Lintonen, puh. 050 3257 409
Minna Pohjola, puh. 040 1299 473
etunimi.sukunimi@tampere.fi

HUOM!

Seuraa Aikuislukion
kotisivuja,
Wilman tiedotteita
ja lue sinulle
lähetetyt Wilma-viestit!
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PAKOLLINEN Abi-info II
Tarkempia ohjeita yo-kirjoituksiin
koepaikat, säännöt ja ohjeet kokeeseen, jne:

Abi-info II:ssa
7. ja 8. maaliskuuta 2022
klo 16:15 – 17:00.
Digitaaliseen kokeeseen tulevalle yo-kokeen
Abitti- eli sähköisen ohjelman käynnistystestaus
samoina päivänä, ennen Abi-infoa klo 15 – 16.
Aineenopettajilta saa ainekohtaisia ohjeita.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintotodistukseen
vaaditaan hyväksytysti suoritettujen
yo-kokeiden lisäksi
lukion päättötodistus tai
ammatillisen tutkinnon todistus.
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Tutkinnon rakenne

Keväällä 2022 tai myöhemmin tutkinnon
aloittavat
Tutkintoon kuuluu vähintään viisi
koetta.

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavat
Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta.

Äidinkieli ja kirjallisuus
tai
suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus

Kaikille pakollinen
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Keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavat
Tutkintoon kuuluu
vähintään viisi koetta.

Äidinkieli ja
kirjallisuus

Äidinkielen koe on
kaikille pakollinen.

Lisäksi on valittava vähintään neljä koetta
vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä:
•
•
•
•

matematiikka,
toinen kotimainen kieli,
vieras kieli ja
reaaliaine

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavat
Äidinkieli
ja
kirjallisuus

Matematiikka

Kaikkien
suoritettava

Toinen
kotimainen kieli

Vieras
kieli

Reaaliaine

Vähintään kolmesta ryhmästä suoritettava vähintään neljä
koetta.
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Keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavat

Tutkintoon on
kuuluttava 1 pitkän
oppimäärän koe.
Kokelas voi
halutessaan suorittaa
eri oppimäärien
kokeita samassa
aineessa.

Lisäksi kokelas voi
suorittaa yhden tai
useamman muun
kokeen.

Voit kokeilla ILMO-työkalulla, millaisilla
aineyhdistelmillä voit suorittaa
ylioppilastutkinnon keväästä 2022 alkaen.
https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

HUOM! Työkalun avulla ei voi ilmoittautua
ylioppilastutkintoon. Työkaluun syötettyjä tietoja ei
välitetä eteenpäin ylioppilastutkintorekisteriin eikä niitä
yhdistetä henkilö- tai muihin tietoihin. Ole yhteydessä
omaan opinto-ohjaajaasi, jos tarvitset neuvontaa
ylioppilastutkinnon asioissa.
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Tutkinnon hajauttaminen

kevät
2022

syksy
2022

kevät
2023

Tutkinto on suoritettava enintään kolmen
perättäisen tutkintokerran aikana.

Tutkinnon hajauttaminen

•

Kolmannella kerralla on viimeistään
suoritettava loputkin pakolliset kokeet.

•

Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun
ilmoittaudut ensimmäisen kerran pakolliseen
tai ylimääräiseen kokeeseen.
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Kokeiden uusiminen

•

Tutkinnon hyväksyttyjä kokeita saa uusia
rajattomasti. (Koskee myös aiemmin tutkinnon
suorittaneita.)

• Tutkinnon ollessa kesken, voi hylättyä koetta
uusia kolme kertaa kolmen seuraavan
tutkintokerran aikana.

• Hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta
ylioppilaaksitulon jälkeen.

Osallistumisoikeus
• Koeaineen pakolliset kurssit
opiskeltu.

Lukion
opiskelija

• Jos vieraassa kielessä ei ole
pakollisia kursseja, riittää 3 kurssia.

• Jos oppiaineessa (esim. terveystieto,
psykologia) ei ole lainkaan pakollisia
kursseja, riittää 2 kurssia.

Kokeen tehtävät perustuvat sekä lukion
pakollisiin että syventäviin kursseihin.
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Osallistumisoikeus
Ammatillinen
tutkinto

•2,5 vuoden / 180 osaamispisteen
laajuisen ammatillisen
tutkinnon suorittanut.

•

Tutkintoa vielä suorittavalta
edellytetään 1,5 vuoden / 90
op:n opintoja.

Kokeen tehtävät perustuvat sekä lukion
pakollisiin että syventäviin kursseihin.

Ilmoittautuminen
• Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan
marraskuussa.
• Syksyn tutkintoon toukokuussa.

Ilmoittautuminen on sitova:
Valintoja et voi jälkikäteen muuttaa
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Ilmoittautuminen

+

• Ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta.
• Hajautussuunnitelma on tehtävä Wilmaan
ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla.
• Ilmoittautumisen hyväksyy opinto-ohjaaja

→ Vastaanottoajat Abin oppaassa.
 Pelkkä Wilman lomakkeen täyttäminen EI OLE
ilmoittautuminen, vaan sellainen on vasta
allekirjoitettu lomake, jonka opinto-ohjaaja ottaa
vastaan.

Ilmoittautumisen vaiheet
1a) Avaa Wilmassa ylioppilastutkinnon suunnitelma lomake ja täytä se. Kirjaa siihen jo aiemmin
kirjoittamasi kokeet mahdollisine uusintoineen,
tämän tutkintokerran kokeet sekä tulevien
kirjoituskertojen suunnitelmat.
Wilma > Lomakkeet > Lukio: OPO-lomake 2:
Ylioppilaskirjoitussuunnitelma
1b) Täytä varsinainen ilmoittautumislomake Wilmassa.
Wilma > Lomakkeet > Lukio: Ilmoittautuminen
ylioppilaskirjoituksiin - aikuislukio
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Ilmoittautumisen vaiheet
Ilmoittautumisen hyväksyy opinto-ohjaaja
→ Vastaano oajat (16.11. – 30.11.) Abin
oppaassa
 Pelkkä Wilman lomakkeen täyttäminen EI OLE
ilmoittautuminen, vaan vasta tulostettu ja allekirjoitettu
lomake, jonka opinto-ohjaaja ottaa vastaan.
Tarkista, että käytössäsi olevat osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat Wilmassa oikein.

Ilmoittautuminen
 Tarkista, että saat varmasti kaikki koeaineen
pakolliset kurssit suoritettua ennen yo-koetta.
 Tarkista myös, että suunnitelmasi mukaan saat
kaikki loputkin pakolliset kurssit valmiiksi ajoissa
ennen valmistumista.
 keväällä 5.

jakson loppuun mennessä

 syksyllä 1.

jakson loppuun mennessä
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Täydentäminen ja keskeytys

Täydentäminen

• Ylioppilas voi täydentää tutkintoa kokeilla, jotka eivät
sisälly hänen tutkintoonsa.

• Täydentämiseen ei ole aikarajaa.
• Täydentäminen on mahdollista vasta, kun tutkinto on
suoritettu.

Täydentäminen ja keskeytys
Keskeytys

• Jos tutkintoa ei ole suoritettu loppuun
määräajassa, on tutkinto aloitettava alusta.

•Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa uudelleen
aloittava voi sisällyttää hylätyn tutkinnon hyväksytyt
kokeet kuudelta edelliseltä tutkintokerralta.
(k2022 : kevät 2019 – syksy 2021)
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Vieraskieliset

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi,
voi lautakunta myöntää sinulle lisäaikaa
kokeisiin.
→ Ota yhteys erityisope ajaan.

Luku- ja kirjoitushäiriö, sairaus tai
erityisen vaikea elämäntilanne
• Mahdollinen oikeus suurentaa kirjasinkokoa ja oikeus
suurempaan näyttöön (lukivaikeus)

• Mahdollinen pidennetty koeaika (2h)
• Haetaan, kun ensimmäisen kerran ilmoittaudutaan
tutkintoon.
• Hakemukset toimitettava lautakuntaan
kevään 2022 osalta viimeistään 23.11. ja
syksyn 2022 osalta viimeistään 23.4.

• Opiskelijan hakemus YTL:lle (tehdään sähköisesti koululla)
• Ota yhteyttä erityisopettajaan!
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Tutkintomaksut
Perusmaksu 14 €
Koekohtainen maksu 28 €
Maksu oikaisuvaatimuksesta 50 € / koe
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tutkintomaksut

• Tampereen kaupunki perii maksut ja tilittää rahat
ylioppilastutkintolautakunnalle

• Maksut ovat ulosottokelpoisia.
• Jos sinulla ei ole osallistumisoikeutta tai ilmoittautuminen on
mitätöity, voit pyytää tutkintomaksun palauttamista
lautakunnalta vuoden loppuun mennessä.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

 Kokelaat käyttävät kokeessa omia
kannettavia tietokoneitaan!

Katso lisää: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto
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Digitaalinen ylioppilastutkinto

• Mukana myös laturi, kuulokkeet ja
hiiri (jos sitä käytät)

• Koneessa oltava USB- ja verkkoportit tai
näitä varten tarvittavat adapterit.

• Ei Bluetooth-toimintoa missään
laitteessa.
Katso lisää: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto

HUOM!

Seuraa Aikuislukio kotisivuja,
Wilman tiedotteita ja lue sinulle
lähetetyt Wilma-viestit!
• www.tampere.fi /aikuislukio
> Opinnot > Etusivu / Ylioppilastutkinto

• www.ylioppilastutkinto.fi
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Kiitos!
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