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rehtori Mika Strömberg

SYKSY 2020/
KEVÄT 2021
LUKION PÄÄTTÖTODISTUS
AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO
YLIOPPILASTODISTUS

LUKION PÄÄTTÖTODISTUS
Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75 krs
- 47-51 pakollista kurssia
- väh. 10 syventävää kurssia
- loput soveltavia kursseja

Kurssit on suoritettava:
- ma 2.11. mennessä, jos mielii ylioppilaaksi syksyllä 2020

Muista myös nelosten maksimimäärä!!

YO-TUTKINNON RAKENNE -> S2021
4 PAKOLLISTA KOETTA
ÄIDINKIELI
JA
KIRJALLISUUS
2 koetta :
lukutaito ja kirjoitustaito
tai

S2 =
suomi toisena
kielenä

+
VIERAS KIELI
TOINEN KOTIMAINEN KIELI
MATEMATIIKKA
REAALI

HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä mat)
* vain yksi vieras kieli ja reaalikoe

+
YLIMÄÄRÄISET
KOKEET

YO-TUTKINNON
HAJAUTTAMINEN
Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen
tutkintokerran aikana
S2019/K2020/S2020
K2020/S2020/K2021
Tutkinnon suorittaminen katsotaan
aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu
ensimmäisen kerran tutkinnon
pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

YLIOPPILASKOKEISIIN
OSALLISTUMISOIKEUS
Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että lukion
oppimäärää suorittava on ennen osallistumista tutkintoon
kuuluvaan kokeeseen opiskellut tuntijaon mukaiset pakolliset
kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu.
Rehtori voi evätä osallistumisen
edellytykset eivät täyty.

kokeeseen,

jos

Huom! II-tutkintolaiset saavat osallistumisoikeuden
ammatillisen tutkinnon kautta

säädetyt

YO-KOEPÄIVÄT S2020
YO S2020

lkm

MA 14.9.

ke ja te

47

KE 16.9.

pitkä vieras kieli (en)

71

TO 17.9.

ue, et, yh ja ge

30

PE 18.9.

äidinkieli (lukutaito) ja S2

27

MA 21.9.

toinen kotimainen kieli (pitkä ja keskipitkä ruotsi)

35

TI 22.9.

matematiikka (pitkä ja lyhyt)

57

TO 24.9.

fi ja bi

21

PE 25.9.

äidinkieli (kirjoitustaito)

19

MA 28.9.

lyhyt vieras kieli (sa, ra, en, es ja ve)

12

TI 29.9.

ps, hi ja fy

45

TO 1.10.

pitkä vieras kieli (sa ja ve)

1

Ylioppilastutkintolautakunta
on päättänyt muuttaa syksyn
2020 koepäiviä niin, että
- kaksi reaalikoepäivää
jaetaan neljäksi
koepäiväksi ja

- vieraan kielen pitkän
oppimäärään koepäivä
jaetaan kahdeksi
koepäiväksi

- kokeet järjestetään tilassa F210cde
- kokoontuminen klo 8.00 tilan edustan
aulaan josta rehtorin/valvovien opettajien
johdolla nimenhuudolla sisään

- sähköiseen kokeeseen tunnistaudutaan henkilötunnuksella,
joten ota jokin henkkari mukaan (ajokortti, Kela-kortti, …)
- kokeet alkavat tasan klo 9.00
- kokeesta EI SAA poistua ennen klo 12.00
- koeaika on kuusi (6) tuntia eli koe päättyy klo 15.00
* jatkoajat + 2 tuntia

P

P-paikka urheilutalo
HUOM! Noudata mahdollisia
lisäohjeita, joita saatamme
Wilmaan, ulko-oviin tms.
koepäivien aikana laittaa.

• YO-kirjoittajien sisäänkäynti
ovesta 3
• kengät alakerran
kenkäeteisen kenkätelineisiin
ja takit aulan naulakoihin

- Jos haluat yo-kirjoituksiin
korkeamman työpisteen
(korkeampi pöytä ja jakkara),
niin ilmoita siitä Wilmaviestillä tai sähköpostilla
rehtorille ti 8.9. klo 16
mennessä.

KORONAOHJEITA …
LUE HUOLELLA YTL:n OHJEISTUKSET:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

KUINKA HUOMIOIMME ja HUOMIOIT :
- muista pestä käsiäsi ja käyttää käsidesiä
- et voi osallistua kokeeseen, jos olet karanteenissa altistumisen, oireiden
tai sairastumisen vuoksi
- voi halutessaan käyttää maskia -> lue ohje YTL:n ohjeesta
- järjestämme tilaan käsidesiä
- pyrimme saamaan kokelaiden välille turvavälit
- koepäivien välistä siivousta tehostetaan
HUOM! Tarkennamme koulun toimintaohjeita tämän viikon aikana ja
tarpeen mukaan koepäivien aikana

DIGITAALISET YO-KOKEET
OTTEITA YTL:n SÄHKÖISEN KOKEEN OHJEISTUKSISTA:
•

•
•

tarvitaan kannettava tietokone, virtajohto ja kuulokkeet (ei Bt)
• HUOM! mahdolliset adapterit ja USB-jakajat!
kokelas on itse vastuussa laitteen hankinnasta
koneessa tulee olla USB-paikka muistitikulle

•

kokelaan tulee osata käynnistää päätelaitteensa
lautakunnan toimittamalta USB-muistilta, joka sisältää
kokeessa käytettävän käyttöjärjestelmän ja sovellukset

•

kokeessa käytettävä langallinen verkko vaatii Ethernet-liitännän
kokelas voi käyttää laitteessaan lisälaitteina langallista hiirtä
lukiolla on kannettavia tietokoneita, hiiriä ja kuulokkeita,
joista osa tarvitaan koetilaan varalaitteiksi (osaa voidaan lainata)

•

!! ILMOITA REHTORILLE WILMA-VIESTILLÄ TARVITSETKO KOULUN
KONETTA tai OHEISLAITTEITA VIIMEISTÄÄN TI 8.9.2020 !!

Ohjeita kokonaisuudessaan:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi

MUUTAMA YLEINEN OHJE
VILPPI JA TUTKINTOJÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN
Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai
muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä
tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan
hylätyiksi.
Huom! Kännykän, älykellon tai muiden elektronisten laitteiden tuonti koesaliin tulkitaan
vilpin yritykseksi! Jätä kännykkä tms. kotiin tai jätä se ennen koetta laatikkoon -> säilytys
kansliassa.

LASKIMET ja TAULUKKOKIRJAT
FY, KE ja GE sekä MA kokeissa käytettävät taulukkokirjat ja laskimet jätetään viimeistään
koetta edeltävänä päivänä kello 12 koululle kansliaan tarkastettavaksi. Muista varustaa
taulukkokirja sekä laskin nimelläsi. HUOM! Syksy 2020 viimeinen kerta

EVÄÄT ja KIRJOITUSVÄLINEET
Tuo omat eväät kirjoitustilaan korissa ja kiinnitä se kirjoitustilan pöytääsi … ohjetta
tarkennetaan … Kirjoitusvälineissä ei saa olla mitään ylimääräisiä merkintöjä ja eväät täytyy
pakata rasioihin, joissa ei ole mitään kirjoituksia.
Huom! ei eväspapereita, ei tekstejä pullojen kupeessa jne.

JOS MYÖHÄSTYY…?
VÄLITTÖMÄSTI ilmoitus koululle (rehtori/koulusihteeri)
- jos saapuu
- ennen klo 10, voidaan ottaa kokeeseen
- klo 10 jälkeen, rehtori neuvottelee YTL:n kanssa

- myöhästyneen koeaika päättyy yhtä aikaa muiden kokelaitten kanssa
- jos myöhästymisen syy kokelaasta riippumaton,
voi YTL jatkaa koeaikaa

JOS SAIRASTUU…?
- jos ei pysty osallistumaan kokeeseen
- > ilmoitus koululle (rehtori, koulusihteeri)
- lääkärintodistus, jonka avulla voidaan hakea
peruutus kokeeseen ilmoittautumiseen
- jos tilapäisesti suorituskykyä heikentävä sairaus
- lääkärintodistus, jossa sairaus ilmenee, on haettava koepäivänä
- lääkärintodistus toimitetaan koululle
- koulu lähettää lääkärintodistukset YTL:aan

- lääkärintodistukseen maininta: YO-KOETTA VARTEN

TUTKINTOMAKSUT
- tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut on velvollinen
maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut
-

tutkintomaksut
perusmaksu
14,00 e
koekohtainen maksu 28,00 e

- perusmaksu maksetaan jokaiselta tutkintokerralta
-

laskut ovat jo tulleet suoraan kaupungilta

HUOM! Seuraavia kokeita voi uusia maksutta s2020, jos alla olevat ehdot täyttyvät:
- toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieraan kielen pitkä oppimäärä, jokin reaaliaine
Yllä mainitut kokeet saa uusia syksyn 2020 tutkinnossa maksutta, jos
- kokelas on osallistunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020 ja saanut siitä hyväksytyn tai
hylätyn arvosanan
- kokelas oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ei saapunut paikalle
eikä ole hakenut ilmoittautumisen mitätöintiä
- kokelas oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ei saapunut paikalle ja
hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä hylättiin.

KOKEEN ARVOSTELU
• aineenopettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti
(kahden) viikon sisällä kokeesta
• alustavat tulokset opettajalta
• lähetetään YTL:aan lopullista arvostelua varten
• lopullinen arvostelu kunhan tulokset ovat valmistuneet
* viime syksynä to 14.11.2019
• lopulliset pisteet ja tulokset Wilmasta / Oma Opintopolku –palvelusta
• Oma Opintopolku –palvelussa myös arvostellut koesuoritukset
OIKAISUVAATIMUS:
Ylioppilaslautakunnan lopulliseen arvosteluun saa vaatia oikaisua.
Kokelas voi itse tehdä 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta
oikaisuvaatimuksen, joka maksaa 50 e/koe. Ohjeet YTL:n sivuilla!

IMATRAN YHTEISLUKION
ITSENÄISYYS- ja LAKKIAISJUHLA
PE 4.12.2020 klo 13.00
koulukeskuksen liikuntasali

YO-KOKEEN UUSIMINEN ja
TÄYDENTÄMINEN
Syksyn 2019 uudistukset koskevat myös aiemmin kokeisiin osallistuneita
- hyväksytyn kokeen saa uusia rajattomasti
- tutkinnon suorittamisen aikana on oikeus uusia hylätty koe kolme kertaa
- tutkinnon suorittamisen jälkeen hylätyn uusiminen rajattomasti
- ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä on oikeus täydentää tutkintoaan
kokeilla, joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut
- täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu,
muutoin ajankohtaa ei ole rajoitettu
- tutkintoa voi täydentää myös saman aineen oppiaineen eritasoisilla kokeilla
- lukiolla on velvollisuus järjestää kokeet uusijoille, täydentäjille ja
erillisten kokeiden suorittajille, jotka ovat koulun vanhoja opiskelijoita
Huom! UUSI RAKENNE ja muita muutoksia K2022

YO-KOEPÄIVÄT K2021 ja S2021
YO K2021

YO S2021

TI 16.3.

äidinkieli (lukutaito) ja S2

MA 13.9.

äidinkieli (lukutaito)

TO 18.3.

lyhyt vieras kieli

KE 15.9.

ps, fi, hi, fy ja bi

PE 19.3.

äidinkieli (kirjoitustaito)

PE 17.9.

pitkä vieras kieli

MA 22.3.

pitkä vieras kieli

MA 20.9.

toinen kotimainen kieli

KE 24.3.

matematiikka

TI 21.9.

matematiikka

PE 26.3.

ps, fi, hi, fy ja bi

TO 23.9.

ue, et, yh, ge, te ja ke

MA 29.3.

toinen kotimainen kieli

PE 24.9.

äidinkieli (kirjoitustaito) ja S2

KE 31.3.

ue, et, yh, ge, te ja ke

MA 27.9.

lyhyt vieras kieli

MÄÄRÄYKSET ja OHJEET
Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä
ainekohtaiset määräykset ja ohjeet ovat lautakunnan kotisivuilla

http://www.ylioppilastutkinto.fi

TIEDOTE syksyn 2020 ylioppilaskokelaille

Tämä infon esitys, tallenne ja ohjeita koulun kotisivuilla
www.imatranyhteislukio.fi  YO SYKSY2020
SEURAA KOTISIVUJA ja WILMAA!
Sinne mahdollisia tarkennuksia kokeiden
ohjeistuksesta ja koepäivien käytänteistä.

PUHELINNUMEROT
REHTORI Mika Strömberg
020-617 5709
APULAISREHTORI Kristiina Heikura
020-617 5727
KOULUSIHTEERI Merja Heiskanen
020-617 5820

