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KEVÄÄN 2022 KI RJ OITUSTEN YO- I NFOT JA
YO- ILM OITTAUTUMINE N AMMATT IL UKI OLAI SILL E
YO-INFOT
Keväällä 2022 yo-tutkinnon aloittaville etänä - tallenne jaetaan myöhemmin
ke 13.10. klo 13-14 kaksoistutkintolaisille: Liity Teamsiin napsauttamalla tästä

Infossa saat ohjausta ylioppilaskirjoituksista ja ilmoittautumisesta. Tervetuloa!

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN
Kevään 2022 ylioppilaskirjoituksiin sitova ilmoittautuminen 28.10.-24.11.
Täytä ensin lukion Wilmassa yo-ilmoittautumislomakkeen Jos olet osallistunut syksyn 2021 kirjoituksiin ja
a) hajautussuunnitelma (älä poista suunnitelmatietoja) ja
ilmoittaudut ennen lopullisten tulosten saamista, niin
b) SITOVA ILMOITTAUTUMINEN vain kevään yo-kokeista niin voit tarvittaessa muuttaa etänä Teamsissa
ilmoittautumista to 18.11. klo 13.30-16.30
Aikuislukion opinto-ohjaaja tarkistaa kirjoitukset aloittavien
ja jatkavien ilmoittautumisia etänä Teamsissa seuraavina
Varaa aika lähettämällä Wilma-viesti aikuislukion opolle
aikoina (varaa ohjausaika 24.11. mennessä Wilmassa):
tai sähköpostia (etunimi.sukunimi@omnia.fi):
• Lehtimäki A: 8.11. klo 10-15
• Sonja Kurki: Lakelan ja Leppävaaran opiskelijat
• Kirkkokatu, Kirkkonummi ja Suomenoja: 9.11. klo 9-16
• Kirsi Paloheimo: Kirkkokadun, Kirkkonummen,

• Lakela: 10.11. klo 13-16 ja 18.11. klo 9-12
• Lehtimäki C: 15.11. klo 9-16
• Leppävaara: 8.11. klo 12-16, 10.11. klo 9-12, 12.11. klo 13-16
16.11. klo 12-16 ja 17.11. klo 9-12 ja 13-17

Lehtimäki A:n ja C:n sekä Suomenojan opiskelijat.

ERITYISJÄRJESTELYJEN HAKEMINEN
(Aikuislukion erityisopettaja)

VIERASKIELISET KOKELAAT
(Aikuislukion koulutuspäällikkö)

Erityisjärjestelyhakemus täytyy toimittaa
Ylioppilastutkinto-lautakuntaan 30.11.2021 mennessä.

• Erityisjärjestelyt: Vieraskieliselle kokelaalle, jolla on

Mikäli haluat hakea erityisjärjestelyitä,
•
ole yhteydessä lukion erityisopettaja Anri Wahlbergiin
•
Varaa hakemuksen tekemiseen reilusti aikaa, sillä
tarvitset hakemuksen tueksi mahdollisesti
lukitestituloksia sekä asiantuntijoiden ja aineenopettajien lausuntoja, joiden hankkiminen voi viedä
aikaa.

Tutustu erityisjärjestelyitä koskeviin ohjeisiin
tarkemmin osoitteessa:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

•
•

puutteita opetuskielen hallinnassa, voidaan
hakemuksesta myöntää erityisjärjestelynä kaksi tuntia
lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa.
Koulutuspäällikkö tekee selvityksen vieraskielisyydestä ja erityisjärjestelyhakemuksen YTL:n
sähköisessä palvelussa läsnä ollessasi.
Sovi tätä varten aika hyvissä ajoin ennen 30.11.
lukion koulutuspäällikölle.

Lue lisää erityisjärjestelyistä seuraavalta sivulta.

Aikuislukion koulutuspäällikkö Tuomas Vaaramo, tuomas.vaaramo@omnia.fi, p. 046 877 1264
Aikuislukion erityisopettaja Anri Wahlberg, anri.wahlberg@omnia.fi, p. 040 120 9083
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Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen kirjoituksissa
Koesuoritusta heikentävän syyn vuoksi voidaan myöntää hakemuksesta erityisjärjestelyjä
koetilanteeseen:
•

sairaus tai vamma,

•

erityisen vaikea elämäntilanne,

•

lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

•

vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta

Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön, vaan edellytyksenä on,
että syy estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat. Erityisjärjestelyiden
sisältö määräytyy tapauskohtaisesti.

Lukio-opinnoissa tai muissa opinnoissa havaittu tuen tarve ja toteutetut tukitoimet toimivat yhtenä
perusteena erityisjärjestelyiden tarvetta arvioitaessa.


Yleisin erityisjärjestelyjen muoto on kahden tunnin lisäaika ja voimassaoloaika enintään 6 vuotta.

Lukivaikeus ja erityisjärjestelyt
Jos aloitat kirjoitukset keväällä 2022 ja haluat hakea lukivaikeuden perusteella erityisjärjestelyjä
ylioppilastutkintoon, ota yhteyttä eritysopettajaan mahdollisimman pian.
Ota yhteyttä erityisopettajaan myös, jos sinulla on jo lukiseula tai -lausunto tehtynä, mutta et ole vielä
hakenut erityisjärjestelyjä.
Lisätietoja antaa Anri Wahlberg, anri.wahlberg@omnia.fi

