YLEINEN KIELITUTKINTO

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa on mahdollisuus suorittaa yleinen kielitutkinto
suomi: perus, keski ja ylin taso
venäjä: perus- ja keskitaso
ruotsi: perus- ja keskitaso
englanti: perus, keski ja ylin taso

Tutkintomaksut
Perustaso 100 euroa
Keskitaso 123 euroa
Ylin taso 160 euroa

Tutkintopäivät 2019
TESTIPÄIVÄ
26.1.2019
23.3.2019
23.3.2019
6.4.2019
13.4.2019
18.5.2019
31.8.2019

KIELI
suomi
englanti
venäjä
suomi
ruotsi
suomi
suomi

TUTKINNON TASOT
keskitaso
perus-, keski- ja ylin taso
perus- ja keskitaso
perus-, keski- ja ylin taso
perus- ja keskitaso
keskitaso
keskitaso

ILM. AIKA
3.-14.12.2018
1.-28.2.2019
1.-28.2.2019
1.-28.2.2019
1.-28.2.2019
15.-30.4.2019
3.-14.6.2019

Ilmoittautuminen ja maksu
Ilmoittautua voi vain internetissä, tästä linkistä. Älä soita. Tutkintomaksu maksetaan internetissä, samalla kun
ilmoittaudut.
Kun maksat tutkintomaksun, olet ilmoittautunut. Ilmoittautuminen on sitova ja maksua ei palauteta. Ilmoittautumisen
peruutus hyväksytään vain esittämällä lääkärintodistus. Maksun palautuksesta peritään 10 euron toimistokulu.
Ole tarkka, että valitset oikean tuotteen. Kun olet ostanut tuotteen verkkokaupasta, saat sähköpostiisi lomakkeen.
Vastaa sähköpostiin täyttämällä henkilötietosi.
Ohje
1. Ilmoittaudu internetissä.
2. Maksa tutkintomaksu internetissä.
3. Olet ilmoittautunut YKI-testiin.
4. Saat sähköpostia. Vastaa kysymyksiin.
5. Kutsu tulee postissa.

Valmennuskurssit
YKI-valmennus suomen kielen keskitason testiä varten

Erityisjärjestelyjä tarvitseva tutkinnonsuorittaja
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YLEINEN KIELITUTKINTO

Yleisten kielitutkintojen suorittaja voi anoa erityisjärjestelyjä, jos hänellä on esimerkiksi dysleksia, kuulo- tai
näkövaikeuksia. Ilmoittautumisen yhteydessä henkilön tulee esittää asiasta lausunto, esimerkiksi lääkärintodistus.
Todistuksen voi lääkärin lisäksi antaa myös erityisopettaja tai psykologi. Lausunnosta tai todistuksesta tulee käydä ilmi,
miten kyseinen vaikeus vaikuttaa tutkinnon suorittamiseen. Erityisjärjestelyjä voi anoa ainoastaan ilmoittautumisen
yhteydessä, ei ilmoittautumisen eikä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lomake erityisjärjestelyn hakemiseen.
Lisätietoja saat tarvittaessa sähköpostitse: yki@kvlakk.fi

Tietoa yleisestä kielitutkinnosta
Yleiset kielitutkinnot on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä, jossa testataan viestinnällistä
kielitaitoa tehtävissä, joita aikuiset voivat kohdata henkilökohtaisissa, julkisissa, koulutukseen ja työhön liittyvissä
kielenkäyttötilanteissa. Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on
kielitaitonsa hankkinut.
Lisätietoa: www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot
In English: National certificates of Language Proficiency (YKI)
På svenska: Allmänna språkexamina
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