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Tiedote keväällä 2019 valmistuville 
 

1. Ylioppilaskokeiden alustavat pisteet 

Aineenopettaja korjaa ylioppilaskokeet alustavasti ja sen jälkeen ne siirtyvät 
ylioppilastutkintolautakunnan sensorien arvioitavaksi. Ylioppilastutkintolautakunta voi muuttaa pisteitä 
haluamaansa suuntaan ja kuinka paljon tahansa. Alustavat pisteet tulevat valmistuttuaan näkyviin 
wilman lomakkeet -välilehdelle. 

2. Lukion oppimäärä suoritettuna 26.4. mennessä 

Lukion oppimäärä eli 75 kurssia sekä kaikki pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna, jotta voi saada 
ylioppilastodistuksen. Lukion päästötodistuksessa valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä 
kursseissa on ainekohtaisesti rajoitettu hylättyjen kurssien määrä suhteessa opiskelijan valitsemaan 
kurssimäärään seuraavasti: 1-2 kurssi: ei yhtään hylättyä sallittu, 3-5 kurssia: 1 hylätty kurssi sallittu, 6-8 
kurssia: 2 hylättyä kurssia sallittu, 9- kurssia: 3 hylättyä kurssia sallittu. 

3. Ylioppilaskokeiden lopulliset pisteet 

YTL on luvannut ylioppilaskokeiden lopulliset pisteet koululle viimeistään 25.5. Kun koulu saa 
lopulliset pisteet, siirretään ne wilman lomakkeet-välilehdelle. Koululta tulee myös wilma-viesti kun 
tulokset ovat saapuneet. 

4. Ylioppilaskokeiden tarkistusarvostelu 

Kun tulokset ovat valmistuneet, saat halutessasi tietää suorituksesi arvostelun perusteet opettajan tai 
rehtorin välityksellä. Jos tästä huolimatta epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, voit hakea 
lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut 
mahdollisuus saada arvostelun tulos tietoosi. Tarkistusarvosteluhakemus tehdään lautakunnan 
sähköisessä asiointipalvelussa yhdessä lukion rehtorin kanssa. Maksukuitti tarkistusarvostelusta on 
samalla esitettävä rehtorille. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu 
tarkistusarvostelussa. 

5. Lokeron avaimen palauttaminen 

Palauta vaatelokerikkojen avaimet koulusihteeri Virpi Häsälle. Palautuksen yhteydessä 10.00 € pantti 
palautetaan samalla opiskelijalle. 

6. Lakkiaisharjoitukset 31.5. klo 15 

Lakkiaisharjoitukset pidetään Arkadia-hallilla perjantaina 31.5. klo 15. Jokaisen juhlaan osallistuvan on 
hankittava ylioppilaslakki ja tuotava se lakkiaisharjoituksiin. Senioriyhdistys kustantaa koulun 
primukselle ylioppilaslakin. 
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7. Lakkiaiset lauantaina 1.6. 

Lakkiaisia juhlitaan Arkadia-hallissa 1.6. klo 10.00 alkaen. Ylioppilaiden tulee olla paikalla viimeistään 
klo 9.30. 

8. Ilmoittautuminen syksyn ylioppilaskirjoituksiin 

Syksyn yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen sitovasti viimeistään 5.6. koulun kansliassa.. Hyväksytyn 
kokeen uusijat sekä tutkinnon täydentäjät täyttävät erillisen lomakkeen ja suorittavat maksun käteisellä 
ilmoittauduttaessa (perusmaksu 14.00 € ja maksu kultakin aineelta 28.00 €). Syksystä 2019 eteenpäin 
hyväksytyn kokeen uusintakertoja on rajattomasti. 

 


