


Yli 90-vuotias Arkadian yhteislyseo

• Perustettu vuonna 1927

• Alun perin helsinkiläinen lukio

• Klaukkalassa vuodesta 1991

• Opiskelijoita n. 450 (uusia 
ykkösiä vuosittain n. 145)

• Yksityinen lukio

• Tiede, taide hyvinvointi Arkadian yhteislyseon vanhat koulunpihalla 1953. 
Kuvaaja tuntematon. Helsingin kaupunginmuseon 
kokoelma.



Lukion suorittaminen

• Lukion päättötodistukseen 
vaaditaan
• 75 kurssia

• Pakolliset kurssit suoritettu

• Ylioppilastodistukseen
• Lukion päättötodistus

• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset





Toinen vuosikurssi

• Valtaosa opiskelijoista suorittaa lähes kaikki loput pakolliset kurssit

• Runsaasti syventäviä kursseja kirjoitettavissa aineissa esim. 
reaaliaineissa

• Toisen vuosikurssin jälkeen opintoja pitäisi olla kasassa noin 60 kurssia

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelma (muutamat kirjottavat jo kakkosen 
keväällä)

• Jatko-opintojen pohdinta 



Kolmas ja neljäs vuosikurssi

• Muutama pakollinen kurssi ja runsaasti syventäviä ja abikursseja

• Kurssit pitää olla valmiina 3. jakson jälkeen tai viimeistään huhtikuun 
loppuun mennessä

• Jatko-opintojen pohdinta



Rakenne







Lukitodistukset ja erityisjärjestelyt
Kokelas voi saada hakemuksesta lisäaikaa tai pistehelpotuksia

● sairauden
● lukivaikeuden
● yms.

Valmiit hakemukset todistuksineen tulee toimittaa 
ylioppilastutkintolautakuntaan kevään tutkintoa varten 
viimeistään 23.11. ja syksyn tutkintoa varten viimeistään 23.4.

Äkilliset sairaudet tms. ilmoituksella rehtorille.



Ilmoittautuminen ja maksut

• Kevään kirjoituksiin marraskuussa (25.11.2019)
• Syksyn kirjoituksiin toukokuussa
• Ilmoittautuminen ensin wilmassa ja tulostettu sekä allekirjoitettu 

lomake ryhmänohjaajalle
• Perusmaksu 14 € ja koekohtainen maksu 28 € (maksetaan koululle, 

mutta rahat menevät kokonaisuudessaan 
ylioppilastutkintolautakunnalle)

• Ilmoittautuminen on sitova: esim. pakollista ei voi vaihtaa 
ylimääräiseen kokeeseen tai pitkää koetta lyhyeksi



Pohdittavaa

• Kuinka monta ainetta kirjoittaa

• Mitkä aineet pakollisena ja mitkä 
ylimääräisenä

• Reaaliaineiden hajauttaminen

• Usean A-kielen hajauttaminen

• Milloin järkevää kirjoittaa

• Suhde jatko-opintoihin



Ryhmät

Kolmosten ja nelosten huoltajat jäävät saliin (opot Päivi Vanninen ja 
Laura Lindberg)

18A Heli Rättyä musiikin luokka, 3 krs.

18B Eija Lakso luokka 116, 1. krs

18C Birgit Vornanen luokka 207, 2. krs

18D Heidi Jaakkola luokka 218, 2. krs



KOKEEN UUSIMINEN

▪ Pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa koetta 
välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran 
aikana

▪ Ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman 
aikarajoitusta

▪ Kokeen saat uusia yhden kerran ilman 
aikarajoitusta

▪ Mikäli uusinta tapahtuu ennen 
todistuksen antamista, merkitään 
todistukseen paras arvosana

Hylätty 
koe

(I)

Hyväksytty 
koe 

(A, B, C, M, E, L)



KOMPENSAATIO

Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen
kokeen hylätty arvosana

I+

I

I-

I=

Vaatimus 

kompensaatioon

12 pist.

14 pist.

16 pist.

18 pist.

Kompensaatiossa pisteitä annetaan muista 
arvosanoista:

▪ L = 7 E = 6 M = 5 
▪ C = 4 B = 3 A = 2

Ylimääräiset kokeet auttavat
kompensaatiopisteiden keruussa

Kompensoidun hylätyn kokeen saat uusia 
kaksi kertaa ilman aikarajaa

Tutkintoa täydentämällä et voi  kompensoida 
hylättyä koettasi

Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellet 
toisin kirjallisesti ano

Hylätyn 
arvosanan 

taso


