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Tiedoksi uudelle ylioppilaalle: 

 Syksyn 2017 ylioppilaiden lakkiaisjuhla järjestetään koulun 
juhlasalissa tiistaina 5.12.2017 klo 12.15 alkavassa koulun 
itsenäisyysjuhlassa (kesto 1 h 20 min). 

 Ylioppilaat paikalla juhlasalissa viimeistään klo 11.30 

 Ylioppilaslakit toimitetaan ryhmänohjaajalle juhlasaliin välittömästi 
kouluun saavuttua 

 Ylioppilaslakkien sisäpuolelle nimilappu hyvin kiinnitettynä 
(MEIKÄLÄINEN, MAIJA) 

 

Tarkistusarvostelu  

Tulosten saavuttua kouluun kokelaan on mahdollista opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää 
suorituksensa arvostelua koskevat perusteet. Jos kokelas, alaikäisen kokelaan huoltaja tai opettaja 
esitetyistä perusteista huolimatta on tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta 
tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus tulee tehdä lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä 
ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa.  
(25 §) Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä kokelaan nimi, lukio, 
jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinumero ja tilin 
haltijan nimi. 
 
Opetusministeriö vahvistaa maksun (syksy 2017 maksu 50 €), joka peritään tarkistusarvostelun 
suorittamisesta. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta 
lautakunnan tilille (IBAN FI58 5000 0121 5038 08, BIC OKOYFIHH). Rehtorin on puolestaan ilmoitettava 
lautakunnalle, että maksu on suoritettu lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, 
jos tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen.  
 
Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle niin pian kuin mahdollista,  
kuitenkin kevään tutkinnon osalta ennen kesäkuun 20. päivää ja syksyn tutkinnon osalta ennen joulukuun 
20. päivää. Lautakunnan määräämiä tarkistusarvostelijoita on vähintään kaksi. Kumpikaan heistä ei ole 
aikaisemmin arvostellut suoritusta. Lautakunta lähettää päätöksen tarkistusarvostelun tuloksesta 
hakemuksen tekijälle ja tiedoksi lukion rehtorille. 
 

 
Yo-kokeiden kirjaintunnukset: 
A = äidinkieli   M = matematiikka, pitkä oppimäärä 
BA = ruotsi, pitkä oppimäärä  N = matematiikka, lyhyt oppimäärä  
BB = ruotsi, keskipitkä oppimäärä  UE = uskonto, ev.-lut. 
EA = englanti, pitkä oppimäärä  UO = uskonto, ortod. 
FA = ranska, pitkä oppimäärä  ET = elämänkatsomustieto 
FC = ranska, lyhyt oppimäärä  FF = filosofia 
SA = saksa, pitkä oppimäärä  PS = psykologia 
SC = saksa, lyhyt oppimäärä  HI = historia 
PC = espanja, lyhyt oppimäärä  YH = yhteiskuntaoppi 
VA = venäjä, pitkä oppimäärä  FY = fysiikka 
VC = venäjä, lyhyt oppimäärä  KE = kemia 
L1 = latina, lukiossa alkava oppimäärä B I= biologia 
TE = terveystieto   GE = maantiede 


