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Tammerkosken lukio ABI:n ohjeet 2019 - 2020 
19.8.2019 
 

 
 
Aikataulu  Toimenpide 
 
24.4.2019 alkaen Opiskelijat syöttävät syksyn 2019 yo-ilmoittautumistiedot Wilmaan ja  

tulostavat lomakkeen tulosteet välilehdeltä 
24.4.2019 Palauttavat yo-ilmoittautumislomakkeen opolle 
15.8.2019 Yo-tutkintomaksujen eräpäivä 
5.6.2019 mennessä Ilmoittautuminen syksyn 2019 yo-tutkintoon toimistoon (uusijat, 

korottajat) 
11.9.2019 klo 9.45-11 
ja 13-14.30 

Yo-kirjoittajille koneiden Abitti-boottaus ja digikokeen perusasioiden 
treenitilaisuudet luokissa A301-A302 

16.9 - 3.10.2019 Syksyn 2019 yo-tutkinnon kirjalliset kokeet 
31.10.2019 Päättötodistuksen suoritusmerkintöjen ilmoittaminen (syksyllä 

valmistuvat, erillinen lomake) 
31.10.2019 Lukiokurssien oltava suoritettuna, jos aikoo valmistua syksyllä 2019 
20.11.2019 mennessä    Ilmoittautuminen kevään 2019 yo-tutkintoon 
5.12.2019 Syksyn 2019 ylioppilasjuhla 
helmikuussa 2020 Yo-tutkintomaksujen eräpäivä 
27.3.2020 Päättötodistuksen suoritusmerkintöjen ilmoittaminen (erillinen lomake) 
6.2.2020 Abien koulutyö päättyy, penkinpainajaiset 
7.2. - 9.3.2020 Lukuloma, tenttejä 
12.3.2020 Kokonaisarviointi 
10.3. - 26.3.2020 Yo-tutkinnon kirjalliset kokeet 
Huhtikuu 2020 Päättöarvosanojen korotustenttejä yo-kirjoitusten päätyttyä 
30.4.2020 Lukiokurssien oltava suoritettuna, jos aikoo valmistua keväällä 2020 
25.5.2020 mennessä Yo-tulosten julkistaminen 
Huhtikuun 2020 
lopussa 

Ilmoittautuminen syksyn 2020 yo-tutkintoon (hajautettua yo-tutkintoa 
suorittavat ensikertalaiset) 

29.5.2020 Kevään 2020 ylioppilasjuhlan harjoitukset klo 14.00 
30.5.2020 Kevään 2020 ylioppilasjuhla 
5.6.2020 mennessä Ilmoittautuminen syksyn 2020 yo-tutkintoon (uusijat, korottajat) 
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Ennen yo-tutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen 
pakolliset kurssit. 
Tutkintoaineiden pakolliset minimikurssimäärät:  
 
Äidinkieli 6   A-kieli 6 
B1-kieli 5   Pitkä matematiikka 10 
Lyhyt matematiikka 6  Uskonto 2 
Elämänkatsomustieto 3  Filosofia 2 
Psykologia 1  Historia 3 
Yhteiskuntaoppi 3  Fysiikka 1 
Kemia 1   Biologia 2  
Maantiede 1  Terveystieto 1 
  
Lyhyen oppimäärän kielissä edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. 
Vähintään yhdessä yo-tutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, 
ts. A-tason kieli tai pitkä matematiikka. Vaativamman tason kokeiden maksimimäärää ei ole 
rajattu. 
 
Yo-tutkinto tulee valmiiksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista 
koetta. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että kokelas saa myös lukion 
päättötodistuksen.  
 
Jos haluat valmistua ylioppilaaksi syksyllä 2019, niin lukion oppimäärän tulee olla suoritettu 
31.10.2019 mennessä. Jos haluat valmistua keväällä 2020, lukion oppimäärän tulee olla 
hyväksytysti suoritettu 30.4.2020 mennessä.  
 
Kokelaan pitää perehtyä tarkoin yo-tutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä ainekohtaisiin 
suoritusohjeisiin. Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä yo-tutkintoon liittyvistä 
määräyksistä ja yo-kokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä. 
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YLIOPPILASTUTKINTO (MÄÄRÄYKSET JA OHJEET) 
 
- tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen suorituskerran aikana 
- tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran 

tutkintoon 
- tutkintoa voi täydentää myöhemmin 
Yo-tutkinto on lukion päättötutkinto ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista 
koko tutkintoon eikä vain yksittäisiin kokeisiin. Pakollisten kokeiden määrä (4) on samalla sekä 
minimi että maksimi.  
- yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa 
- tutkintokokonaisuuteen ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa tutkintoaineessa 
- kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason 

mukaisen kokeen välillä matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja yleisemmin 
opetetuissa vieraissa kielissä kuitenkin siten, että vähintään yhdessä pakollisessa 
tutkintoaineessa on suoritettava vaativampi koe (A-tason koe) 

- kokelas voi yhdellä tutkintokerralla osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan 
kielen kokeeseen 

- hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran 
yhteydessä. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty 
koe, edellyttäen että tutkintoon kuuluu joku muu A-tason koe pakollisena. Jollei hylättyä 
koetta saada määräajassa hyväksytysti suoritetuksi, on tutkinto kokonaisuudessaan 
uusittava. 

- hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa, mutta kokeen tasoa 
ei voi vaihtaa 

- kokelas saa hakea hallinto-oikeudelta valittamalla muutosta rehtorin päätökseen, jolla 
kokelaan katsotaan syyllistyneen 9§:ssä tarkoitettuun menettelyyn (vilppi ja 
tutkintojärjestyksen rikkominen). Samoin kokelas saa hakea aluehallintovirastosta 
valittamalla muutosta rehtorin päätökseen, jolla kokelas on evätty osallistumasta yo-
tutkintoon kuuluvaan kokeeseen. 

- ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä päättää, että kokelas voi 
tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen 
kokonaisuudessaan alusta 

 
YO-TUTKINNON SUORITTAMINEN HAJAUTETTUNA 
 
Jos kokelas aikoo suorittaa tutkinnon ajallisesti hajautettuna, on syytä ottaa huomioon 
seuraavaa: 
- yo-tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran 

aikana. Kuitenkin sellainen kokelas, joka ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai 
muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi on menettänyt kaksi tutkintokertaa, voi jatkaa 
tutkintonsa suorittamista vielä kotiinpaluun jälkeisenä kahtena tutkintokertana. Tämä koskee 
kokelasta, joka on osallistunut tutkintoon ainoastaan yhden kerran ennen ulkomaille 
muuttamistaan. 

- lukion opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen 
kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään ao. tutkintoaineen pakolliset kurssit. 
Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuvalta edellytetään, että hän on 
opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen 
voi osallistua myös sellainen lukion opiskelija, joka muulla tavalla – esim. ulkomailla koulua 
käymällä – on hankkinut riittävät tiedot suoritettavassa tutkintoaineessa. 

- HUOM! Kokeet laaditaan kussakin oppiaineessa lukion tuntijakopäätöksessä määrättyjen 
pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärän perusteella. 

- tutkintoaineiden sekä kokeiden tason valinnassa on järkevää ottaa huomioon oma 
koulumenestys ja lukion jälkeiset jatko-opintosuunnitelmat. Sekä lukiolaisen itsensä että 
koulun kannalta on välttämätöntä, että kokelas päättäessään aloittaa yo-tutkinnon 
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suorittamisen ajallisesti hajautettuna tekee henkilökohtaisen tutkinnon suoritusaikataulun ja 
suunnitelman Wilmaan. Se tehdään Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin –lomakkeella. 

- jotta yo-kokelas ei hajautusta pohtiessaan tietämättään tai harkitsemattomuuttaan kaventaisi 
jatko-opintomahdollisuuksiaan, on koulun välttämätöntä seurata jokaisen opiskelijansa 
ylioppilastutkinnon suunnittelun edistymistä ja tarvittaessa annettava ohjausta. 

 
Yo-tutkintoa on mahdollista täydentää kokeilla, joihin kirjoittaja ei ole aiemmin osallistunut, sen 
jälkeen kun tutkinto on hyväksytysti suoritettu. Pakollisessa kokeessa hylättyä ei voi täydentää 
tutkintoaan uusilla aineilla ennen kuin on saanut yo-tutkintotodistuksen. Tutkintoa voi täydentää 
saman oppiaineen eritasoisella kokeella. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe. Koska koetuloksilla on merkitystä jatko-opintoihin pyrittäessä, 
ei kannata kiirehtiä kokeiden suorittamista tulosten kustannuksella. 
 
Ilmoittautuminen on aina sitova. Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksen perusteella 
mitätöidä ilmoittautumisen ainoastaan erittäin painavasta syystä (esim. sairaus tutkinnon 
aikana, ulkomailla tapahtuva opiskelu). Ilmoittauduttaessa tehtyjä valintoja yksittäisen kokeen 
pakollisuudesta ja ylimääräisyydestä tai kokeen tasosta ei voi jälkikäteen muuttaa. On 
huomattava, että kokeesta menee maksu, vaikka kokelas jäisi siitä pois, ja ilmoittautuminen 
katsotaan aina myös yrityskerraksi. Kokelaiden osallistumisoikeuden tarkistaa koulun rehtori. 
 
Ilmoittautuessaan opiskelija ilmoittaa vain ne aineet, jotka hän kirjoittaa lähimmällä 
tutkintokerralla. Hajauttajan on ilmoittauduttava jokaista tutkintokertaa varten uudelleen. Hän 
maksaa joka kerralla myös tutkinnon perusmaksun. 
 
Kirjallisesta ilmoittautumisesta tulee selvitä, ilmoittautuuko kokelas tutkintoon, erillisiin kokeisiin, 
uusimaan hylättyä tai hyväksyttyä koetta tai täydentämään tutkintoaan. Ilmoittautumisesta on 
käytävä ilmi kokeet, joihin kokelas ilmoittautuu sekä hänen valitsemiaan kokeita koskevat tiedot 
(mm. suoritetaanko koe pakollisena vai ylimääräisenä ja kokeen taso). 
 
Kevään 2020 tutkintoon tulee ilmoittautua 20.11.2019 mennessä. Syksyn 2019 tutkintoon 
osallistuneiden osalta ilmoittautumista voi muuttaa vielä välittömästi syksyn 2019 yo-tulosten 
saavuttua.  
 
Yo-tutkintoon osallistumisesta kokelaat joutuvat suorittamaan tutkintomaksut 
ylioppilastutkintolautakunnalle. Maksun suorittaminen on edellytys kirjoituksiin osallistumiselle. 
Kevään tutkintomaksut suoritetaan pankkisiirtolomakkeella lukion tilille. Laskut toimitetaan 
helmikuun aikana. Perusmaksu on 14,00 € ja ainekohtainen koemaksu on 28,00 €. 
 
SUULLISET KUULUSTELUT (TENTIT)  
 
Lukion päättövaiheessa olevat opiskelijat saavat pyytäessään kokonaisarviointitodistukset 
12.3.2020 alkaen koulutoimistosta, joissa on päättöarvosanaehdotukset. Kokonaisarviointi 
käsittää opiskelijan koko opiskeluohjelman. Kokonaisarviointitodistuksella pyritään esim. 
ammattikorkeakouluihin. Kevään kirjoitusten jälkeen opiskelija voi yrittää korottaa 
päättöarvosanaansa erillisessä kuulustelussa. Yo-kirjoitusten jälkeisiin eri oppiaineiden 
päättöarvosanan korotuskuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti aineen opettajalle 
1.4.2020 mennessä.  
 
LUKULOMA 
 
Kevään lukuloma alkaa penkkareista ja kestää ensimmäiseen kirjalliseen kokeeseen asti. 
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- tee itsellesi lukuohjelma, jota myös noudatat 
- tee itsellesi säännöllinen päiväohjelma, johon kuuluu myös liikuntaa. Yöunesta ei kannata 

tinkiä. 
- varaudu pitkäjänteiseen kertaamiseen, jos tähtäät todella hyvään arvosanaan tai jos olet 

vaikeuksissa 
- pääosa ulkomuistiaineksesta opitaan lukuloman aikana 
 
Syksyn lukuloma 
- lukulomaa voi pitää 1 päivä / kirjoitettava aine 
- ilmoitukset ryhmänohjaajalle etukäteen 
- ryhmänohjaajat tekevät yhteenvetolistan muille opettajille 
- valitse lukulomapäivät järkevästi 
 
Lukulomaa on niin paljon, että järkevästi keskittymällä ja ajan hyväksikäyttämällä tekee 
pieniä ihmeitä. Kyse on ennen kaikkea itsekurista. 
 
 
SYKSYN 2019 YLIOPPILASTUTKINTO 
Kirjalliset kokeet 
ma 16.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, 

portugali, latina, saame 
ke 18.9.  äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 
pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 
ti 24.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
pe 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ti 1.10. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 
to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 
KEVÄÄN 2020 YLIOPPILASTUTKINTO 
Kirjalliset kokeet 
ti 10.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 
to 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, 

portugali, latina, saame 
ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 20.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 
ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 
to 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
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Kirjalliset kokeet pidetään liikuntasalissa ja luokissa A301/A302, A401/A402, A414. Koeaika 
on klo 9.00 – 15.00. Kahden lyhyen oppimäärän kielikokeen suorittamiseen samanaikaisesti 
saa käyttää koeaikaa kahdeksan tuntia. Jätä päällysvaatteet naulakkoon ja ylimääräiset tavarat 
ja kännykkä lokeroosi. Koepäivinä on oltava koululla kahviossa klo 8.15. Salista saa poistua 
aikaisintaan klo 12.00, mutta on suositeltavaa, että koko koeaika käytetään mahdollisimman 
tarkoin vastausten ja tehtävien huolelliseen viimeistelyyn. Kokelas voi tuoda mukanaan omia 
eväitä, virvokkeita ja makeisia, mutta käärepaperit yms. on poistettava ennen saliin menoa. 
Teippaa kaikki tekstit piiloon jo kotona. Tarkista myös vaatteesi, ettei niissä ole tekstityksiä 
näkyvissä. Laukkuja ei saa tuoda saliin. Matkapuhelimien ja muiden elektronisten välineiden 
tuominen yo-koetiloihin on ehdottomasti kielletty. Matkapuhelimen hallussapito 
tutkintotilaisuudessa voidaan tulkita tutkintojärjestyksen rikkomisena, josta seuraamus on sama 
kuin vilpistä. Siirrä kuvallinen henkilötodistus eväät, kynät, kumit ja viivaimet tarjottimelle ja siirry 
ajoissa koepaikkaan. Koepaikka selviää ala-aulassa koeaamuna olevista listoista. Koetilaan 
mennään aakkosjärjestyksessä. Koetilassa ei saa enää keskustella. Kokelailla on mahdollisuus 
kokeen aikana käydä WC:ssä valvojan saattamana. Kokeen päätyttyä ja koesalista 
poistuttaessa on kaikki paperit luovutettava valvojalle. 
 
Ohjeita: 
- kaikissa kokeissa noudatetaan tarkoin kokeen ohjeita. 
- taulukkokirjat ja laskimet on jätettävä lukion toimistoon viimeistään kaksi työpäivää 

ennen koetta (matematiikka, fysiikka, kemia, maantiede) tarkistettaviksi. 
- kaikki suttupaperit mitätöidään sanalla KONSEPTI ja yliviivataan isolla rastilla 
- jos sairastut välittömästi ennen koetilaisuuden alkua, on asiasta ilmoitettava heti koululle 

koulusihteerille 040 800 7229 tai 040 806 4079, rehtorille 050 346 6492 tai apulaisrehtorille 
040 806 4080 ja toimitettava ensi tilassa kirjoituspäiväksi päivätty lääkärintodistus 
koululle. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi, mistä sairaudesta on kysymys, sairauden 
vaikeusaste ja ajankohta. 

 
HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAT ASIAT 
 
Ylioppilastutkintorekisteristä saadaan luovuttaa virkakäyttöön ammatillisten oppilaitosten ja 
korkeakoulujen opiskelijavalintaa varten tarpeelliset nimitiedot henkilötunnuksineen sekä tiedot 
henkilöiden arvosanoista ja pisteistä. Samoin saadaan luovuttaa julkaistavaksi tutkinnossa 
hyväksyttyjen nimet tutkintotulosten valmistuttua. Jos et halua nimeäsi julkaistavaksi lehdissä, 
niin tee kirjallinen ilmoitus asiasta koulusihteerille 31.10.2019 (syksyllä valmistuvat) / 30.4.2020 
(keväällä valmistuvat) mennessä. 
 
 
KOKEIDEN ARVOSTELU, PISTEMÄÄRÄT, ARVOSANAT JA KOMPENSAATIO 
 
Kaikkien kokeiden alustavan arvostelun suorittavat koulun omat opettajat. Lautakunta määrää 
lopulliset koekohtaiset arvosanat. Eri tutkintokertoina voi pisterajoissa olla melkoisia vaihteluja.  
Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat:  
Laudatur (L) = 7 pistettä, Eximia cum laude approbatur (E) = 6, Magna cum laude approbatur 
(M) = 5, Cum laude approbatur (C) = 4, Lubenter approbatur (B) = 3, Approbatur (A) = 2, 
Improbatur (I) = 0 
 
YTL lähettää tiedot suorituksista kouluille syksyllä marraskuun 23. päivään ja keväällä 
toukokuun 25. päivään mennessä. Tulokset voi katsoa omilla tunnuksilla Wilmasta tai 
hakea koulusihteereiltä lukion toimistosta heti niiden tultua. 
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Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, lautakunta voi antaa hänelle yo-
todistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. 
Kompensointi: i= kompensoituu 18 kompensaatiopisteellä, i- kompensoituu 16 pisteellä, i 14 
pisteellä ja i+ 12 pisteellä. Kompensaatiosta löydät lisää tietoa YTL:n sivuilta. 
 
Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumista. Se tehdään automaattisesti, 
joten sitä ei tarvitse erikseen pyytää. Jos kokelas ei halua kompensaatiota, on kirjallinen 
anomus jätettävä lukion toimistoon osoitettuna ylioppilastutkintolautakunnalle. 
 
LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISET KOKELAAT JA ERITYISJÄRJESTELYT 
 
Jos yo-kokelaalla on lukihäiriö ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan 
huomioon yo-kirjoituksissa, hänen tulee hankkia lukihäiriöstä selvitys. Lausunnon lukihäiriöstä ja 
sen vaikeusasteesta antaa lukiasiantuntija (erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti) ja kaksi 
opettajaa. Todistus lukihäiriöstä pitää jättää lukion toimistoon viimeistään yo-tutkintoon 
ilmoittautumisen yhteydessä tai 23.11.(kevään kirjoitusten osalta) ja 23.4.(syksyn kirjoitusten 
osalta), mikäli kokelaalle haetaan koetilanteen erityisjärjestelyjä.  
Lukihäiriö voidaan ottaa huomioon kahdella tavalla: 

- joko lopullisista arvosanoista päätettäessä (enintään yhden arvosanan korotus yhdessä 
aineessa) 

- tai yo-kokeiden suorittamisessa (erityisjärjestelyt)  
Erityisjärjestelyiden myöntämisen edellytyksenä on keskivaikea tai vaikea lukihäiriö. 
Erityisjärjestelyiden tulisi perustua lukioaikana tai aikaisemmin havaittuun erityisen tuen 
tarpeeseen. Tavoitteena on, että lukihäiriöistä opiskelijaa autetaan erityisjärjestelyillä eikä 
arvosanamuutoksilla. 
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea yo-tutkintoon erityisjärjestelyjä myös sairauden tai vamman 
perusteella. 
 
 
PÄÄTTÖTODISTUS, YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS 
 
Abiturienttien on ilmoitettava koulusihteereille erillisellä lomakkeella 31.10.2019 mennessä 
(syksyllä valmistuvat) ja 27.3.2020 mennessä (keväällä valmistuvat), haluavatko he 
suoritusmerkinnän vai numeroarvostelun niissä aineissa, joissa vaihtoehtoisuus on mahdollinen.  
 
Lukion päättötodistuksen saa vain, jos kaikki vaaditut kurssit (pakolliset kurssit ja yhteensä 
vähintään 75 kurssia) on suoritettu (katso opinto-opas). Lukion oppimäärä on suoritettava ja 
ylimääräiset neloset on hoidettava pois hyvissä ajoin ennen toukokuuta, muuten keväällä ei saa 
päättötodistusta eikä yo-todistusta.  
 
Niille kokelaille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet yo-tutkinnon pakolliset kokeet, lautakunta 
antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki 
pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti 
pakolliset kokeet, mutta joka ei ole oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta yo-
tutkintotodistusta. Lautakunta toimittaa yo-tutkintotodistuksen sen jälkeen, kun rehtori on 
ilmoittanut kokelaan saavan päättötodistuksen. 
 
YLIOPPILASJUHLAT 
 
Syksyn 2019 ylioppilasjuhla pidetään 5.12.2019 klo 13.00. 
Kevään 2020 ylioppilasjuhlan harjoitukset pidetään koulun juhlasalissa pe 29.5.2020. 
Mukaan on tuotava ylioppilaslakki, jossa on nimilappu sisäpuolelle kiinnitettynä.  
Kevään 2020 ylioppilasjuhla pidetään la 30.5.2020 klo 10.00.  
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TARKISTUSARVOSTELU 
 
Tulosten saavuttua kouluun kokelaalla on mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä saada 
tietää suorituksensa arvosteluperusteet. Jos kokelas tästä huolimatta on tyytymätön kokeensa 
arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemuksessa on 
esitettävä yksilöity pyyntö tarkistuksesta. Se tulee jättää koulun rehtorille 14 päivän kuluessa 
siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti 
tietoonsa. Tarkistusarvostelu on maksullinen (50 € / koe). Tosite maksun suorittamisesta YTL:n 
tilille on esitettävä rehtorille ennen hakemuksen lähettämistä. 
 
KEVÄÄN 2020 KIRJOITUKSET 
 
Uusijat ja täydentäjät ilmoittautuvat kevään 2020 kirjoituksiin lukion toimistoon viimeistään 
20.11.2019.  
 
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA 
 
Katso lisätietoja YTL:n nettisivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi  
Ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Digabi 
Ylioppilastutkinnon sähköistämisprojektin nimeksi valittiin Digabi. Projektin uudet sivut löytyvät 
osoitteesta http://digabi.fi. Sähköinen yo-tutkinto alkaa syksyllä 2016. 

http://digabi.fi/
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