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OULUN AIKUISLUKIO

22.5.2018

SYKSYN 2018 YO-KOKELAILLE
Yo-tutkinto
Tutkinnon voi suorittaa yhden tutkintokerran aikana tai hajautetusti enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.
Sähköisiin kokeisiin täytyy tuoda oma kannettava tietokone ja langalliset kuulokkeet.
Yo-tutkinto käsittää



4 pakollista koetta ja lisäksi voi valita
1 tai useampia ylimääräisiä kokeita.

Pakolliset kokeet (4):
 Kaikille pakollisena kokeena on äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe tai suomi
toisena kielenä –koe
 Kolme muuta pakollista koetta valitaan ryhmästä, johon kuuluvat
- toinen kotimainen kieli (ruotsi), tasot pitkä tai keskipitkä
- vieras kieli, tasot pitkä tai lyhyt
- matematiikka, tasot pitkä tai lyhyt
- yksi reaaliaineen koe

Tutkinnossa on oltava vähintään yksi pitkän tason pakollinen koe.
HUOM.!
Kun kirjoitat hajautetusti ja kirjoitat viimeisen pakollisen aineen, on se myös viimeinen mahdollisuus valita ylioppilastutkintoon mukaan ylimääräisiä kokeita. Tämän jälkeen kirjoitetut kokeet täydentävät ylioppilastutkintoa, mutta eivät tule mukaan ylioppilastutkintotodistukseen. Täydentävistä kokeista saa oman erillisen todistuksen. Täydentävistä kokeista ei saa kompensaatiopisteitä.

Uusimiskerrat
Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien
kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinto voi siis venyä pisimmillään kuuteen tutkintokertaan!
Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta
arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.
Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.
Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.
Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran. Hyväksytyn kokeen uusimiselle ei ole aikarajaa.
(Koskee myös reaaliaineen koetta keväästä 2006 alkaen!)
Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajaa. Täydentäminen on mahdollista vasta sen jälkeen,
kun tutkinto on suoritettu.
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YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET SYKSYLLÄ 2018
KIRJALLISET KOKEET
ma 17.9.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 19.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä.
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 21.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

ma 24.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, saame

ti 25.9.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 27.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

pe 28.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 1.10.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

ke 3.10.

saamen äidinkielen koe

Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen.

MUISTILISTA SYKSYN 2018 YO-TUTKINTOON
1. Seuraa Oulun aikuislukion kotisivujen yo-tutkintosivuja, jonne päivitämme kaikki viimeisimpiä
ylioppilaskirjoituksia koskevat tiedot ja muutokset.
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/ylioppilaskirjoitukset1
2. Syksyn 2018 ylioppilaskirjoitusten infot ja ohjaukset
Yo-kokelaan ohjauksella tarkoitetaan yleisiä ohjeita, mitä kirjoituksissa saa olla mukana, mitä
pitää olla mukana, milloin pitää olla paikalla ja missä pitää olla, minne autot voi jättää, mihin
erillistilakirjoittajat tulevat.
Yo-infolla tarkoitetaan ohjeita yo-kirjoituksiin ilmoittautumisesta, yo-tutkinnon rakenteesta ja
yo-kirjoituksiin valmentautumisesta.
Koko tutkinnon suorittajien, myös hajauttajien on osallistuttava ylioppilaskirjoituksia koskevaan
yo-ohjaukseen. Uusijat ja korottajat osallistuvat harkintansa mukaan.
Syksyn 2018 yo-infot:
to 3.5.2018 klo 16.05 Kontinkankaan yksikkö
ke 8.5.2018 klo 16.05 Kaukovainion yksikkö
ma 28.5.2018 klo 18.00 Kastellin monitoimitalo
Syksyn 2018 yo-ohjaus:

ti 28.8.2018 klo 16.05 Kontinkankaan yksikkö
ke 29.8.2018 klo 16.05 Kaukovainion yksikkö
ma 3.9.2018 klo 18.00 Kastellin monitoimitalo
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3. Ilmoittautuminen kirjallisesti kansliassa
 tutkinnon aloittajat ilmoittautuvat viimeistään ma 28.5.2018
 muut viimeistään ti 5.6.2018
Huom! Yo-tutkintoon ilmoittautuminen on sitova.
Anomus erityisjärjestelyihin tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.
4. Osallistumisoikeus tarkistetaan iltaopetuksen 1. jakson aikana.
 Lukion opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään ao. tutkintoaineen pakolliset kurssit. Reaaliaineissa,
joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua. Lyhyen kielen kokeeseen saa osallistua, kun on opiskellut vähintään kolme kurssia tätä kieltä.
Jos olet epävarma osallistumisoikeudestasi yo-kokeeseen, ota yhteyttä rehtoriin ennen koetta.
 Ammatillisen tutkinnon perusteella on oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäopintoja,
jos ammatillinen tutkinto on vähintään 2,5 vuoden laajuinen. Kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneelta vaaditaan lisäksi vähintään kaksi pakollista lukiokurssia kirjoitusaineissa,
jotta hän voi ilmoittautua.
Huom! Kokeessa hyvin menestyminen edellyttää kuitenkin pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien suorittamista. Muut erillistapaukset käydään läpi opiskelijakohtaisesti.
5. Tutkintomaksuista lähetään lasku kotiosoitteeseen. Tällä hetkellä tutkintomaksut ovat seuraavat:
 perusmaksu
14 €
 koekohtainen maksu, kokeiden määrä x
28 €
Maksut on maksettava ehdottomasti eräpäivään mennessä, etteivät ne lankea ulosottoon.
6. Ainekohtaiset ohjaustilaisuudet
Äidinkielen ohjaus
pe 31.8.2018 klo 15.00
Reaaliaineet
ti 4.9.2018 klo 16.00
Fysiikka
ke 5.9.2018 klo 16.00
Kemia
to 6.9.2018 klo 16.00
Matematiikka
ti 11.9.2018 klo 16.00
Englannin ja ruotsin kielessä ainekohtaista abien ohjausta ei järjestetä. Ohjausta annetaan abikursseilla.
Koulun kotisivujen abi-infossa on opettajan ohjeita kirjoittajille.
7. Preliminäärikokeet
Englanti
Englanti
Äidinkieli
Reaaliaineet
Fysiikka
Kemia
Matematiikka
Ruotsi

to 30.8.2018 klo 16.00–21.00 eLukion opiskelijat
ma 17.9.2018 klo 16.00–21.00 päivä- ja iltalukion opiskelijat
pe 31.8.2018 klo 15.00–21.00, sähköinen koe,
ilmoittautuminen marita.karsikas(at)eduouka.fi
ti 4.9.2018 klo 17.00–21.00, sähköinen koe
ke 5.9.2018 klo 16.00-21.00, sähköinen koe
to 6.9.2018 klo 16.00-21.00, sähköinen koe
ti 11.9.2018 klo 16.00-21.00, paperikoe
ke 12.9.2018 klo 16.00-21.00, sähköinen koe

8. Yo-tutkinnon kirjalliset kokeet 17.9.–3.10.2018 pidetään Kastellin monitoimitalolla. Kokeiden pitopaikat
ja
täsmällinen
aikataulu
ilmoitetaan
elokuun
aikana
kotisivuilla.
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/ylioppilaskirjoitukset1
9. Osallistujilla tulee olla mukanaan kokeessa kuvallinen henkilöllisyystodistus.
10. Tutkinnon jälkeen pidettäviin korotustentteihin (koko oppiaine korotetaan yhdellä kuulustelulla)
on ilmoittauduttava kansliassa 3.10.2018 mennessä, jonka jälkeen laaditaan välittömästi tenttilista.
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11. Koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle päättötodistusta vaille jäävät opiskelijat marraskuussa 2018. Tapauskohtaisesti on mahdollista suorittaa puuttuvat kurssit vielä iltaopetuksen 1.
jakson koeviikolla. Jos opintojen suorittaminen siirtyy vielä 2. jaksoon, ole yhteydessä opintoohjaajaan tai rehtoriin.
12.

Ylioppilaskirjoitusten tulokset tulevat koululle viimeistään 23.11.2018.

13.

Syksyn 2018 ylioppilasjuhla pidetään ke 5.12.2018.

14. Kevään 2019 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava 23.11.2018 mennessä.

Muita ohjeita
Lukilausunnot
Luku- ja /tai kirjoitushäiriötä koskeva lukilausunto tulee jättää YTL:n ohjeen mukaan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos lukihäiriö edellyttää erityisjärjestelyjä, on hakemus toimitettava kevään tutkinnon osalta viimeistään 23. marraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 23. huhtikuuta.
Lukihäiriöstä ja sen vaikeusasteesta antaa lausunnon lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, lukihäiriöön perehtynyt psykologi tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti.
Lukihäiriöstä annettava lausunto tehdään YTL:n lomakkeelle. Tarkempaa tietoa saat rehtorilta ja
opinto-ohjaajalta. Lausuntojen hankkimiseen pitää ryhtyä riittävän ajoissa, että ne voidaan lähettää
lautakunnalle ilmoittautumisen yhteydessä.
Koetilanteen erityisjärjestelyt
Tavallisimpia sairauksia ja vammoja ja tilanteita, joiden perusteella ylioppilastutkinnon kokeisiin
haetaan erityisjärjestelyjä, ovat erilaiset onnettomuudet, tapaturmat ja äkilliset sairastumiset, kuulovamma, näkövamma, CP-vamma, nivel- ja reumasairaudet, mielenterveyshäiriöt ja keskushermoston kehityksen häiriöt.
Kyseeseen tulevia järjestelyjä ovat mm. lisäaika kirjallisessa kokeessa, erillinen koetila. Katso lisää
ylioppilastutkintolautakunnan osoitteesta: http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleisetmaaraykset-ja-ohjeet

Erityisjärjestelyjen hakeminen
Kun kysymyksessä on pitkäaikainen sairaus tai pysyvä vamma, erityisjärjestelyhakemus tehdään
viimeistään silloin, kun kokelas ensimmäisen kerran ilmoittautuu tutkintoon. Lukion on toimitettava
lautakuntaan kaikki erityisjärjestelyjä koskevat hakemukset kevään tutkinnon osalta viimeistään
23. marraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 23. huhtikuuta. Vireille pantua erityisjärjestelyhakemusta, josta puuttuu lausuntoja tai johon tarvitaan lisätietoja, tulee täydentää ensi tilassa,
kevään tutkinnon osalta kuitenkin viimeistään 20. tammikuuta ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 20. elokuuta. Myöhässä toimitetut hakemukset tai puutteelliset hakemukset käsitellään normaalisti, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan seuraavalla tutkintokerralla.
Jos sairastut,
ilmoita koululle mahdollisimman aikaisin kansliaan puh. 050 3166 510 tai rehtorille p. 044 703 9388.
Pysäköinti
Ole ajoissa liikkeellä, jotta löydät pysäköintipaikan! Opiskelijat voivat pysäköidä vain peruskoulun
puoleisen parkkialueen ensimmäisen välikön paikoille.
Myöhästyminen
Jos kokelas myöhästyy kirjallisesta kokeesta, otetaan hänet yleensä kirjoittamaan, jos hän tulee ennen klo 10.00. Jos kokelas tulee klo 10 jälkeen, ratkaisee asian YTL.
Kirjoituksiin mukaan otettavat tavarat
 Kirjoitussaliin saa viedä ainoastaan kirjoitus- ja piirustusvälineet sekä eväät.
Sähköisissä kokeissa kirjoitussaliin saa tuoda kannettavan tietokoneen, hiiren ja kuulokkeet.
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Taulukot ja laskimet jätetään koetta edeltävänä päivänä klo 18.00 mennessä kansliaan tarkistusta varten.
Välineet on varustettava lapulla tai teipillä, johon merkitään nimi, koulun numero (1500) ja kokelasnumero.
Eväät tuodaan saliin ilman käärepaperia lautasella, läpinäkyvässä muovipussissa/rasiassa tai
pulloissa siten, että ei ole aihetta epäillä vilpillistä menettelyä. Eväissä ei saa lukea mitään tekstiä ja ne onkin hyvä jo kotona teipata valmiiksi. Lautasen eväille saa kokoontumispaikalla.
Kielten kokeissa ei saa olla myöskään sellaisia vaatteita, joissa on kirjoitettavan kielen tekstiä.
Matkapuhelimia ei saa viedä koetiloihin, ne on syytä jättää kotiin.
Kenkien on hyvä olla kopisemattomat, jotta salissa liikkuessaan ei häiritse toisia kokelaita.

Sähköiset ylioppilaskokeet
Syksyllä 2018 sähköinen ylioppilaskoe on kaikissa muissa kokeissa paitsi matematiikassa, jossa tehdään vielä paperinen ylioppilaskoe. Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus tehdään
kirjallisen kokeen koepäivänä.
Sähköisiin kokeisiin täytyy tuoda oma kannettava tietokone ja langalliset kuulokkeet.
Jos tarvitsee koneen koululta, pitää olla yhteydessä rehtori Panu Kelaan p. 044 7039 388
Lisätietoja sähköisestä yo-kokeesta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi
Kokelaan on koetilanteessa itse osattava kytkeä ja käynnistää koe USB-tikulta. Tätä varten voi
käydä abittiohjauksissa, joista tarkemmat ajat löytyvät kotisivuilta.
Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvia opiskelijan pitää ottaa yo-kokeeseen mukaan seuraavia tarvikkeita:
• tietokone
• virtajohto tietokoneeseen
• langalliset kuulokkeet (saa olla nappi- tai kuppikuulokkeet)
• langallinen hiiri (langaton hiiri kielletty; jos ei tarvitse hiirtä, ei ole pakko tuoda)
Hox! Jos koneessa ei ole porttia internet-kaapelille tarvitsee opiskelija lisäksi usb-adapterin kyseistä
ethernet-kaapelia varten.
Vieraat kielet
Digitaaliseen kielikokeeseen sisältyy seuraavia kielitaidon osa-alueita mittaavia tehtäviä: kuullun
ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen, sanaston ja rakenteiden hallinta.
Samaa kielitaidon osa-aluetta mittaavat tehtävät muodostavat tehtäväkokonaisuuden. Tehtäväkokonaisuuden tehtävät voivat sijaita kokeessa erillään toisistaan. Tehtävä voi sisältää useita osioita.
Kaikki tehtävän osiot tulee suorittaa, ellei vaihtoehtoisuutta ole erikseen ilmoitettu ohjeistuksessa.
Jos kokeeseen sisältyy kuullun ymmärtämistä mittaavia tehtäviä, kokelaan on jätettävä arvosteltavaksi suoritus kuullunymmärtämisen tehtäväkokonaisuudesta sekä lisäksi suoritus ainakin yhtä
muuta osa-aluetta mittaavasta tehtäväkokonaisuudesta, jotta koesuoritus olisi hyväksytty
Kielten opettajat antavat tarkemmat tiedot kokeen kokoonpanosta sekä eri osioiden suoritusohjeet.
Kielten kokeissa on ehdottomasti kunkin osion suoritus tehtävä ohjeen mukaisella kielellä.
Matematiikan koe
Matematiikan koe koostuu osioista A, B1 ja B2. Vastaaminen aloitetaan A-osion tehtävistä 1-4,
joissa ei saa käyttää laskinta ja niihin vastataan tehtävävihkoon ratkaisuille varattuihin kohtiin. Nämä pitää palauttaa viimeistään kolmen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Tämän jälkeen saa hakea valvojalta oman laskimensa ja käyttää sitä lopuissa tehtävissä eli osioissa B1 ja B2. B-osassa kokelas kirjoittaa tehtävän 5 vastauksen kokoarkille aloittaen vastauksensa arkin ensimmäiseltä sivulta
tai kirjoittaa kokoarkille vain nimitietonsa, jos ei tee tehtävää 5. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa
vain yhden tehtävän ratkaisun. Tehtävät palautetaan nipussa, jossa puoliarkit ovat kokoarkin välissä
numerojärjestyksessä. A-osiossa on neljä tehtävää, joihin kaikkiin saa vastata. B1-osiossa on viisi
tehtävää, joista saa vastata kolmeen ja B2-osiossa neljä tehtävää joista saa vastata kolmeen. Kaikissa tehtävissä saa käyttää taulukkokirjaa ja B-osioiden tehtäviä saa ratkaista myös ennen A-osion palauttamista
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Laskimet ja taulukkokirjat yo-kokeessa
Laskimet ja taulukot pitää tuoda koululle tarkistettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä.
Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen yo-kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta,
paitsi matematiikan yo-kokeen A-osiossa. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä
tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla
mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon.
Sallittuja taulukkokirjoja ovat
 MAOL-taulukot, OTAVA
 Ranta-Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY
Äidinkielen koe: suomen kieli
Äidinkielen koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Lukutaidon
kokeen arvioinnissa painottuvat luetun ymmärtäminen sekä tekstien analyysi- ja tulkintataidot ja
kirjoitus taidon kokeessa kirjallisen ilmaisun ja tekstin rakentamisen taidot. Molemmissa kokeissa
aineistoilla on vahva asema, joten lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät niissä toisiinsa.
Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun piste
summan perusteella.
Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että kokelaalla on suoritus kokeen molemmista, eri päivinä suoritettavista osista. Jos kokelas jättää saapumatta jompaankumpaan äidinkielen kokeen koetilaisuuteen tai ei jätä molemmissa koetilaisuuksissa koesuoritusta arvosteltavaksi, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi eikä kompensaatio ole mahdollinen. Kokelaan on koetta uusiessaan suoritettava kokeen molemmat osat uudelleen.
Suomi toisena kielenä -koe
Äidinkielen koe voi olla oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe, jos kokelaan
oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai jos kokelas on viittomakieltä äidinkielenään tai ensikielenään käyttävä. Suomi toisena kielenä -koe suoritetaan äidinkielen esseekokeen koepäivänä.
Sähköisessä kokeessa on kuullun ymmärtämisen, kirjallisen viestinnän ja lukutaidon osat. Erillistä
sanastoa ja rakenteiden hallintaa mittaavaa osaa ei enää ole, vaan niitä testataan osana muita kokeen osia.
Arvioitavaksi jätettävissä papereissa
kirjoitetaan nimikirjoitus ja sen alle nimenselvennys tekstaten: sukunimi ja etunimet. Koulun numeron perään merkitään kokelaan numero (ilmenee nimilapusta). Jokainen konseptina käytetty
paperi varustetaan sanalla "konsepti" ja nimellä. Konsepteihin vedetään puhtaaksikirjoituksen jälkeen rastit päälle. Värikynän käyttäminen on sallittua vain reaalikokeen kuvioissa, ei kuitenkaan punaista eikä vihreää. Papereita ei saa taittaa eikä repiä, kaikki paperit on palautettava kokeen päättyessä valvojalle. Tarvittaessa saa valvojalta paperia lisää.
Jos kokeen aikana on asiaa,
esim. haluaa poistua vessaan tai haluaa lisää paperia, tehtäväpaperi on epäselvä jne., on noustava
ylös ja odotettava valvojaa. Matematiikan kokeiden alussa on syytä varmistua, että saa oikean
tehtäväpaperin.
Kokeesta poistuminen
Kokeesta ei saa poistua ennen klo 12.00. Kuitenkin saa valvojan kanssa käydä salin ulkopuolella.
Kokeiden korjaus
Kokeet tarkastavat ja arvostelevat valmistavasti ao. opettajat. Opettajan suorittaman arvostelun jälkeen alustavia tuloksia voi kysellä kansliasta tai arvostelun suorittaneelta opettajalta.
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Lääkärintodistus
Jos kokelaan suorituksiin on haitallisesti vaikuttanut sairaus tai vaikeat kotiolot, tulee sairaudesta
lähettää lääkärintodistus ja muista seikoista riittävä selvitys. Lääkärintodistukset jätetään rehtorille,
joka lähettää ne heti kirjoitusten jälkeen ylioppilastutkintolautakunnalle.
Kokeiden lopulliset tulokset
Kirjoitusten tulokset tulevat koululle keväällä toukokuun loppupäivinä ja syksyllä marraskuun puoleen väliin mennessä. Keväästä 1996 alkaen yleisarvosanaa ei ylioppilastutkinnossa ole annettu.
HUOM! Ylioppilastutkintotodistus
Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnon kokeiden hyväksytyn suorittamisen lisäksi, että lukion oppimäärän pohjalta osallistuva kokelas on suorittanut myös lukion oppimäärän
hyväksytysti ja ammatillisen tutkinnon pohjalta osallistuva ammatillisen tutkinnon. Jos koulusuorituksissa on jokin puute, on koulun ilmoitettava siitä YTL:lle keväällä toukokuun alkupuolella ja syksyllä lokakuussa. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa ylioppilastutkintotodistukset lakkiaisiin
mennessä ainoastaan niille, joilla puutteita ei ole.
Yo-tutkinnon kokeiden arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät keväästä 1996 lähtien:
Laudatur
L
7
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
Ylimääräisen kokeen hylättyä tulosta ei merkitä ylioppilastutkintotodistukseen.
Kompensaatioäänet saadaan seuraavasti:
L = 7 pistettä
E = 6 pistettä
M = 5 pistettä C = 4 pistettä

B = 3 pistettä

A = 2 pistettä

Näin saadut kompensaatioäänet lasketaan yhteen.
12 pistettä kompensoi i+:n, 14 pistettä kompensoi i:n, 16 pistettä kompensoi i-:n, 18 pistettä kompensoi i=:n.
Ei kompensaatiota
Jos kokelas ei halua ylioppilastutkintotodistusta, jossa mahdollisesti on yksi improbatur-arvosana,
hän voi ilmoittaa, että kompensointia ei saa suorittaa. Ilmoituksen tekee kokelas itse. Mikäli hän on
alaikäinen, sen varmistaa hänen holhoojansa. Ilmoitukset on tehtävä keväällä viimeistään 15.5. ja
syksyllä 31.10. mennessä.
Alustavia pisterajoja
Alustavia pisterajoja löytää ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta osoitteesta:
http://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/pisterajat/
Lopulliset pisterajat muotoutuvat jokaisella tutkintokerralla ja kussakin kokeessa erikseen. Pisterajat
tulevat tietoon samanaikaisesti YTL:n ilmoittamien koetulosten kanssa.
Rekisteriote
Kokelaalle, joka suorittaa tutkintoa ajallisesti hajautettuna, annetaan pyynnöstä ote ylioppilastutkintorekisteristä, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa. YTL perii rekisteriotteesta
vahvistetun maksun. Rekisteriotteen voi tilata puhelimitse.
Tarkistusarvostelu
Jos kokelas, alaikäisen kokelaan huoltaja tai opettaja 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. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä
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kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Rehtorin on
puolestaan ilmoitettava lautakunnalle, että maksu on suoritettu lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen. Lautakunnan määräämiä tarkistusarvostelijoita on vähintään kaksi. Kumpikaan heistä ei ole aikaisemmin arvostellut
suoritusta. Lautakunta lähettää päätöksen tarkistusarvostelun tuloksesta hakemuksen tekijälle ja
tiedoksi lukion rehtorille.
Sukunimen muutos
Jos sukunimi muuttuu ylioppilastutkinnon suorittamisen aikana, on siitä jätettävä rehtorille
virkatodistus YTL:aa varten.
Ylioppilastutkinnosta
saat tietoa myös netistä osoitteesta: http://www.ylioppilastutkinto.fi
Treenit
Opetuksen lisäksi treenata voit myös abitreeneissä osoitteessa: http://www.yle.fi/abitreenit
Kotisivuiltamme http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/ylioppilaskirjoitukset1 ylioppilaskirjoitukset sivustolta löytyy tiivistettyä tietoa ylioppilastutkinnon käytänteistä. Päivitämme sivuille myös kirjoituksia koskevat viimeisimmät muutokset ja tiedotteet.
Rehtori

