
KOROTUSKUULUSTELUT ENNEN 
YLIOPPILASKIRJOITUKSIA S2021 

 
1. Opiskelijat ovat voineet ilmoittautua neljän oppiaineen korostuskuulusteluun (opiskelijan 

kevään yo-kirjoitusaineet). 
 

2. Korotuskuulustelu pidetään sen oppimäärän pohjalta, jonka ko. opiskelija on lukiossa 
opiskellut. Oppiaineen pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna. Korotuskuulusteluun 
tulee mukaan myös lv. 2021 – 2022 periodissa 1 opiskeltavat ko. oppiaineen 
kurssit  

 
3. Korotuskuulustelu arvostellaan lukion yleisiä arvosteluperusteita noudattaen. Korotuskuu- 

lustelu arvostellaan kokonaisella numerolla. 
 

4. Jos opiskelija jättää tulematta korotuskuulusteluun ilman hyväksyttävää syytä, katsotaan 
kuulustelukerta käytetyksi. Opiskelija ilmoittaa esteestä pääsääntöisesti suoraan 
opettajalle, tarvittaessa apulaisrehtorille. 

 
5. Ohessa on korotuskuulusteluaikataulu sekä luokkatilat. Aineryhmässä sovitaan 

yhdessä korotuskuulustelun laadinnasta ja koetilaisuuden valvonnasta. Samaan aikaan 
järjestettävien korotuskuulusteluiden valvonnoista sopivat eri aineryhmien edustajat yh- 
dessä. Tästä on tullut yhteinen Wilma-viesti korotuskuulustelun vastaanottaville opetta- 
jille. 

 
6. Opiskelijoiden ilmoittautumiset ovat luettavissa Drivessa sekä osoitteessa 

korotusilmoittautumiset.lyll.fi. Korotuskuulustelun vastaanottavat opettajat tarkistavat 
korotuskuulusteluun tulevat opiskelijat Drivesta. Opiskelijoiden ko. oppi- 
aineen oppimäärä (= suoritetut kurssit) tarkistetaan Wilmasta/Primuksesta. 

 
7. Korotuskuulustelu on palautettava ja arviointi on annettava opiskelijoille 

ennen ko. aineen yo-koepäivää. Korotuskuulustelun korjaava opettaja ilmoittaa 
palautukseen liittyvästä aikataulusta opiskelijoille korotuskuulustelun yhteydessä. 

 
8. Merkitse opiskelijan korotuskuulustelun arvosana, opettaja ja (selitys tarvit-

taessa). Tiedot merkitään Drivesta löytyvään korotuskuulustelutiedostoon. 
Arvosanoista laitetaan merkinnät perjantaihin 1.10.2021 mennessä.  

          Huom.! Tiedostoon ei pysty lisäämään opiskelijoita nimellä. 
 

    Jos opiskelija käy korotuskuulustelussa, merkitse arvosana (4 – 10). 
 
         Jos opiskelija ei tule korotuskuulusteluun eikä ilmoita poissaolosta, merkitse     
         arvosanan kohdalle 4 ja laita selitys ”ei saapunut”. Tällöin korotuskuulustelukerta  
         katsotaan käytetyksi. 
 

Jos opiskelija peruuttaa osallistumisensa korotuskuulusteluun, jätä arvosanan 
kohta tyhjäksi ja merkitse selityksenä ”perutti”. Tällöin opiskelijalla on korotus- 
kuulustelukerta käyttämättä. 
 
JOKAISELLE OPPIAINEEN KOROTUSKUULUSTELUUN ILMOITTAUTUNEELLE ON 
LAITETTAVA JOKU MERKINTÄ DRIVESSA OLEVAAN KOROTUSKUULUSTELU- 
TIEDOSTOON. 
 
 
 
 
 



 
 

S2021 korotuskuulusteluaikataulu 
 
 
 
Maanantai 30.8. klo 16.10 englanti  luokka B207 – B208
   

    
  

                                                                         
Perjantai 3.9.  klo 16.40 S2   luokka B206 
  
 
   
Keskiviikko 8.9. klo 13.00 biologia   luokka B211   
 klo 13.00 maantiede  luokka B211  
 klo 13.00  psykologia  luokka B211 
 klo 13.00 matematiikka, lyhyt luokka B211 
 klo 13.00 ruotsi B   luokka B211  
 
 klo 13.00 historia   luokka B209 
 klo 13.00 yhteiskuntaoppi  luokka B209 
 klo 13.00 fysiikka   luokka B209 
 klo 13.00 terveystieto  luokka B209 
 klo 13.00 espanja, lyhyt  luokka B209 
 
  
 
 
Jos opiskelija jättää tulematta korotuskuulusteluun ilman hyväksyttävää syytä, 
katsotaan korotuskuulustelukerta käytetyksi.  
 
 
 
Ilmoita korotuskuulustelun peruutuksesta suoraan opettajalle ja apulaisrehtorille  
ennen ko. aineen kuulustelupäivää! 

 
 
 

 


