
Lohjan Yhteislyseon lukio 23.5.2016 

 

TARKISTUSARVOSTELU on tehtävä 6.6.2016 mennessä 

 
Ote YLIOPPILASTUTKINTO-LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 

 
Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa hakea lautakunnalta 
tarkistusarvostelua. Hakemuksen voi tehdä kokelas, alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja tai koesuori-
tuksen valmistavasti arvostellut opettaja. Tarkistusarvostelua koskeva hakemus on toimitettava lukion 
rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella on ollut tilaisuus saada 
arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. (L 672/2005, 14 §) 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.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 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 tai pelkän pistemäärän 
korottamiseen.  

Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle välittömästi sen saatuaan. 
Rehtori tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki asianmukaiset tiedot.  

Ylioppilastutkintolautakunta määrää tarkistusarvostelua toimittamaan arvostelijat, joista kukaan ei ole 
aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koesuoritusta. Arvostelijoita tulee olla vähintään kaksi. (L 
672/2005, 14 §) Arvostelijat tarkistavat, onko lautakunnan alkuperäinen arvostelu suoritettu asian-
omaisen aineen arvosteluperusteiden mukaisesti. Jos arvostelussa ei ole tapahtunut virhettä, arvostelua 
ei muuteta. Jos virhe on tapahtunut, se korjataan. Tarkistusarvostelu ei johda alkuperäistä arvosanaa 
heikompaan arvosanaan (L 672/2005, 14 §).  

Tarkistusarvostelun tulos ilmoitetaan kokelaalle, tarkistusarvostelua pyytäneelle henkilölle ja lukion 
rehtorille (A 915/2005, 16 §).  

Kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus tai todistus kokeiden suorittamisesta sen estämättä, että 
hänen suoritukseensa on haettu tarkistusarvostelua. Jos arvosana tarkistusarvostelun tuloksena 
muuttuu, palautetun ylioppilastutkinto-todistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi 
todistus. (A 915/2005, 16 §)  

Tarkistusarvostelun tulokseen ei saa hakea muutosta valittamalla (L 672/2005, 13 §). 

 

Maksutositteessa on oltava seuraavat tiedot 

Lautakunnan tilinumero FI58 5000 0121 5038 08, BIC: OKOYFIHH 
Maksu tarkastuksesta 50 € / koe 

Viestikenttään 1429 / kokelaan numero 
 kokelaan nimi 
 aine / aineet, joista tarkastusarvostelu pyydetään 

 



Lohjan Yhteislyseon lukio 1429 

 
 
 
 

 

TARKISTUSARVOSTELUPYYNTÖ  

Ylioppilastutkintolautakunta 

 

 

 

KOKELAS TÄYTTÄÄ Pyydän, että ylioppilastutkintolautakunta toimittaa tarkistusarvostelun koskien seuraavaa 

 
Koe  

Taso  

Kokelaan nimi  

Kokelasnumero 1429 / 

Tutkintokerta kevät / syksy 20 

Kokelaan osoite  

Pankkiyhteystiedot 

tilin haltija tilinumero (IBAN) 

Päiväys  

Kokelaan 
allekirjoitus ja 
nimenselvennys 

 

 

 

 

REHTORIN MERKINNÄT Tosite tarkistusarvostelumaksun suorittamisesta nähty. 

 Päiväys Lohjalla 

 

Allekirjoitus 

Panu Ruoste 
rehtori 
Lohjan Yhteislyseon lukio koulun leima 

 


