
 

 

 

Lukio _________________________  

          
  

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN VALMISTUNEILLE OPISKELIJOILLE KEVÄÄN 

2023 YLIOPPILASTUTKINTOON

 

 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) _________________________ 

   

 

Sukunimi ______________________________ Etunimet ________________________________

 
 

 

Huomio!
● Voit joko uusia aiemmin suorittamiasi kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla.

● Voit myös täydentää tutkintoasi eritasoisilla kokeilla, kuin mitä tutkintoosi kuului.

● Kokeet suoritetaan Abitti-järjestelmässä. Tutustu digitaalisen kokeen ohjeisiin etukäteen. 
● Reaalikokeet järjestetään kahtena päivänä. 24.3. on mahdollista kirjoittaa yksi 

      seuraavista PS/FI/HI/FY ja BI ja 29.3. yksi seuraavista: UE/UO, ET, YH, KE, GE, TE.

 https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat

Kokelaslajit
(01) lukion varsinainen opiskelija              (06) tutkinnon täydentäjä
(04) hylätyn pakollisen kokeen uusija        (07) hylätyn pakollisen kokeen uusija, jos koe on kompensoitu 
(05) hyväksytyn kokeen uusija                 (08) hylätyn ylimääräisen kokeen uusija

Kokeen taso
A, pitkä kieli tai matematiikka B, keskipitkä ruotsi ja lyhyt matematiikka C, lyhyt kieli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osallistun KEVÄÄLLÄ 2023 seuraaviin pakollisiin ylioppilastutkinnon kokeisiin:

 
kokelaslaji aine                  kokeen taso (A, B, C) 

 
________ ____________________________________ ________ 

 

 
________ ____________________________________ ________ 
 

________ ____________________________________ ________ 
 
 
Osallistun KEVÄÄLLÄ 2023 seuraaviin ylimääräisiin ylioppilastutkinnon kokeisiin:
 
kokelaslaji aine                   kokeen taso (A, B, C) 
 

________ ____________________________________ ________ 
 
________ ____________________________________ ________ 

 
________ ____________________________________ ________ 
 

________ ____________________________________ ________ 
 
 
 
 
 

 
Ymmärrän, että ilmoittautumalla sitoudun maksamaan tutkintomaksut.  (rastita)

 

 

Päiväys _____ / _____ 2022      ________________________________       _______________
Allekirjoitus ja nimen selvennys             kanslian merkinnät

 

 

Tulosta, allekirjoita ja palauta lomake kansliaan pe 25.11.2022 klo 12.00 mennessä!

________ ____________________________________ ________
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Sähköposti ____________________________________
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