
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN YLIOPPILASTUTKINTOON SYKSYLLÄ 2023 

Ilmoittautumislomake niille Kotkan lyseosta valmistuneille ylioppilaille ja lukion päättötodistuksen 

suorittaneille, jotka eivät ole Kotkan lyseon kirjoilla lukuvuonna 2023-2024.  
 
UUSIJAT JA TUTKINNON TÄYDENTÄJÄT                                                  KOTKAN LYSEO  
Täytä lomake kuulakärkikynällä selvällä käsialalla ja huolellisesti.  

 

Etunimet   

Sukunimi  

Henkilötunnus  

Osoite  

Puhelin  

S-posti  

 

RASTITA OIKEA VAIHTOEHTO 

 Olen aloittanut tutkinnon suorittamisen keväällä 2022  

 Olen aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen kevättä 2022  

 kokelas, joka aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta 

 hylätyn pakollisen kokeen uusija 

 hyväksytyn kokeen uusija 

 aikaisemmin suoritetun tutkinnon täydentäjä 

 hylätyn ylimääräisen kokeen uusija 

 erillisen kokeen suorittaja 

 

Kokeiden tasot    Reaalikoepäivät 

• toinen kotimainen kieli: A tai B 13.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka,  

• vieras kieli: A tai C           biologia 

• matematiikka: A (pitkä) tai B (lyhyt) 21.9. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, 

Katso muut kokeiden päivät YTL:n sivuilta.          maantiede, terveystieto 
 

Nimeni saa julkaista uusien ylioppilaiden listalla □ (rasti ruutuun) 
Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että 

lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä 

viimeistään 5.11.2023.  
 

Kokelaalla tulee olla oma, ylioppilastutkintolautakunnan ehdot täyttävä tietokone. Kokelaan tulee 

osata käyttää ylioppilastutkintolautakunnan digitaalista koejärjestelmää. Koejärjestelyistä tiedotetaan 

lukion Pedanet-sivuilta (Ylioppilaaksi!). 
 

LIITTEET:  Kopiot ylioppilaslautakunnan aikaisemmin antamista todistuksista 

Kopio lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta 

Todistus YTL:n erityisjärjestelypäätöksestä (esim. lisäaika, sermi) 

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot: Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut 

tutkintoon vaadittavien viiden kokeen lisäksi lukion oppimäärän. Tarkista kirjoitusvalintasi  

osoitteessa https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi 
 

Osallistun SYKSYLLÄ 2023 seuraaviin tutkintoon vaadittaviin (pakollisiin) kokeisiin 

Rengasta oppiaine! 

PAKOLLISET/TUTKINTOON 

VAADITTAVAT KOKEET 

Kok

een 

taso  

A / B  

/ C 

Kirjoita 

reaalikokeen 

koepäivä 

Rasti,  

jos uusit koetta 

ensimmäistä 

kertaa 

Rasti,  

jos uusit 

koetta toista/ 

useampaa 

kertaa 

 

Äidinkieli 
  -----

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

 
 

Suomi toisena kielenä 
  -----

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

 
 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi    --------------   

Vieras kieli, mikä    --------------   

Vieras kieli, mikä   -------------   

Matematiikka    --------------   

Reaaliaineen koe, mikä 

_______________________________ 

------

---- 
 

 
 

Reaaliaineen koe, mikä 
 

------
--- 

 
 

 

 

Osallistun SYKSYLLÄ 2023 seuraaviin muihin (ylimääräisiin) kokeisiin:  

Rengasta aineen edessä oleva numero. 

MUUT/YLIMÄÄRÄISET KOKEET 

Kokeen 

taso  

A / B  / 

C 

Kirjoita 

koepäivä 

Rasti,  

jos uusit koetta 

ENSIMMÄISTÄ 

KERTAA 

Rasti,  

jos uusit koetta 

toista/useampaa 

kertaa 

1 
Toinen kotimainen kieli 

 
  

 
 

2 
Kielikoe, mikä 

_______________________________ 
  

 
 

3 
Kielikoe, mikä 

_______________________________ 
  

 
 

4 Matematiikka     

5 
Reaaliaineen koe, mikä 

_______________________________ 
----------  

 
 

6 
Reaaliaineen koe, mikä 
 

----------  
 

 

Ilmoittautuminen on sitova. Tämän ilmoittautumisen myötä sitoudun maksamaan tutkintomaksut. 

 

Päiväys ___/____/_______Allekirjoitus__________________________  
 

Huolellisesti täytetty lomake on palautettava Kotkan lyseoon 05.06. 2023 mennessä (Kirkkokatu 15, 

48100 Kotka, koulun postilaatikko). 

Rehtori täyttää  KYLLÄ EI 

Tarvittavat todistukset on esitetty    

Hakija on hyväksytty osallistumaan kokeisiin   

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2023-koepaivat
https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


 


