
LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO 

Sitova ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon kevät 2022 
(tutkinnon korottaja/täydentäjä) 

 

Sukunimi  Etunimet  

Henkilö-

tunnus 
 Puhelin  

Katu-

osoite 
 

Postitoimi- 

paikka 
 

s-posti- 

osoite 
   

  Olen valmis ylioppilas (YOtodistus liitteenä / ei tarvita jos on valmistunut ko. lukiosta) kevät / syksy    20 

  Erityisjärjestelyjä yo-kokeissa (esim. lisäaika, pienryhmätila) 
Mikä: 

kevät / syksy    20 

Kokelaslajit 
01 varsinainen kokelas 
02 lukion kurssin suorittanut yksityisoppilas tai kokelas, joka 
aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta 
03 ammatillisen tutkinnon tai ammatilliset opinnot 
suorittanut kokelas (kahden tutkinnon suorittaja) 
04 hylätyn pakollisen kokeen uusija 

05 hyväksytyn kokeen uusija 
06 tutkinnon täydentäjä 
07 hylätyn pakollisen kokeen uusija, kun koe on kompensoitu 
08 hylätyn ylimääräisen kokeen uusija 
09 erillisen kokeen suorittaja 
10 lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas 

Pakolliset kokeet - SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 
Kokelas-
laji 

Aine 
Aine-
lyhenne 

 

 Äidinkieli  suomi=A suomi toisena kielenä =A5 

 
Toinen kotimainen 
kieli (ruotsi) 

 pitkä oppimäärä=BA keskipitkä oppimäärä=BB 

 Vieras kieli  
pitkä oppimäärä: EA=englanti, 
FA=ranska, SA=saksa, 
PA=espanja, VA= venäjä 

lyhyt oppimäärä: EC=englanti, PC=espanja, TC=italia,  
L1= latina, FC=ranska, SC=saksa, VC=venäjä 

 Matematiikka  pitkä oppimäärä=M lyhyt oppimäärä=N 

 Reaaliaineen koe  
BI=biologia, FF=filosofia, 
FY=fysiikka, HI=historia, 
PS=psykologia 

UE=ev.lut. uskonto,  
UO=ort. uskonto, ET=elämänkatsomustieto, YH=yhteiskuntaoppi, KE=kemia, 
GE=maantiede, TE=terveystieto 

Ylimääräiset kokeet - SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 
Kokelas-
laji 

Aine 
Aine-
lyhenne  

 
Toinen kotimainen 
kieli (ruotsi) 

 pitkä oppimäärä=BA keskipitkä oppimäärä=BB 

 Vieras kieli  pitkä oppimäärä: 
EA=englanti, FA=ranska, 
SA=saksa, PA=espanja, 
VA= venäjä 
 

lyhyt oppimäärä: 
EC=englanti, PC=espanja, TC=italia,  L1= latina, FC=ranska, SC=saksa, VC=venäjä  Vieras kieli  

 Vieras kieli  

 Matematiikka  pitkä oppimäärä=M lyhyt oppimäärä=N 

 Reaaliaineen koe  BI=biologia, FF=filosofia, FY=fysiikka, HI=historia, PS=psykologia 

 Reaaliaineen koe  UE=ev.lut. uskonto, UO=ort.uskonto, ET=elämänkatsomustieto, YH=yhteiskuntaoppi, KE=kemia, GE=maantiede, 
TE=terveystieto 

Allekirjoitus 
  

Paikka ja päiväys Kokelaan allekirjoitus 

 
 

 
 
Ylioppilastutkinnon perusmaksu on 14,00 € + koemaksut 28,00 € jokaiselta kokeelta, lasku lähetetään postitse kotiosoitteeseen ennen tutkintoa.  
Ilmoittautuminen tutkintoon on sitova -> vaikka ei osallistuisikaan kokeisiin, maksu on maksettava. 
Jokaisella kokelaalla on oltava oma päätelaitteensa yo-kokeessa. (ei langattomia laitteita) 

Palauta lomake toimistoon 1.12.2022 klo 16.00 mennessä. (tuo lomake toimistolle tai lähetä sähköpostilla) 

Saat vahvistusviestin sähköpostiisi, kun olemme vastaanottaneet ilmoittautumisen. 

 


