
 
 

ILMOITTAUTUMINEN UUSINTAKOKEESEEN 
 
JÄTETÄÄN KOULUN OPINTOTOIMISTOON (täytetään kuulakärkikynällä) 

 
Opiskelija täyttää 
 
Nimi __________________________________ Ryhmä _____________ 
 
Oppiaine _________________ Opettaja _________________________ 
 
Opintojakson nimi ___________________________________________ 
                             (tai moduulin nimi, jos kyseessä on opintojakson osakoe) 
 

Opetusryhmän tunnus _____________________ periodilta n:o _______ 
                (esim. SAB32.a) 
Uusintakokeen päivämäärä ___________________________________ 

 
Perustelu uusintakuulusteluun osallistumiselle (merkitse rastilla): 
 

 
sairaana koeviikolla varsinaisessa kokeessa (edellyttää, että 
sairastumisesta on ilmoitettu ohjeen mukaisesti etukäteen ja 
poissaolo on selvitetty Wilmassa) 
 

 
opintojakson arvosana 4 eikä aiempaa osallistumista tämän 
opintojakson uusintakokeeseen (Huom. opintojakson osakokeen 
arvosana 4 ei oikeuta uusintaan) 
 

 
itsenäinen suoritus 
(koepäivä sovittava etukäteen opettajan kanssa) 
 

 
opintojaksosta K-merkintä muun kuin sairauden vuoksi ja koe- 
suoritus puuttuu (koepäivä sovittava etukäteen opettajan kanssa) 
 

 
muu syy, mikä ____________________________________ 
________________________________________________ 
 
 

 
Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus 
 
_____ . _____ 20 ______     ___________________________________ 

 
1. Opiskelija ei voi jäädä pois kokeesta, johon hän on ilmoittautunut, muuten kuin 
sairastumisen vuoksi. Sairastumisesta on ilmoitettava ennen koetilaisuutta 
koulun toimistoon. Lisäksi sairauspoissaolo on selvitettävä tavalliseen tapaan 
Wilmassa. Muussa tapauksessa opiskelija menettää oikeuden osallistua ko. 
kurssin uusintakokeeseen. 
 
2. Uusintakoetilaisuudessa voi pääsääntöisesti suorittaa yhden kokeen. Kahden 
kokeen suorittamisesta on neuvoteltava kummankin kurssin opettajan kanssa 
ennen ilmoittautumislomakkeiden jättämistä. 
 
3. Jos opiskelija suorittaa uusintakokeen koeviikolla tyhjän palkin päivänä, hänen 
on sovittava asiasta opettajan kanssa etukäteen. Tässä tapauksessa 
ilmoittautumislomake jätetään koulun opintotoimistoon viikkoa ennen koeviikon 
alkua. 
 
4. Kirjalliset ilmoittautumiset uusintakokeeseen on jätettävä koulun 
opintoimistoon viimeistään alla mainittuna päivänä klo 15:een mennessä. 
 
Lukuvuoden 2022–2023 uusintakoe- ja ilmoittautumisajat ovat seuraavat: 
 
 
Ilmoittauduttava 
 

uusintakoe 
 

ylim. ma 03.10.2022 ma 10.10.2022 klo 17–20 (vain abit) 
1. pe 28.10.2022 ti 01.11.2022 klo 17–20 
2. ma 09.01.2023 ma 16.01.2023 klo 17–20 
3. ke 01.03.2023 ma 06.03.2023 klo 17–20 
4. ke 03.05.2023 ma 08.05.2023 klo 17–20 
5. ma 06.06.2023 ma  12.06.2023 klo 9–12 

 
     
 
 

Opintojakson arviointi, opettaja täyttää 
 
Uusintakokeen arvosana _________            Opintojakson arviointi _________ 
 
 
 
Helsingissä _____ . _____ 20 ______ 
 
 
__________________________________ 
                 Opettajan allekirjoitus 
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