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Lukuvuoden 2022-2023 uusintapäivät ja ilmoittautumisajat 

jakso
/peri
odi 

Koeaineet ilmoittautuminen 
alkaa 

ilmoittautuminen 
päättyy 

koepäivä 

1. 
 
 

Kielet  keväällä, voi korottaa 11.8. klo 13-16 

Fysiikka ja kemia   12.8. klo 12.00 voi 
korottaa 

ke 17.9. klo 15-18 

HUM-aineet + 
biologia, maantiede, 
terveystieto 

 to 25.8. klo 12.00 
voi korottaa 

ke 31.8. klo 15.00-18  
 

Matematiikka  su 4.9. klo 12.00 voi 
korottaa 

ke 7.9. klo 15.00-18 

 Abi- ja törmäystentti ma 19.9. klo 10.00 
Forms-lomakeella, 

ma 26.9. klo 12.00 
 

ke 5.10. klo 8.15-13 

2. 
 
 

HUM-aineet pe 23.9. klo 10.00 pe 30.9. klo 12.00 ke 5.10. klo 15-18 

Luonnontieteet ke 19.10. klo 10.00 ke 26.10. klo 12.00 ke 2.11. klo 15-18 

Matematiikka ke 26.10. klo 10.00 ke 2.11. klo 12.00 ke 9.11. klo 15-18 

Kielet ma 7.11. klo 10.00 ma 14.11. klo 12.00 ma 21.11. klo 13-16 

3. HUM-aineet + 
äidinkieli 

ke 30.11. klo 10.00 ke 7.12. klo 12.00 
 

ke 14.12. klo 15-18 

Luonnontieteet  ke 7.12. klo 10.00 ke 14.12. klo 12.00  
voi korottaa 

ke 11.1.2023 klo 15-18 
 

matematiikka ke 4.1.2023 klo 
10.00 

ke 11.1.2023 klo 12.00 
voi korottaa 

ke 18.1.2023 klo 15-18 

Kielet ma 16.1. klo 10.00 ma 23.1.2023 klo 12.00  ma 30.1.2023 klo 13-16 

4. HUM-aineet 
 

ke 25.1. klo 10.00 ke 1.2. klo 12.00 
voi korottaa 

ke 8.2. klo 15-18 

Luonnontieteet ke 8.2. klo 10.00 ke 15.2. klo 12.00 ke 1.3. klo 15-18 

Matematiikka ke 22.2. klo 10.00 ke 1.3. klo 12.00 ke 8.3. klo 15-18 

Kielet ma 20.3. klo 10.00 ma 27.3. klo 12.00 
voi korottaa 

ma 3.4 klo 13-16 

5. 
 
 

HUM-aineet ke 22.3. klo 10.00 ke 29.3. klo 12.00 ke 12.4. klo 15-18 

Abitentti ke 5.4. klo 10.00 ke 12.4. klo 12.00  ke 19.4. klo 8.15-13 

Matematiikka + 
äidinkieli 

ke 12.4.klo 10.00 ke 19.4. klo 12.00 ke 26.4. klo 15-18 

Luonnontieteet ke 19.4. klo 10.00 ke 26.4. klo 12.00 ke 3.5. klo 15-18 

Kielet ke 17.5. klo 10.00 ke 31.5. klo 12.00 syyslukukauden 
alkupäivänä 

O merkinnät suoritettava seuraavan periodin aikana (LOPS 2021). 

O merkinnät suoritettava kahden seuraavan jakson aikana (LOPS 2016). 

 

KOETILAT ILMOITETAAN INFO-TVSSÄ ENNEN KOKEEN ALKUA! 

ARVIOINTI VALMISTUU JAKSON/PERIODIN ARVIOINTIPÄIVÄNÄ VIIMEISTÄÄN. 
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Kurssin uusintaan/itsenäiseen suorittamiseen/korottamiseen liittyviä 

koeohjeita 

 Ilmoittaudu uusintaan valitsemalla Wilman uusinta-kurssitarjottimesta kyseinen 

kurssi, kun tarjotin on auki (aukeaa noin kaksi viikkoa ennen koetta ja sulkeutuu 

viikkoa ennen koetta). 

 Ilmoita opintojakson opettajalle Wilma viestillä, jos sinulla on lisäaika kokeessa. 

 

 Opettaja antaa opiskelijan kesken olevasta opintojaksosta merkinnän O (osallistunut) 

ja tiedon suorituksesta puuttuvista osista. Opiskelijalla on oikeus täydentää kesken 

olevaa opintojaksoa seuraavan jakson ajan. Tämän jälkeen opettaja arvioi 

opintojakson numeroarvosanalla tai valinnaisen opintojakson merkinnällä S 

(suoritettu) tai H (hylätty). Jos opiskelija ei suorita opintojaksoa määräajassa 

hyväksyttävästi tai jättää saapumatta koetilaisuuteen opintojakso keskeytyy. 

 Uusintakuulustelussa on mahdollista suorittaa koe, johon ei ole päässyt sairauden tai 

muun hyväksyttävän syyn vuoksi periodin päätösviikolla. Myös kokonaisuudessaan 

hylätyn opintojakson (4) tai puuttuvan osasuorituksen voi suorittaa 

uusintakuulustelussa.  

 Vieraissa kielissä, matematiikassa, humanistisissa aineissa ja luonnontieteissä on 

jokaisessa periodissa yksi uusintakuulustelutilaisuus. 

 Kaksi kertaa vuodessa saa uusintakuulustelussa myös korottaa 

opintojakson arvosanaa. Sovi aina opettajan kanssa ajoissa muut mahdolliset työt, 

joita korotus edellyttää. 

 Voit suorittaa yhden kokeen/uusintatilaisuus. 

 

O merkinnät suoritettava seuraavan periodin aikana (LOPS 2021). 

O merkinnät suoritettava kahden seuraavan periodin aikana (LOPS 2016). 

 


