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 HAKULOMAKE 

 YKI-ilmoittautumisen siirtäminen ja peruminen 

 

Jos haluat hakea ilmoittautumisen siirtoa tai peruutusta Opetushallitukselta, täytä lomake ja lähetä se Opetushallitukselle 
(kirjaamo@oph.fi) viimeistään kahden viikon kuluttua testipäivästäsi.  

Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä varten löytyvät sivulta 2. 

 

1. HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT 

Sukunimi: 

Etunimet: 

Syntymäaika: 

Sähköpostiosoite: 

Puhelinnumero: 

Osoite: 

Postinumero: 

Postitoimipaikka: 
 

2. YKI-TESTI, JOHON OLET ILMOITTAUTUNUT  

Testipaikan nimi:  

Testipäivä: 

Kieli:  

Taitotaso:  
 

3.  ILMOITTAUTUMISEN SIIRTO JA PERUUTUS 

Haen tällä lomakkeella 

☐ ilmoittautumiseni siirtoa (tutkintomaksua ei palauteta) 

☐ ilmoittautumiseni peruutusta ja tutkintomaksun palautusta 

Tutkintomaksua ei palauteta, jos et ole ilmoittanut sairaudesta tai muusta painavasta syystä testin järjestäjälle eli 
testipaikkaan ennen testipäivää. 

☐ Olen ilmoittanut sairaudesta tai muusta painavasta syystä testipaikkaan ennen testipäivää. 
 

4. LIITTEET 

Tutkintomaksu voidaan palauttaa vain, jos et voi osallistua YKI-testiin sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi. 
Sinun täytyy todistaa sairaus tai muu painava syy esimerkiksi lääkärintodistuksella. Lähetä hakemus todistuksen kanssa 
Opetushallitukselle. Löydät tarkat ohjeet todistukseen lähettämistä varten sivulta 2. 

Liitteeni on todistus 

☐ sairaudesta 

☐ muusta painavasta syystä, mistä: 
 

5. ALLEKIRJOITUS 

Haluan päätöksen: ☐ suomeksi ☐ ruotsiksi 

Annan suostumukseni siihen, että Opetushallitus lähettää minulle päätöksen sähköpostilla:  ☐ kyllä ☐ ei 

Vakuutan, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita. 

Opetushallitus tarkistaa tarvittaessa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden (hallintolaki § 31). 
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 HAKUOHJE 

 YKI-ilmoittautumisen siirtäminen ja peruminen
 
Täytä lomakkeeseen: 

1. Omat henkilö- ja yhteystietosi. Tarvitsemme yhteystietosi, jotta voimme ilmoittaa sinulle päätöksestä. 

2. Tiedot siitä YKI-testistä, johon olet ilmoittautunut. 

3. Tiedot siitä, haetko ilmoittautumisen siirtoa vai peruutusta. Tutkintomaksun palauttamisen ehtona on, 

että olet ilmoittanut sairaudestasi tai muusta painavasta syystä testipaikkaan ennen testipäivää. 

4. Oma allekirjoituksesi ja valintasi päätöksen kielestä ja toimitustavasta. 

 

Ehdot ilmoittautumisen siirtoa varten 

Ilmoittautumisen siirto on mahdollista, jos et voi osallistua YKI-testiin sairauden tai muu erityisen painavan syyn 

vuoksi. Ilmoittautumisen voi siirtää vain seuraavaan testipäivään samassa testipaikassa. Siirto toiseen 

testipaikkaan tai kaupunkiin ei ole mahdollista. Ilmoittautumisen siirto toisen kielen tai taitotason testiin ei ole 

mahdollista. 

 

Ehdot ilmoittautumisen peruutusta ja tutkintomaksun palautusta varten 

Lain mukaan tutkintomaksu voidaan palauttaa, jos kaikki kolme kohtaa täyttyvät: 

1. Et voi osallistua YKI-testiin sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi. 

2. Et voi osallistua seuraavaan YKI-testiin. 

3. Olet ilmoittanut sairaudesta tai muusta painavasta syystä YKI-testin järjestäjälle eli testipaikkaan ennen 

testipäivää. 

 

Hakemuksen lähettäminen ja liitteet 

Sinun täytyy todistaa uskottavalla tavalla, miksi et ole voinut osallistua YKI-testiin. Lähetä hakemuksen kanssa liite 

eli todistus sairaudestasi tai muusta erityisen painavasta syystä. Liite voi olla esimerkiksi lääkärintodistus, josta 

sairaus tai muu syy ilmenee. 

 

Huomioi, että lääkärintodistus on salainen asiakirja. Sinun pitää lähettää se Opetushallitukselle sähköpostin 

turvaviestinä tai kirjeenä. Katso ohjeet alta: 

 

a) Hakemuksen ja liitteen lähettäminen sähköpostilla 
Täytä lomake ja lähetä se ilman liitettä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@oph.fi. 

Lähetämme sinulle turvaviestin siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka kirjoitit lomakkeeseen. 

Vastaa turvaviestiin ja lähetä lääkärintodistus turvaviestin liitteenä. 

 

b) Hakemuksen ja liitteen lähettäminen kirjepostilla 
Täytä lomake ja lähetä se liitteen kanssa kirjepostilla osoitteeseen Opetushallitus PL 380, 00530 Helsinki. 

 

Päätös 

Opetushallitus tekee päätöksen, voidaanko ilmoittautumisesi siirtää tai perua. Päätös annetaan suomeksi tai 

ruotsiksi ja se allekirjoitetaan sähköisesti. Jos annat suostumuksen siihen, että päätös lähetetään sinulle 

sähköisesti, saat sen sähköpostilla siihen osoitteeseen, jonka kirjoitit lomakkeeseen. Muussa tapauksessa päätös 

lähetetään sinulle kirjepostilla.  

Jos haet ilmoittautumisen siirtoa, saat hyväksytyn päätöksen mukana tiedot uudesta testipäivästäsi. Jos haet 

ilmoittautumisen perumista, saat hyväksytyn päätöksen mukana tiedot tutkintomaksu palautuksesta. Jos 

hakemustasi ei hyväksytä, menetät tutkintomaksusi. Opetushallitus ilmoittaa päätöksestä myös testipaikkaan. 

 

Lisätietoja: 

kielitutkinnot@oph.fi 
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