
 HAKULOMAKE 

 Osallistumisen peruminen (Yleiset kielitutkinnot) 

 

Jos haluat hakea osallistumisen perumista Opetushallitukselta, täytä hakulomake ja lähetä se Opetushallitukselle 
(kirjaamo@oph.fi). Lähetä hakulomake ja liitteet viimeistään kahden viikon kuluttua testipäivästäsi. 

Tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä varten ovat sivuilla 2–3. 

 

1. HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT 

Sukunimi: 

Etunimet:  

Syntymäaika:  

Sähköpostiosoite:  

Puhelinnumero:  

Osoite:  

Postinumero:  

Postitoimipaikka: 

Asiointikieli:  ☐ suomi ☐ ruotsi ☐ englanti 
 

2. YKI-TESTI, JOHON OLET ILMOITTAUTUNUT  

Testipaikan nimi:  

Testipäivä:  

Kieli:  

Taitotaso:  
 

3.  OSALLISTUMISEN PERUMINEN 

Osallistumisesi YKI-testiin voidaan perua vain, jos et voi osallistua YKI-testiin sairauden tai muun painavan syyn vuoksi. 

 

Oletko ilmoittanut ennen testin alkamista testipaikkaasi, että et pääse osallistumaan YKI-testiin?  ☐ kyllä ☐ ei 

Jos hakemuksesi hyväksytään, Opetushallitus voi siirtää ilmoittautumisesi seuraavaan testipäivään samassa testipaikassa 
TAI palauttaa tutkintomaksun. 

 

Valitse vaihtoehto a) tai b): 

☐ a) Voin osallistua seuraavaan YKI-testiin samassa testipaikassa. 

☐ b) En voi osallistua seuraavaan YKI-testiin samassa testipaikassa. 
 

4. LIITTEET 

Sinun täytyy todistaa uskottavalla tavalla, miksi et ole voinut osallistua YKI-testiin. Tarvitset hakulomakkeen lisäksi liitteen, 
eli todistuksen sairaudestasi tai muusta erityisen painavasta syystä. Katso ohjeet liitteen lähettämistä varten sivulta 2. 

 

Kerro, onko liite:  

☐ lääkärintodistus 

☐ muu selvitys, mikä:  

 

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). 

 

 

Päiväys   Allekirjoitus tai nimi 
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 HAKUOHJE 

 Osallistumisen peruminen (Yleiset kielitutkinnot) 

 
 
 
Täytä hakulomakkeeseen: 

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

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

3. Tieto siitä, oletko ilmoittanut testipaikkaasi, että et pääse osallistumaan YKI-testiin. Sinun täytyy tehdä 

ilmoitus ennen testin alkamista! Lomakkeessa kysytään myös, voitko osallistua seuraavaan testipäivään 

samassa testipaikassa. Voit tarkistaa seuraavan YKI-testin päivämäärän osoitteesta 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki/sopivan-

yki-testin-valinta.  

4. Tieto siitä, onko liitteesi lääkärintodistus vai jokin muu selvitys. Katso tarkemmat ohjeet liitteen 

lähettämistä varten kohdasta Hakulomakkeen ja liitteen lähettäminen. 

5. Oma allekirjoituksesi ja valintasi päätöksen kielestä ja toimitustavasta. 

 

 

Ehdot: 

Osallistuminen YKI-testiin voidaan perua vain, jos kaikki kolme kohtaa täyttyvät: 

1. Olet lähettänyt hakemuksen Opetushallitukselle viimeistään kahden viikon kuluttua testipäivästäsi. 

2. Et voi osallistua YKI-testiin sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi ja olet pystynyt todistamaan 

sen uskottavalla tavalla, esimerkiksi lääkärintodistuksella. 

3. Olet ilmoittanut ennen testin alkamista testipaikkaasi, että et pääse osallistumaan YKI-testiin. 

 

Hakulomakkeen ja liitteen lähettäminen 

Sinun täytyy todistaa uskottavalla tavalla, miksi et ole voinut osallistua YKI-testiin. Tarvitset hakulomakkeen lisäksi 

liitteen, eli todistuksen sairaudestasi tai muusta erityisen painavasta syystä. Liite voi olla esimerkiksi 

lääkärintodistus sairaudesta tai muusta painavasta syystä.  

 

Lääkärintodistus on salainen asiakirja. Sinun pitää lähettää se Opetushallitukselle sähköpostin turvaviestinä tai 

kirjeenä. Katso ohjeet alta: 

 

1. Hakulomakkeen ja liitteen lähettäminen sähköpostilla 
Täytä hakulomake ja lähetä se ilman liitettä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@oph.fi. 

Lähetämme sinulle turvaviestin siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka kirjoitit hakulomakkeeseen. 

Vastaa turvaviestiin ja liitä vastaukseen lääkärintodistus. 

 

2. Hakulomakkeen ja liitteen lähettäminen kirjepostilla 
Täytä hakulomake ja lähetä se liitteen kanssa kirjepostilla osoitteeseen Opetushallitus PL 380, 00530 Helsinki. 

 

Jos liitteesi ei ole salainen asiakirja, voit lähettää sen hakulomakkeen mukana ilman turvaviestiä. 

 

 

Päätös 

Opetushallitus tekee hakemuksesi perusteella päätöksen. Päätös annetaan suomeksi tai ruotsiksi ja se 

allekirjoitetaan sähköisesti. Päätös lähetetään sinulle sähköisesti, jos annat suostumuksen siihen. Päätös 

lähetetään sähköpostilla siihen osoitteeseen, jonka kirjoitit hakulomakkeeseen. Muussa tapauksessa päätös 

lähetetään sinulle kirjepostilla.  

 

Jos valitsit kohdan 3 a) ”Voin osallistua seuraavaan YKI-testiin samassa testipaikassa.” ja hakemuksesi 

hyväksytään, saat hyväksytyn päätöksen mukana tiedot uudesta testipäivästäsi. Osallistumisesi voidaan siirtää vain 

seuraavaan testipäivään samassa testipaikassa. Osallistumisesi siirretään saman kielen saman taitotason testiin. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki/sopivan-yki-testin-valinta
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Jos valitsit kohdan 3 b) ”En voi osallistua seuraavaan YKI-testiin samassa testipaikassa.” ja hakemuksesi 

hyväksytään, saat hyväksytyn päätöksen mukana tiedot tutkintomaksun palautuksesta.  

 

Jos hakemustasi ei hyväksytä, Opetushallitus ei palauta tutkintomaksuasi. Opetushallitus ilmoittaa päätöksestä 

myös testipaikkaan.  

 

Sinulla on oikeus hakea Opetushallituksen päätökseen oikaisua. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

päätöksen mukana. 

 

 

Lisätietoja: kielitutkinnot@oph.fi 


