
 

 

Yleisten kielitutkintojen ehdot Etelä-Savon ammattiopistossa 
 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen täytyy tehdä sähköisesti osoitteessa yki.opintopolku.fi ilmoittautumisaikana. Tutkin-
topaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuja on vastuussa siitä, että hänen antamansa 
tiedot ovat oikeat. Ilmoittautuminen on sitova, eli sitä EI VOI PERUA (poikkeuksena sairastuminen, kts. 
alla). Ilmoittautuessaan ilmoittautujan myös maksettava tutkintomaksu. 
 

Tutkintomaksu  

Keskitaso 150 € 
 
Tutkintomaksua ei palauteta, jos esteestä, esim. sairastumisesta ei ole ilmoitettu tutkinnon järjestäjälle 
ennen tutkintotilaisuutta tai jos lääkärintodistusta ei ole toimitettu Opetushallitukseen viikon kuluessa 
testipäivästä. Tutkintomaksun palautuspyyntö tehdään Opetushallitukselle (kielitutkinnot@oph.fi). 
 

Tutkintopäivän aikataulu 

Tutkinnot järjestetään tutkintopäivänä klo 8-14. Tieto tutkinnon alkamisajasta ja ryhmästä on ennen 
tutkintopäivää lähetetyssä kutsukirjeessä. 
 

Henkilöllisyyden todistaminen tutkintotilaisuudessa 

Osallistujan täytyy todistaa henkilöllisyytensä tutkintopäivänä. Hyväksyttäviä henkilöllisyystodistuksia 
ovat passi tai EU-kansalaisen henkilöllisyystodistus, jonka oman maan viranomainen on myöntänyt, 
muukalaispassi, pakolaisen matkustusasiakirja ja Puolustusvoimien sirullinen ja kuvallinen henkilö-
kortti. Muita asiakirjoja ei hyväksytä.  
 
Kaikkien yllä olevien asiakirjojen tulee olla tutkintopäivänä voimassa ja alkuperäisiä. Kopioita ei hyväksytä. 

 
HUOM! Ajokortti ja oleskelulupakortti eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen. 
 

Matkapuhelinten ja muiden elektronisten laitteiden käyttö tutkintotilaisuudessa 

Matkapuhelimia, kelloja, kuulokkeita tai muita elektronisia laitteita ei saa käyttää tutkinnon aikana. 
Puhelimet ja muut laitteet kerätään pois tutkinnon alkaessa ja palautetaan, kun tutkinto on loppunut. 
 

Vilpillinen menettely ja sen seuraukset 

Tutkintosuoritus katsotaan hylätyksi, mikäli suorittaja syyllistyy järjestyksen rikkomiseen tai vilpilliseen 
menettelyyn. Vilppiin syyllistynyt henkilö menettää myös oikeutensa osallistua kyseisen kielen tutkin-
toon 6 tai 12 kuukauden ajaksi tutkintopäivästä. Päätöksen asiasta tekee Opetushallitus.  

 

 

 



 

 

Äkillinen sairastuminen 

Jos ilmoittautuja ei voi osallistua tutkintoon äkillisen sairastumisen takia, hänen täytyy ilmoittaa siitä 
tutkintopaikkaan mahdollisimman pian (jenni.kolmisoppi@esedu.fi). Ilmoittaminen sairastumisesta 
pitää tehdä ennen tutkintotilaisuuden alkua. Sairastumisesta on toimitettava lääkärintodistus Opetushal-
litukseen (kielitutkinnot@oph.fi).  
 
Ensisijaisesti tutkinnon suorittaminen siirretään seuraavaan samassa tutkintopaikassa järjestettävään tut-
kintotilaisuuteen. Siirron hyväksyy tai hylkää Opetushallitus. Jos et voi osallistua seuraavaan tutkintotilai-
suuteen, voit tehdä tutkintomaksun palautuspyynnön Opetushallitukselle (vain lääkärintodistuksella). 
 

Ilmoittautumisen siirto 

Voit anoa ilmoittautumisen siirtoa seuraavaan samassa tutkintopaikassa järjestettävään tutkintoon. Voit 
anoa siirtoa vain yhden kerran ja siirto voidaan tehdä vain seuraavaan tutkinnon järjestämiskertaan. Siirto-
pyyntö pitää tehdä viimeistään tutkintoa seuraavana maanantaina sähköpostilla jenni.kolmis-
oppi@esedu.fi.  

 

Lisätietoja 

Kieltenopettaja Jenni Kolmisoppi, puh. 044 711 5082, jenni.kolmisoppi@esedu.fi  
Palveluneuvoja Helena Harmonen, puh. 050 389 1278, helena.harmonen@esedu.fi 
esedu.fi/hakijalle/yleiset-kielitutkinnot-esedussa 
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