Kokelaiden valmistuminen siirtymäaikana

Tutkinto valmis 2019K

29.5.2019

Lukion oppimäärä tai
muu vaadittu tutkinto
(L534/2017 18a§)

Hyväksyttyjä kokeita
(L766/2004 18§ 2
mom., L672/2005 6§ 1‐
2 mom.)

Opinnot suoritettu

Pakolliset kokeet
ovat hyväksyttyjä,
mahdollinen
pakollinen hylätty
koe on kompensoitu
tai hylätty koe on
ylimääräinen

Suorituskertoja käytetty
(L672/2005 7§, VNA
915/2005 5§)

Valmistuminen ja
uusinnat

käytetty lain
mukainen määrä
tutkintokertoja

Ylioppilas. Saa
tutkintotodistuksen.
Rajoitukseton
uusintaoikeus. Saa
täydentää tutkintoa
eri tutkintoaineilla ja
oppimäärillä.

Tutkinto on valmis
lain muuttuessa
1.8.2019

Opintoja puuttuu /
Kokelas ei saa vielä
päättötodistusta

Pakolliset kokeet
ovat hyväksyttyjä,
mahdollinen
pakollinen hylätty
koe on kompensoitu
tai hylätty koe on
ylimääräinen

käytetty lain
mukainen määrä
tutkintokertoja

Tutkinto on valmis,
mutta ei ole
ylioppilas.
Tutkintotodistus
annetaan vasta, kun
opinnot on
suoritettu. Rajaton
uusintaoikeus. Saa
täydentää tutkintoa
eri tutkintoaineilla ja
oppimäärillä.

Tutkinto kesken 2019S

Lukion oppimäärä tai
muu vaadittu tutkinto
(L502/2019 5§)

Hyväksyttyjä kokeita
(L502/2019 27§,
L766/2004 18§ 2 mom.,
L672/2005 6§ 1‐2
mom.)

Pakollisia kokeita on
riittävästi, mutta
pakollinen koe on
hylätty (myös K‐
merkinnät) ja
kompensaatio ei riitä
tai kielletty
Opinnot suoritettu
Tutkinto on kesken
lain muuttuessa
1.8.2019

Opintoja puuttuu /
Kokelas ei saa vielä
päättötodistusta

Suorituskertoja käytetty
(L502/2019 27§,
L672/2005 7§)

Valmistuminen ja
uusinnat

3 tutkintokertaa
käytetty

Tutkinto ei ole valmis.
Kokeita ei saa lisätä.
Hyv. kokeita saa uusia.
Hyl. koetta saa uusia 3
kertaa 3:lla seuraavalla
tutkintokerralla. Hyl.
kokeen tason voi
vaihtaa vähemmän
vaativaksi.

3 tutkintokertaa ja
hyl. uusimiskerrat
käytetty

Tutkinto on hylätty.
Tutkinnon voi aloittaa
uudestaan.

3 tutkintokertaa
käytetty
Pakollinen koe
puuttuu
1‐2 tutkintokertaa
käytetty

Tutkinto on kesken.
Kokeita voi lisätä
tutkintoon.
Hyv. kokeita saa uusia.
Hyl. koetta saa uusia 3
kertaa 3:lla seuraavalla
tutkintokerralla. Hyl.
kokeen tason voi
vaihtaa vähemmän
vaativaksi.

Tutkinto aloitettu
ennen 2022K

Lukion oppimäärä
tai muu vaadittu
tutkinto (L502/2019
5§)

Hyväksyttyjä kokeita
(L502/2019 27§,
L766/2004 18§ 2
mom., L672/2005
6§ 1‐2 mom.)

Pakolliset kokeet
ovat hyväksyttyjä,
mahd. pakollinen
hylätty koe on
kompensoitu tai
hylätty koe on
ylimääräinen

Tutkinto aloitettu
ennen 2022K

Suoritettu

Pakollisia kokeita
riittäväsiti, mutta
pakollinen koe on
hylätty (myös K‐
merkinnät) ja
kompensaatio ei
riitä tai kielletty

Suorituskertoja
käytetty (L502/2019
27§, 16§ L672/2005
7§)

Valmistuminen ja uusinnat

3 tutkintokertaa
käytetty

Ylioppilas. Rajoitukseton uusintaoikeus. Saa
täydentää tutkintoa eri tutkintoaineilla ja
oppimäärillä.

1‐2 tutkintokertaa
käytetty ja kokelas
ei halua valmistua
3 tutkintokertaa
käytetty
3 tutkintokertaa ja
hyl. uusimiskerrat
käytetty

Tutkinto ei ole valmis. Kokeita ei saa lisätä. Hyv.
kokeita saa uusia. Hyl. koetta saa uusia 3 kertaa
3:lla seuraavalla tutkintokerralla. Hyl. kokeen
tason voi vaihtaa vähemmän vaativaksi.

Tutkinto on hylätty. Tutkinnon voi aloittaa
uudestaan.

3 tutkintokertaa
käytetty
Pakollinen koe
puuttuu
1‐2 tutkintokertaa
käytetty

Tutkinto on kesken.
Kokeita voi lisätä tutkintoon.
Hyv. kokeita saa uusia. Hyl. koetta saa uusia 3
kertaa 3:lla seuraavalla tutkintokerralla. Hyl.
kokeen tason voi vaihtaa vähemmän
vaativaksi.

Tutkinto aloitettu
ennen 2022K

Tutkinto aloitettu
ennen 2022K

Lukion oppimäärä
tai muu vaadittu
tutkinto
(L502/2019 5§)

Opintoja puuttuu
/ Kokelas ei saa
vielä
päättötodistusta

Hyväksyttyjä
kokeita (L502/2019
27§, L766/2004
18§ 2 mom.,
L672/2005 6§ 1‐2
mom.)

Suorituskertoja
käytetty
(L502/2019 27§,
16§ L672/2005 7§)

Valmistuminen ja uusinnat

Pakolliset kokeet
ovat
hyväksyttyjä,
mahd. pakollinen
hylätty koe on
kompensoitu tai
hylätty koe on
ylimääräinen

3 tutkintokertaa
ja mahd. hyl.
uusimiskerrat
käytetty

Tutkinto ei ole valmis. Odottaa opintojen
valmistumista. Kokeita ei saa lisätä. Hyv.
kokeita saa uusia. Hyl. koetta ei saa uusia.

3 tutkintokertaa
käytetty

Tutkinto ei ole valmis. Kokeita ei saa lisätä.
Hyv. kokeita saa uusia. Hyl. koetta saa uusia 3
kertaa 3:lla seuraavalla tutkintokerralla. Hyl.
kokeen tason voi vaihtaa vähemmän
vaativaksi.

Pakollisia kokeita
riittäväsiti, mutta
pakollinen koe
on hylätty (myös
K‐merkinnät) ja
kompensaatio ei
riitä tai kielletty

3 tutkintokertaa
ja hyl. uusimis‐
kerrat käytetty

Tutkinto on hylätty. Tutkinnon voi aloittaa
uudestaan.

3 tutkintokertaa
käytetty
Pakollinen koe
puuttuu

1‐2
tutkintokertaa
käytetty

Tutkinto on kesken.
Kokeita voi lisätä tutkintoon.
Hyv. kokeita saa uusia. Hyl. koetta saa uusia 3
kertaa 3:lla seuraavalla tutkintokerralla. Hyl.
kokeen tason voi vaihtaa vähemmän
vaativaksi.

