
ABIEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 

LUKUVUONNA 2022-23 

 

 

ELO-LOKAKUU 2022 

• Infot syksyn yo-kirjoituksiin osallistuville pidetään etänä to 1.9. klo 12.45 ja pe 

2.9. klo 12.45 ja jokaisen on osallistuttava yhteen infotilaisuuteen. 

o Linkit tilaisuuksiin tulee Wilma-viestillä 

• Digitaalisen yo-kokeen kenraaliharjoitus Lyseolla ke 7.9. 

o Porrastetusti 14.30, 15.00, 15.30  

o Tulossa Wilman tapahtumakutsu 

• 12.9 – 26.9.22 Syksyn YO-kirjoitukset 

• Syksyn korkeakouluhaku 31.8.–14.9.2022 klo 15:00 ks. 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/  

• Syksyllä valmistuvien suoritukset on oltava arvioituna ja Wilmassa PE 28.10.22 

mennessä. Koulu lähettää tiedon YTL:aan ilman päättötodistusta jäävistä syksyn 

ylioppilaista 4.11.22. 

• Jos sinulla on kevään kirjoituksia koskevia erityisjärjestelyasioita, ota yhteyttä 

erityisopettajaan pikaisesti järjestelyiden hakemiseksi 

 

 

MARRASKUU / JOULUKUU 2022 

• Rehtorin YO-info kevään 2022 kirjoituksiin ilmoittautuville. Ajankohdat ilmoitetaan 

myöhemmin. Jokaisen kirjoittajan on osallistuttava yhteen infotilaisuuteen.  

• Ilmoittautuminen yo-kokeisiin ensimmäistä kertaa osallistuville. 

Tapahtumakutsu tulee lähempänä tilaisuuksia. 

o MA 7.11. klo 8.30-9.25 

o TI 8.11. klo 14.30-15.15 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/


o KE 9.11. klo 14.30-15.15 

• Ilmoittautuminen yo-kokeisiin toista tai kolmatta kertaa osallistuville 

o TO 24.11. klo 8.15-9.00 

o TO 24.11. klo 13-13.45 

o PE 25.11. klo 13-13.45 

• Hae yliopistoon-päivä Itä-Suomen yliopistolla ja abitapahtuma Savonia AMK:ssa MA 

14.11.22 klo 9-14.  

• Studia-messut 23.-24.11. Helsingissä 

• Syksyn ylioppilasjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla PE 2.12. klo 13 

 

TAMMIKUU – HELMIKUU 2023 

 

• Tutkintomaksut maksettu eräpäivään mennessä; laskut lähetetään 

sähköisesti /kotiosoitteeseen. Tutkintomaksuihin liittyvissä asioissa voi olla 

yhteydessä kansliaan. 

• KE 4.1. - KE 18.1.2023 klo 15.00 korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku 

• Abien huoltajien ilta TI 17.1.23 klo 18.00 

• Opettajat ilmoittavat mahdollisista preliminäärikokeista. 

• penkkarit TO 9.2.23 

• vanhojen päivä PE 10.2.23 

• 3. jakson palautepäivä TO 16.2.23  

• 3. jakson uusintakuulustelu KE 22.2.23 klo 14.35 

• Huom! Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 3. opiskeluvuoden kolmannen jakson 

päättyessä lukion oppimäärää (75 kurssia), hänen tulee tehdä opinto-ohjaajan 

kanssa kirjallinen suunnitelma opintojen valmiiksi saattamiseksi. 

 

MAALISKUU 2023 

• TI 14.3. –  KE 29.3.2023  ylioppilaskirjoitukset 



o Huom! Osallistumisoikeus YO-kokeeseen: ko. aineen pakolliset kurssit 

pitää olla tehtynä viikkoa ennen ko. aineen yo-kokeeseen osallistumista 

(talviloma vko 10 6.-12.3., jolloin suorituksia ei arvioida) 

• KE 15.3. - TO 30.3.2023 klo 15 korkeakoulujen toinen yhteishaku 

 

     HUHTIKUU 2023 

• Erityisjärjestelyt korkea-asteen valintakokeisiin haettava hakuajan loppuun tai 

hakukohteen ilmoittamaan päivään mennessä.  

 

• Lukion oppimäärä suoritetaan KE 19.4.2023 (4. jakson palautepäivä) 

mennessä.  Rehtori ilmoittaa toukokuun alkupäivinä yo-tutkintolautakuntaan 

viimeistään 5.5.2023 niiden kokelaiden nimet, joiden päättötodistus on valmis. 

Kokelaalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärää koko kyseinen 

kevätlukukausi 2023. Jos päättötodistus ei ole valmis määräaikaan mennessä, lukio 

ei voi taata mahdollisuutta tulla valituksi korkeakouluun todistusvalinnassa. 

 

 

     TOUKOKUU-KESÄKUU 2023 

• Yo-tulokset tiedossa viimeistään 25.5.23 mennessä ja ne on nähtävillä 

Wilmasta. Syksyn yo-tutkintoon ilmoittautuminen Wilmassa heti tulosten 

tultua, viimeistään 2.6. mennessä. 

• Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 29.5.23.  

• Lakkiaisharjoitukset PE 2.6.2023 klo 16.30 

• Ylioppilasjuhla LA 3.6.2023 klo 10 

 

Syksyn 2022, kevään 2023 ja syksyn 2023 yhteishaut 

Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaku 

Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin. 

Hakuaika on 31.8.2022 klo 8.00 – 14.9.2022 klo 15.00. 

25.11.2022 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 



2.12.2022 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa 

13.12.2022 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 

Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin 
vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston näyttelijätyön 
koulutuksiin. 

Hakuaika: 4.1.2023 klo 8.00 – 18.1.2023 klo 15.00 

2.6.2023 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 

14.7.2023 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa 

1.8.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku 

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin suomen- 
ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. 

Hakuaika: 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00 

29.5.2023 Todistusvalintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 

7.7.2023 Muiden kuin todistusvalinnan tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 

14.7.2023 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa 

1.8.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 

Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku 

Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2024 alkaviin koulutuksiin.  

Hakuaika: 30.8.2023 klo 8.00 – 13.9.2023 klo 15.00 

24.11.2023 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 

1.12.2023 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa 

12.12.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 

Korkeakoulujen lisähaut 

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja korkeakouluhauissa vapaaksi jääneille 
paikoille vapaasti. 



Toisen asteen koulutukset 

Toisen asteen ammatillisiin opintoihin ei ole enää lukiosta valmistuneille yhteishakua vaan 

ammatillisiin opintoihin haetaan suoraan oppilaitokseen (jatkuva haku). 

 


