
KEVÄÄN 2023 YO-KOKELAIDEN MUISTILISTA   24.1.2023       
         

 
Hakuaikoja  

 4.1.2023 klo 8:00 – 18.1.2023 klo 15:00 Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku  
o  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen englannin kieliset koulutukset  
o Taideyliopiston koulutukset  

 15.3.2023 klo 8:00 – 30.3.2023 klo 15:00 Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku 
o Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset  

 Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan jatkuvan haun kautta opintopolussa (toisen asteen tutkinnolla 
hakevat) Katso lisätiedot kunkin ammattioppilaitoksen kotisivuilta. 

 Kaikki hakuun liittyvä tieto löytyy opintopolku.fi -sivuilta. Sieltä aukeaa myös itse hakulomake.   
 Korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa ei ole hakutoivejärjestystä.    
 Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa hakutoivejärjestys (mahdollisuus kuuteen hakukohteeseen) on 

sitova.  
 Huomaa yhden paikan säännös: voit vastaanottaa ainoastaan yhden opiskelupaikan saman lukukauden 

aikana.  
   

 pe 27.1. SA-preliminäärikoe    klo 08.05-14.00   luokassa  H27  
  ma 30.1. ÄI-preliminäärikoe    klo 08.05-14.00   luokassa  H27  

ti 31.1.  FY-preliminäärikoe  klo 08.05-14.00 luokassa H27  
ke 1.2.  EN-preliminäärikoe  klo 08.05-14.00 luokassa H27  
to 2.2.  RU+MAB -preliminäärikoe  klo 08.05-14.00 luokassa H27  
pe 3.2. MAA+MAB -preliminäärikoe  klo 08.05-14.00 luokassa H27 

  ke 8.2. ruusukonva klo 18.00 ruokalassa  
to 9.2.  penkkarit ja abien järjestämät yhteiskahvit opettajien kanssa  klo 8.05  

pe 10.2.  vanhojen tanssit  Hakkala-halli 9.30 ja 18.00  
ti 14.2.  abit vs. henkilökunta (kisailu),    n. klo 12.45, liikuntahalli 

ke 15.2.  yo-tutkintomaksujen eräpäivä  
to 16.2.  rästikoe  klo 16.00-19.00  
to 16.2.  puuttuvien suoritusten oltava valmiita kevään yo-tutkinnossa kirjoitettavissa aineissa  
ti 21.2. ÄI kirjoitustaidon vapaaehtoinen preliminäärikoe 8.05-12.30 luokassa H__ 
ti 21.2.  abien välitodistus ryhmänohjaajilta klo 12.45  ryhmänohjaaja ilmoittaa paikan  
to 9.3.  tietokoneen testaus Abittiin luokassa H15 kello 12-14 (Vesa Karjalainen)  
ti 14.3.  ÄI, lukutaidon koe  H15/H16, koululla klo 08.10  

to 16.3.  vieraskieli, lyhyt (ENC, RAC, SAC)  H15, koululla klo 08.10  
pe 17.3.  ÄI, kirjoitustaidon koe  H15/H16, koululla klo 08.10  

ma 20.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä (ENA)  H15/H16, koululla klo 08.10  
ke 22.3.  MAA, MAB  H15/H16, koululla klo 08.10  
pe 24.3.  reaali: PS, FI, HI, FY, BI H15/H16, koululla klo 08.10  

ma 27.3.  toinen kotimainen, pitkä ja keskipitkä (RUA, RUB)  H15, koululla klo 08.10  
ke 29.3.  reaali: UE, ET, YH, KE, GE, TE H15, koululla klo 08.10  

Kokeiden alustavat tulokset ovat nähtävillä Wilmassa noin viikon kuluttua kokeen jälkeen.  
to 13.4.  rästikoe  klo 16.00-19.00  
to 13.4.  viimeinen ilmoittautumispäivä abien 27.4. uusintakuulusteluun  
to 27.4.  uusintakuulustelu  klo 16.00-19.00  

pe 28.4.  kaikkien suoritusten oltava valmiita päättötodistuksen saamiseksi  
to 4.5.  Kokelaiden, jotka eivät halua nimeään julkaistavaksi uusien ylioppilaiden nimilistassa, tulee ilmoittaa 

kirjallisesti asiasta rehtorille viimeistään 4.5. Ilmoituksessa tulee olla kokelaan nimikirjoitus.  
to 4.5.  Kokelaan, joka ei halua kompensaatiota suoritettavan, on jätettävä asiasta kirjallinen ilmoitus rehtorille.  
to 4.5.  jätettävä kansliaan anomus numeroarvosanan muuttamiseksi suoritusmerkinnäksi  
ti 16.5.  YO-tulokset koululla  

ke 17.5.  YO-tulokset ja arvostellut koesuoritukset Oma Opintopolku -palvelussa  
pe 2.6.  klo 14.00 YO-juhlan kenraaliharjoitus liikuntahallissa (valkolakki mukaan). Tilaisuutta 

ennen on mahdollista harjoitella abien musiikkiesitystä.  
la 3.6.  klo 10.30-12 YO-juhla liikuntahallissa (juhlan jälkeen valokuvaus ja omatoiminen vierailu 

sankarihaudalla)  


