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Hakuaikoja 

 7.1.2021 klo 8:00 – 20.1.2021 klo 15:00 Korkeakoulujen kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku 
o Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset 
o Taideyliopiston koulutukset 
o Tampereen yliopiston teatterityön koulutus 

 17.3.2021 klo 8:00 – 31.3.2021 klo 15:00 Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku 
o Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset 

 23.2.2021 klo 8:00 – 23.3.2021 klo 15:00 Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 2021 
o Ammatillisten perustutkintojen yhteishaku, huomaa myös jatkuva haku  

 
 Kaikki hakuun liittyvä tieto löytyy opintopolku.fi -sivuilta. Sieltä aukeaa myös itse hakulomake. Kannattaa 

ensi kirjautua Oma opintopolkuun (sininen yläpalkki). 
 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 29.1. SA-preliminäärikoe, klo 8.05-14.00 H27 
ma 1.2. ÄI-preliminäärikoe, klo 8.05-14.00 H27 

ti 2.2. FY-preliminäärikoe, klo 8.05-14.00 H27 
ke 3.2. EN-preliminäärikoe, klo 8.05-14.00 H27 
to 4.2. MAA+MAB -preliminäärikoe, klo 8.05-14.00 H27 

pe 5.2. RU-preliminäärikoe, klo 8.05-14.00  H26 
ke 10.2. ruusukonva ruokala klo 18.00-20.30 
to 18.2. rästikoe klo 16.00-19.00 
ti 23.2. abien välitodistus ryhmänohjaajilta, klo 12.45 ryhmänohjaaja ilmoittaa paikan 

to 25.2. tietokoneen testaus langalliseen Abittiin luokassa H15 klo 11.30-13.00 
ti 16.3. ÄI, lukutaidon koe ja Suomi toisena kielenä koe H15/H16, koululla klo 08.10 

to 18.3. vieraskieli, lyhyt (ENC, RAC, SAC) H15, koululla klo 08.10 
pe 19.3. ÄI, kirjoitustaidon koe H15/H16, koululla klo 08.10 

 ma22.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä (ENA) H15/H16, koululla klo 08.10 
ti 23.3.  MAB H15, koululla klo 08.10 
ke 24.3 MAA H15, koululla klo 08.10 
to 25.3. BI, FI, PS H15, koululla klo 08.10 

pe 26.3. FY, HI H15, koululla klo 08.10 
ma 29.3. toinen kotimainen, pitkä ja keskipitkä (RUA, RUB) H15, koululla klo 08.10 

ti 30.3. UE, ET, YH, GE H15, koululla klo 08.10 
ke 31.3. KE, TE  

Kokeiden alustavat tulokset ovat nähtävillä Wilmassa noin viikon kuluttua kokeen jälkeen. 
to 15.4. rästikoe klo 16.00-19.00 
to 15.4. viimeinen ilmoittautumispäivä abien uusintakuulusteluun (ke 29.4.) 
to 29.4. abien uusintakuulustelu klo 16.00-19.00 
pe 30.4. kaikkien suoritusten oltava valmiita päättötodistuksen saamiseksi 
pe 7.5. Kokelaiden, jotka eivät halua nimeään julkaistavaksi uusien ylioppilaiden nimilistassa, tulee ilmoittaa rehtorille 

asiasta viimeistään 5.5. Ilmoituksessa tulee olla kokelaan nimikirjoitus. 

pe 7.5. kokelaan, joka ei halua kompensaatiota suoritettavan, on jätettävä asiasta kirjallinen ilmoitus rehtorille 

pe 7.5. jätettävä kansliaan anomus numeroarvosanan muuttamiseksi suoritusmerkinnäksi 
ti 11.5. penkkarit 
ke 12.5.  vanhojen tanssit 
ti 18.5. YO-tulokset koululla (ke 19.5. Oma Opintopolku –palvelussa) 
pe 4.6. klo 14.00 YO-juhlan kenraaliharjoitus liikuntahallissa (valkolakki mukaan). Harjoituksen 

jälkeen Lammin Osuuspankin tilaisuus noin klo 15.30. 
la 5.6. klo 10.30-12 YO-juhla liikuntahallissa (juhlan jälkeen valokuvaus ja omatoiminen vierailu 

sankarihaudalla) 


