
 
 

Jaksotiedote IV / 2022-23 
 

Opinto-ohjaaja Henri Huovinen on tavattavissa IV jaksolla ilman 

ajanvarausta huoneessa 3203 (3.krs) torstaisin klo 14-16.30. Henkilökohtaisen 
ohjausajan voit myös varata Wilman kautta, puhelimitse 044-718 1706 tai 

sähköpostilla henri.huovinen(a)opedu.kuopio.fi. 
 

Ylioppilaskirjoitusinfo kevään 2023 yo-kirjoituksiin osallistuville on ke 
25.1.2023 klo 19.45 luokassa 1411. Muistathan olla paikalla! 

 
Osallistumisoikeus kirjoituksissa: kirjoitusaineen pakolliset kurssit / 

opintojaksot pitää suorittaa aineen yo-kokeeseen mennessä. (Poikkeus: 
opiskelijalla on vähintään 2,5-vuotinen ammatillinen tutkinto.) 

 
Aikuislukio tarjoaa eri aineissa kirjoituksiin valmistavia opintoja. Ota 

reippaasti yhteyttä opettajiin, jos haluat suorittaa abikurssin. Vielä 
ehdit mukaan! 

 

3. jakson uusintakoe on pe 27.1. klo 16.30 luokassa 1411. Muistathan 
ilmoittautua uusintaan. Henkkarit mukaan kokeeseen! 

 
Keväällä 2023 lukion päättötodistuksen ottavien on käytävä 

tarkistamassa kurssimääränsä apulaisrehtorin luona. Muistisääntö: 
Vapuksi valmista! HUOM! Jos aiot tulla huomioiduksi korkea-asteen 

todistusvalinnassa, on lukion oppimäärän oltava valmis viimeistään 16.5.2023 
mennessä. 

 

 
Ammatillisen koulutuksen yhteishaku, kevät 2023 

 
Yhteishaku 21.2.-21.3.2023. Koulutukset alkavat syksyllä 2023. 

Huomaathan, että 
• jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai 

korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Hae silloin jatkuvassa 
haussa.  

• jos olet käynyt lukion, et voi hakea peruskoulupohjaisiin koulutuksiin. 
• haku päättyy 21.3. klo 15.00 — tee hakemuksesi hyvissä ajoin! 

 

Yhteishaun koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa 
https://opintopolku.fi  

 

mailto:tiina.kaljunen@opedu.kuopio.fi


Korkea-asteen kevään 2023 yhteishaku  

Kevään ensimmäinen yhteishaku 2023 

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

koulutuksiin. 

Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. 
Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakijalla voidaan tarjota useampaa 

opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta. 

• Hakuaika: ke 4.1.2023 klo 8.00 – ke 18.1.2023 klo 15.00  
• Tulokset julkaistava viimeistään: pe 2.6.2023 (viikko 22)  

• Paikan vastaanoton takaraja 14.7.2023 klo 15.00 tai 7 vuorokautta 
hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen) klo 

15.00 mennessä  

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00 

Kevään toinen yhteishaku 2023 

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

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija 
asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä 
opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena 

alkavasta koulutuksesta. 

• Hakuaika: ke 15.3.2023 klo 8 – to 30.3.2023 klo 15   

• Todistusvalintojen tulokset julkaistava viimeistään: 29.5.2023 (viikko 
22)  

• Muiden kuin todistusvalinnan tulokset julkaistava 
viimeistään: 7.7.2023 (viikko 27)  

• Paikan vastaanoton takaraja 14.7.2023 klo 15 tai 7 vuorokautta 

hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen) klo 15 
mennessä  

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00 

Koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa https://opintopolku.fi  
 

 Kaikkea hyvää vuodelle 2023!  

 
 


