
Hakuinfo kevät 2023
JA MUUTA AJANKOHTAISTA

KEVÄÄN 2023 ABEILLE



Abivuoden
tärkeitä

päivämääriä

▪ Syksyn 2022 yo-tulokset 10.11. (Oma Opintopolku –palvelussa 

11.11.)

▪ Kevään 2023 yo-kokeisiin ilmoittautuminen 10.-22.11.2022

▪ Kevään 2023 korkeakouluhaut käynnistyvät 4.1.23

▪ Keväällä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit viimeistään 3. 

jaksossa!

▪ Lukuloma 8.2. alkaen, mahdolliset tentit lukulomalla.

▪ Seuraa tiedotusta kevään yo-kirjoitusten infosta.

▪ Yo-kirjoitukset 14.3. - 31.3. 2023.

▪ Penkkarit pe 31.3.

▪ Lukion oppimäärään vaadittavat kurssit viimeistään 4. jaksossa, 

arviointi 18.4.! (jos myöhemmin, ei ehdi mukaan yo-juhlaan)

▪ Hakemus poikkeavasta päättöarvosanasta (S) viim.15.5.

▪ Kevään yo-tulosten valmistumisen aikataulu ilmoitetaan 

myöhemmin.

▪ Yo-juhlat 3.6.2023

Vanhempainilta 14.11.

klo 17.30

Teamsin kautta



Yo-ilmoittautuminenkevään 2023 yo-kokeisiin 10.-22.11.

▪ Lue huolella ilmoittautumislomake sekäWilman tiedote

ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisesta. Kysy tarvittaessa neuvoa

ryhmänohjaajalta tai opolta.

▪ Olethan hoitanut yo-kokeiden erityisasiajärjestelyt jo erityisopettaja

Jaana Pulkkisen kanssa? Jos et – laita heti viestiäWilman kautta!
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Lisää alatunniste



Kevään 2023 yo-koepäivät
Löytyvätkö jo kalenterista?

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kev
aan-2023-koepaivat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2023-koepaivat


Yo-kokeiden
uusiminen ja 
korottaminen

HYLÄTTY KOE

▪ Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa 

välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran 

aikana (jos pakollinen koe on hylätty viimeisellä 

kirjoituskerralla, saa uusia kolme kertaa kolmen 

seuraavan kirjoituskerran aikana).

▪ Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia 

hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.

HYVÄKSYTTY KOE

▪ Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.

TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

▪ Tutkintoa voi täydentää uusilla yo-kokeilla 

valmistumisen jälkeen. 

Lisätietoa yo-tutkinnosta kevään 2023 kokelaalle:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/

kokelaille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


Valmistautuminen 
yo-kokeisiin, 3. 

jakson abikurssien 
lisäksi:

GRADIA LUKIOIDEN VERKKOKURSSIT (Wilma -

kurssitarjotin - verkko-opinnot kevätlukukausi)

▪ ENA15 Englannin abikurssi

▪ VEB313 Venäjän abikurssi

▪ HI13 Historian abikurssi

▪ ÄI17 Äidinkielen abikurssi

▪ S211 S2-abikurssi

▪ BI09 Biologian abikurssi

▪ GE06 Maantieteen abikurssi

▪ KE06 Jatko-opintoihin valmentava kurssi

▪ Maa15 Matematiikan abikurssi

▪ Matematiikan tekniset työvälinet MAA20 

aikuislukiossa

▪ Abitreenit.fi

▪ Esim. Jyväskylän 

kesäyliopiston abikurssit



Jatko-opintoihin hakeminen



▪ JAMK:n ja Jyväskylän yliopiston Hakijan päivä 

11.11. 22. Kaikki abit osallistuvat. Lisätietoja 

viikkotiedotteessa sekä opon Wilma-viesteissä.

▪ Lyseon JATKOT eli korkeakouluopintojen infoja 

viikoilla 49-50. Tiedot JATKOISTA löydät Mun 

Gradiasta, seuraa myös opiskelijoiden 

viikkotiedotetta maanantaisin!

▪ Eri korkeakoulujen virtuaaliset hakuinfot.

Voi olla myös tallenteina katsottavissa jälkikäteen, 

joten seuraa sinua kiinnostavan oppilaitoksen sivuja!

▪ Korkeakoulujen kotisivut ja sometilit

▪ www.ammattikorkeakouluun.fi

▪ www.yliopistovalinnat.fi

▪ Yliopistojen yhteisvalintojen sivustot (esim. 

lääketiede, tekniikka&arkkitehtuuri, psykologia ja 

logopedia, kauppatiede, kasvatusala, biologia, 

hallintotieteet, oikeustieteet )

▪ www.opintopolku.fi

JATKO-OPINTOJEN 

SUUNNITTELUN TUKENA
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https://jaofi.sharepoint.com/sites/mungradia-jyvaskylan-lyseon-lukio/SitePages/Lyseon-Jatkot.aspx
http://www.ammattikorkeakouluun.fi
http://www.yliopistovalinnat.fi
http://www.opintopolku.fi


HAKIJAN PÄIVÄ 
PE 11.11.22

▪ Kaikki abit (20- ja 19-taso) osallistuvat. Päivän 
ensimmäinen oppitunti normaalisti, jonka jälkeen 
siirrytään kampuksille.

▪ Tutustu ennalta sekä JAMK:n että JYU:n tarjontaan 
– tee itsellesi jatko-opintojen suunnitteluasi tukeva 
ohjelma!

▪ Osallistuminen 3-4 esitykseen

▪ Raportointi ja ohjeet Studeon OP2-kurssin 
etusivulla

▪ Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) 
tapahtuman ohjelma Rajakadulla.

▪ Jyväskylän yliopiston tapahtuman ohjelma. 
Mattilanniemessä. Messuständeillä voi 
opintoneuvojilta ja opiskelijoilta kysyä opiskelusta 
sekä hakemisesta myös henkilökohtaisesti.

https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/hakijan-paiva-jamk
https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/tutustu-yliopistoon/hakijan-paiva


Korkeakoulu-
opinnot

abivuonna

▪ Pitäisikö vielä kokeilla jotain alaa käytännössä

päätöksen tueksi?

▪ Voit tehdä EduFutura-opintoja myös abivuotena, 

www.edufutura.fi/opintotarjotin

▪ Myös muilla korkeakouluilla on lukiolaisille

suunnattuja opintoja tarjolla – kysy lisää omalta

opolta!

http://www.edufutura.fi/opintotarjotin


OKM 9/2021



JATKO-
OPINTOIHIN 

HAKEUTUMINEN

Korkeakoulujen yhteishaut

▪ Päähaut keväällä, jolloin kaksi erillistä hakua

▪ Syksyllä suppeampi haku

▪ Voit kirjata yhdelle lomakkeelle/hakuaika kuusi 

hakukohdetta

Erillishakuja, esim. Polamk ja Högskolan på Åland

Myös lisähaut ovat mahdollisia.

Yhteishaku tehdään uudistuneessa Opintopolussa, josta 

löydät myös hakuohjeet.

Hakuaikana pääset hakulomakkeelle Opintopolun 

etusivulta tai jokaisesta koulutuksesta klikkaamalla Täytä 

hakulomake –painiketta, lisätietoja tästä.

Jatkuva haku ammattiopistojen perustutkintoihin.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/nain-taytat-korkeakoulujen-yhteishaun-hakulomakkeen


Hakuajat
2023

Korkeakoulujen kevään 2023 yhteishaku:

▪ Hakuaika 1: 4.- 18.1.2023

Vieraskieliset koulutukset, Taideyliopisto, Tampereen 

yliopiston näyttelijätyö

▪ Hakuaika 2: 15.3. – 30.3.2023

Suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

▪ Korkeakoulujen haut sulkeutuvat viimeisenä 

hakupäivänä klo 15.00. Haut tehdään Opintopolussa.

▪ Näin täytät hakulomakkeen yhteishaussa

▪ Koulutukset alkavat syksyllä 2023

Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku

▪ Koulutukset alkavat tammikuussa 2024.

Toisen asteen ammatilliset opinnot 

Jatkuva haku ympäri vuoden oppilaitosten sivuilta.

https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/nain-taytat-korkeakoulujen-yhteishaun-hakulomakkeen#nain-taytat-hakulomakkeen


Korkeakoulujen (amk ja yliopisto) kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku

▪ Syksyllä 2023 alkavat vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset ja 

Tampereen yliopiston teatterityön koulutus.

▪ Hakea voi enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole 

merkitystä.

▪ Hakijalle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Vastaan voi ottaa vain 

yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (mukana 

myös korkeakoulujen toisen yhteishaun tulokset).

1. Hakuaika on 4.1. – 18.1.2023 klo 15.00

2. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.6.2023

3. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 14.7.2023 klo 15.00

4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00



Korkeakoulujen (amk ja yliopisto) kevään 2023 toinen yhteishaku

▪ Haku korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin suomen- ja ruotsinkiel. koulutuksiin.

▪ Hakea voi enintään kuuteen koulutukseen, jotka asetetaan hakulomakkeella 

mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa (ylin 

vaihtoehto, johon pisteet riittävät).

1. Hakuaika on 15.3. – 30.3.2023 klo 15.00.

2. Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 29.5.2023

3. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023

4. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 14.7.2023 klo 15.00

5. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8. klo 15.00

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta

koulutuksesta (= Yhden korkeakoulupaikan säännös). Mukana korkeakoulujen ensimmäinen

ja toinen yhteishaku. 
(yhdenkorkeakoulupaikan säännös koskee vain korkeakoulupaikkoja).



Korkeakoulujen (amk ja yliopisto) syksyn 2023 yhteishaku

▪ Haku korkeakoulujen keväällä 2024 alkaviin koulutuksiin.

▪ Hakea voi enintään kuuteen koulutukseen, jotka asetetaan 

hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota 

pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vastaan vain 

yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

1. Hakuaika on 30.8. – 13.9. 2023 klo 15.00.

2. Valintojen tulokset viimeistään 24.11.2023

3. Opiskelupaikka otettava vastaan ennen 1.12.2023 klo 15.00

4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12. 2023 klo 15.00



Opiskelupaikan
vastaan-

ottaminen

▪ Jos sinulle myönnetään opiskelupaikka, saat asiasta 

sähköpostiviestin. Ota opiskelupaikka vastaan annettuun 

määräaikaan mennessä, muuten menetät sen.

▪ Paikka vastaanotetaan Oma Opintopolku –palvelussa.

▪ Jonotusoikeus:  Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa voit ottaa 

alemman paikan vastaan ja ilmoittaa jääväsi jonottamaan ylempien 

hakutoiveiden valinnan etenemistä.

▪ Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun on myös 

ilmoittauduttava korkeakouluun määräaikaan mennessä.

▪ Jos saat opiskelupaikan, voit lykätä opintojen aloittamista painavien 

syiden takia, esim. armeija, terveydelliset syyt. Tällöin paikka 

vastaanotetaan, mutta ilmoittaudutaan korkeakouluun

poissaolevaksi.

Kirjautumalla Oma Opintopolku –

palveluun näet hakemukset ja 

opiskelupaikan vastaanotto –osiossa

valintojen tulokset ja voit ottaa paikan vastaan. 

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Ensikertalais-
kiintiö

▪ Korkeakoulut ovat varanneet osan aloituspaikoista 

ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville 

(kiintiöt) (Poikkeuksia ovat hyvin pienen 

sisäänoton hakukohteet ja vieraskielinen 

koulutus)

▪ Olet niin kauan kelpoinen hakemaan tässä 

kiintiössä, kunnes otat korkeakoulututkintoon 

johtavan opiskelupaikan vastaan.

▪ Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää 

ensikertalainen hakija seuraavassa yhteishaussa.

▪ Opiskelualan vaihto on mahdollista myös tämän 

jälkeen, mutta tällöin käytettävissä on pienempi 

kiintiö opiskelupaikkoja. Opiskelupaikan vaihto

on mahdollista myös siirtohaun kautta.



Korkeakoulujen
valintaperusteet

Todistusvalinta ( 51-70 %)

Valintakoe

Avoimen väylä

Kilpailumenestys, esim. 
Oulu/fysiikka/MAOL-kilpailuTaide-, kulttuurialojen ja arkkitehtuurin

erilaiset valintaperusteet: esim. 

ennakkotehtävät/valintakoe/yo-todistus



Todistusvalinta

▪ YO-TODISTUKSEN ARVOSANOJEN PISTEYTYSTAULUKOT 

AMMATTIKORKEAKOULUUN JA YLIOPISTOON

▪ KORKEAKOULUJEN TODISTUSVALINNAN ALIMMAT 

PISTEMÄÄRÄT Kevät 2022

▪ MIHIN KORKEAKOULUIHIN PÄÄSISIT YO-ARVOSANOILLASI? 

Kevään 2022 todistusvalintalaskuri, jos haluat kokeilla

5 faktaa todistusvalinnasta, mm.

▪ Todistusvalinta ei ole ainoa tie yliopistoon

▪ Matematiikan arvosana on pakollinen vain pienelle osalle hakukohteista

▪ 67% opiskelupaikan saaneista ei ollut vuonna 2021 kirjoittanut yhtään ällää.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb
https://todistusvalinta.fi/
http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/viisi-faktaa-todistusvalinnasta/


Valintakoe-
valinta

▪ Alimmat sisäänpääsypisteet valintakokeissa keväällä 

2022. Pisterajat voivat vaihdella eri vuosina.

▪ Jos opiskelija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa 

ensimmäiseen hakutoiveeseen, ei tarvitse osallistua 

valintakokeeseen. (Korkeakoulujen toinen 

yhteishaku)

▪ Jos opiskelija hyväksytään alempaan toiveeseen 

todistusvalinnassa, hän voi osallistua vielä 

valintakokeisiin. Mahdollisuus päästä 

hakulomakkeella ylempänä olevaan hakutoiveeseen. 

(Korkeakoulujen toinen yhteishaku)

▪ HUOM! Erityisjärjestelyt myös valintakokeessa 

(esim. pidennetty koeaika). Lisätietoja 

korkeakoulujen sivuilta, erillinen hakemus. Säilytä 

luki, ym. erityisjärjestely –todistuksesi lukiosta!

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb


YLIOPISTOJEN VALINTAKOKEET

▪ Voi perustua valintakoekirjallisuuteen, johon perehdytään etukäteen, esimeriksi lukion oppimäärä 

tietyissä oppiaineissa tai erillinen valintakoemateriaalia (kirjallisuutta/artikkeleita). Valintakokeessa voi 

olla myös koetilanteessa jaettava aineisto. Joillakin aloilla lisäksi soveltuvuuskokeita tai haastatteluja.

▪ Korkeakoulualojen yhteisiä valintakokeita, jolloin yhdellä valintakokeella voi hakea useampaa 

opiskelupaikkaa. Valtakunnallisia yhteisvalintoja: esim. Biologia, Diplomi-insinööri- ja 

arkkitehtikoulutus, Hallintotieteet, Kasvatustieteet, Kauppatieteet, Lääketieteet, Oikeustieteet, 

Tietojenkäsittelytiede

MITEN VALMISTAUTUA YLIOPISTOJEN VALINTAKOKEESEEN?

▪ Tutustu edellisten vuosien valintakokeisiin, joita löytyy netistä (“vanhoja valintakokeita”) ja esim. 

Eximian ja Valmennuskeskuksen sivuilta.

▪ Etsi tietoja korkeakoulujen omilta kotisivuilta, yhteisvalintasivustoilta sekä opiskelijoiden ylläpitämien

ainejärjestöjen sivuilta. Esimerkiksi vanhoja valintakokeita (yhteisvalinta-aloja) Hkin yliopiston sivuilta, 

tästä

▪ Varmista kokeen ajankohta, paikka ja sisältö! Ei välttämättä erillistä kutsua.

http://biohaku.fi/
http://www.dia.fi/
https://www.hallintotieteet.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava
http://www.kauppatieteet.fi/
http://www.laaketieteelliset.fi/
https://www.oikeustieteet.fi/
http://tkt-yhteisvalinta.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet/vanhoja-valintakokeita


AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOE

▪ Digitaalinen valtakunnallinen valintakoe, ei ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. Yhdellä 

valintakokeella voi hakea usealle eri alalle. Valintakokeen suorituspaikka kysytään jo 

hakulomakkeella.

▪ Ohjeet valintakokeeseen löydät oppilaitosten omien sivujen lisäksi 

www.ammattikorkeakouluun.fi

▪ Valintakokeessa on kaikille koulutusaloille yhteiset osiot, jotka mittaavat

päätöksentekotaitoja sekä suomen ja englannin kielen taitoa. Lisäksi valintakokeesssa on 

alakohtaisia sisältöjä, esim. tekniikassa matemaattis-luonnontieteelliset taidot tai sosiaali- ja 

terveysalalla eettiset taidot. Voi olla myös soveltuvuuskokeita.

▪ AMK-valintakokeen osa-alueet tästä

MITEN VALMISTAUTUA AMK-VALINTAKOKEESEEN?

Tutustu huolella kokeen sisältöihin, mieti vastausjärjestys ja harjoittele vastaavia tehtäviä

ennalta. Myös ilmaista materiaalia löytyy netistä googlaamalla, esim. tästä.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#kuvio1
https://ammattikorkeavalmennus.fi/esimerkkimateriaalit/


Toisen asteen 
ammatillisiin 

perustutkintoihin 
hakeminen

• Haetaan lukion päättötodistuksella, yo-

tutkinto ei välttämätön

• Lukion jälkeen opiskeluaika yleensä 2 vuotta.

• Ammattiopistoille jatkuva haku. 

Lisätiedot ja hakukohteet ko

ammattiopiston kotisivuilta 

/ammattiopiston hakupalvelut tai 

opintotoimistot.

• www.gradia.fi ->haluan oppimaan -> haluan 

ammatin

http://www.gradia.fi/


Edessä 
välivuosi?

▪ Armeijaan/siviilipalvelukseen

▪ Töihin

▪ Työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimiston kautta 

www.te-palvelut.fi

▪ Oppisopimuskoulutukseen www.oppisopimus.fi

▪ Avoimeen yliopistoon www.avoinyliopisto.fi

▪ Avoimeen ammattikorkeakouluun www.avoinamk.fi

▪ Kansanopistoon www.kansanopistot.fi

▪ Ulkomaille www.maailmalle.net

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.oppisopimus.fi/
http://www.avoinyliopisto.fi/
http://www.avoinamk.fi/
http://www.kansanopistot.fi/
http://www.maailmalle.net/


Oikeus 
työmarkkinatukeen

Säilyttääksesi oikeuden työmarkkinatukeen

TE-toimiston ohje:

Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias ja olet 

suorittanut lukion:

▪ Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan 

tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia 

antavaan koulutukseen (esim. YO, AMK, AO). 

Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. 

Hakukohde voi olla myös ulkomailla.

▪ Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa.

▪ Vie haku loppuun saakka (valintakokeisiin 

osallistuttava)

▪ Lisätietoja TE-toimistosta ja/tai Ohjaamosta.



Mistä tietoa lukion jälkeen



OHJAAMO on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta saat ohjausta ja neuvontaa 

koulutukseen, työllisyyteen, vapaa-aikaan, asumiseen, hyvinvointiin ja moniin muihin arjen 

asioihin liittyen. 

Ohjaamo Jyväskylä sijaitsee Nuorten talon 2.kerroksessa, Asemakatu 4.

TE-TOIMISTO (Työ- ja elinkeinotoimisto)

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttämäksi työnhakijaksi heti valmistumisen jälkeen www.te-

palvelut.fi -sivuston kautta, jos haluat esim. työmarkkinatuella työkokeiluun. Jos sinulla on 

itsejärjestetty työpaikka, johon haluat työkokeiluun, kannattaa ilmoittautua TE-toimistoon jo 

toukokuussa.

Ohjaamosta saat lisätietoja myös TE-toimiston asiakkuudesta ja muistakin

tukimahdollisuuksista.

KORKEAKOULUJEN OMAT HAKUPALVELUT 

TERVETULOA MYÖS LYSEOLLE

Jos et jatka opintoja, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä myös lukiosi opinto-ohjaajiin ja Gradian

Hakupalveluun valmistumisesi jälkeen seuraavan vuoden ajan.

Olet tervetullut myös kertomaan opinnoistasi ja urapolustasi Lyseolle milloin vain!

https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-jyv%C3%A4skyl%C3%A4
https://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/


OP2-kurssin 
valmistuminen

• HAKIJAN PÄIVÄ PE 11.11.22 (JAMK ja JYU) 

osallistuminen 3-4 esitykseen ja raportointi Studeoon. 

Lisätietoja viikkotiedotteessa sekä opon Wilma-viestissä.

• Lyseon JATKOT syksy 2022, osallistuminen vähintään 

kolmeen infoon. Infot viikoilla 49-51 joko aulatorilla tai 

itseä kiinnostavan oppilaitoksen etäesittelyyn verkossa 

syksyn aikana. Ks. Lyseon JATKOT Mun Gradiassa. 

Raportointi Studeoon (ohjeet etusivulla).

• Tarkenna jatko-opintosuunnitelmasi Studeoon. Tee 

kohdasta 10.3. tehtävät 12 ja 7 sekä varaa jatko-

opintokeskustelu/kurssiarviointiaika opolta 

viimeistään 3. jakson aikana (erillinen tapahtumakutsu).

https://jaofi.sharepoint.com/sites/mungradia-jyvaskylan-lyseon-lukio/SitePages/Lyseon-Jatkot.aspx


Menestystä ja paljon tsemppiä 
sinulle abivuodelle!


