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Lukion kurssit opintovuosittain 1/2
Upper secondrary courses per grade

• Ensimmäisenä 
lukiovuonna paljon 
pakollisia yhteisiä 
opintoja

• Kurssivalinnat toista 
lukiovuotta varten tulossa

• Kurssivalinnat  -> 
ylioppilaskirjoitusaineet-> 
jatko-opintosuunnitelmat

• During year 1 mostly 
compulsory courses

• Start to choose courses 
for year 2 during 
counseling lessons

• Choices of courses -> 
subjects in matriculation 
examination -> plans for 
further studies



Lukion kurssit opintovuosittain 2/2
Upper secondrary courses per grade

• Yhteensä väh.75 kurssia

• 1. ja 2. vuonna 
kumpanakin 30                   
-> noin 6 kurssia / jakso

• 3. vuonna 15 kurssia + 
ylioppilaskirjoitukset

• A total of 75 courses

• 30 courses during both 
1st and 2nd grade              
-> about 6 courses per 
period

• 3rd grade: 15 courses + 
matriculation exams



• Kirjoittamaan saa 
mennä, kun ko. aineen 
pakolliset kurssit on 
opiskeltu

• Lisäksi sekä 
valtakunnallisia että 
koulukohtaisia 
syventäviä ja soveltavia 
kursseja suositellaan 
suoritettaviksi 

• One can take part into 
an exam when he/she 
has passed the 
obligatory courses in 
the subject

• In addition, 
specialisation courses 
preparing for the 
subjects to be taken in 
the matriculation exam 
are recommended 

YLIOPPILASTUTKINTO 1/11
MATRICULATION EXAMINATION



YLIOPPILASTUTKINTO 2/11
MATRICULATION EXAMINATION

• Arvosanojen 
jakautuminen

• Huomioon otetaan 
myös edellisen 
tutkintokerran 
pisterajat 

• The relative shares of 
grades

•
•
•

• The previous exam 
session results are 
regarded, too  

• Lähde:  www.ylioppilastutkinto.fi

20% 15%
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MATRICULATION EXAMINATION

• Vähintään 5 ainetta:

– Äidinkielen tai suomi 
toisena kielenä koe on 
kaikille pakollinen

– Lisäksi 4 seuraavista: 
• toinen kotimainen (ruotsi)

• vieras kieli 

• matematiikka
– pitkään oppimäärään 

perustuva koe vähintään 
yhdessä kokeessa

• reaaliaine

• > valittava vähintään 
kolmesta yllämainitusta 

• In minimum 5 subjects:

– Finnish: mother tongue 
or 2nd language test is 
compulsory 

– And 4 of the following:
• Swedish

• A foreign language (other 
than Finnish or Swedish)

• Mathematics
– test based on the advanced 

level in at least one test

• Humanistic studies or 
Sciences

• > at least three of above 
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MATRICULATION EXAMINATION

Lähde: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/
ylioppilastutkinto/k2022-tutkinto
uudistus

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
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MATRICULATION EXAMINATION

• Jatko-opintojen kannalta 
suositeltavaa 5 tai 6 ainetta

• Ylimääräisiä aineita voi 
kirjoittaa, esimerkiksi lyhyitä 
kieliä 

• Samasta aineesta voi 
osallistua eri oppimäärien 
kokeisiin, mikä lasketaan 
yhdeksi suoritukseksi

• 5 or 6 exams recommended 
when applying for further 
studies

• Optional tests can be sat as 
many as one likes, e.g. 
languages

• It is possible to sit different 
level exams in one subject, 
but they count as one exam



YLIOPPILASTUTKINTO 6/11
MATRICULATION EXAMINATION

• Tutkinnon pakolliset aineet 
voi hajauttaa enintään 3 
peräkkäiseen 
tutkintokertaan

• Esim. (kevät 2022) - syksy 2022 – 
kevät 2023 tai suositus:

syksy 2022 – kevät 2023– syksy 
2023

• Digitutkinto:
– Kaikki oppiaineet kirjoitetaan 

sähköisesti

– suoritetaan omalla tietokoneella

– kielissä ei enää erillisiä 
kuunteluja

• The examination must be 
completed during not more than 
three consecutive examination 
periods

• E.g. (Spring 2019) – Autumn 2019 – 
Spring 2020 or

Autumn 2019 – Spring 2020 – 
Autumn 2020

• Digitalized exams:
– Exams in all subjects are digital

– With own device

– No separate listening 
comprehension exam days
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MATRICULATION EXAMINATION

Lähde: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/
ylioppilastutkinto/k2022-tutkinto
uudistus

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus


YLIOPPILASTUTKINTO 8/11
MATRICULATION EXAMINATION

Huomioitavaa:

•Vain yksi A-kieli / 
tutkintokerta (poikkeus: ruotsi)

•Samana päivänä kirjoitettavat 
reaaliaineet 

•Koulun suositus kunkin 
aineen kirjoittamisen 
ajankohdasta (abikurssit)

•Painopiste keväälle, syksyllä 
1-2 aineen koe

•Tutkinnon ja opintojen 
kokonaisuus

To think about:

•Only one Advanced level Foreing 
Language exam per examination 
period (exception: Swedish)

•Hum. Studies  and Science 
exams that are on same day

•When the school recommends 
to take the exam (prep. courses)

•Focus in the spring, in the 
autumn 1-2 exams

•The examination as a whole and 
other studies



YLIOPPILASTUTKINTO 9/11
MATRICULATION EXAMINATION

Samana päivänä:

Reaali I:

• psykologia, filosofia, 
historia, fysiikka, 
biologia

Reaali II:

• uskonto, 
elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto

On the same day:

Hum. & Science I:

• Psychology, Philosophy, 
History, Physics, Biology

Hum. & Science II:

• Religion, Ethics, Civics, 
Chemistry, Geography, 
Health education
https://www.ylioppilastutkinto
.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat
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MATRICULATION EXAMINATION

VALMISTUMINEN:

• Lukion päättötodistus: 
75 kurssia

• Ylioppilastutkinto: 
hyväksytty koe 
vähintään viidessä 
aineessa

GRADUATION:

• Upper secondary 
diploma: 75 courses

• Matriculation 
examination consisting 
of five passed tests in 
minimum
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Uusiminen

• Uusintojen määrää ei 
ole rajattu 

Erityisjärjestelyt

• lisäaika
• pienryhmätila

(max 8 kokelasta)

• lepäämiseen 
tarkoitettu tila

• erityisopettaja Taru 
Alkio  
taru.alkio@ksyk.fi   

Retaking

• Retaking of exams in 
not limited

Special arrangements

• extra time
• room for a small group

(max 8 students)

• room for resting
• special education 

teacher Taru Alkio

mailto:taru.alkio@ksyk.fi


Kiitos! - Kysymyksiä? 
Thank you! - Questions?

Ennen opinto-ohjaajien 

osuutta kahden minuutin

tauko: nouse istumasta ja

venyttele :-) 

Before the student 

counsellors start: 

a break of two minutes: 
get up and stretch :-)



Jatko-opinnot

10.3.2021

Pilvi Kantola, Telle Knuuttila ja Leena Oittila



Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Lukion jälkeen..

• Ammatillinen toinen 
aste 2 vuotta

• Ammattikorkeakoulut 
3,5-4 vuotta

• Yliopistot 5,5-6 vuotta

• Opinnot ulkomailla

After Upper Secondary …
• Vocational school, 2 

years

• Universities of applied 
sciences 3,5-4 years

• Universities 5,5-6 years

• Overseas studies



Suomen koulutusjärjestelmä/ Finnish education system



Toisen asteen ammatillinen koulutus/ Vocational training

• Hakukelpoisuus: lukion oppimäärä 

• Valintaperusteet:

• yleinen koulumenestys

• valinta-/soveltuvuuskokeet

• lukion suorittanut voi hakea 
lukiopohjaisiin opintoihin, tai hän voi 
hakea jatkuvassa haussa

• Käytännön osaamista taito- ja 
taidealalle

• Eligibility requirements: upper 
secondary examination

• Student selection is based on

• General school performance 

• Entrance examination

• To acquire skills for artistic and 
practical fields



KORKEAKOULUOPINNOT
Higher education studies

AMMATTIKORKEAKOULU

• Hakukelpoisuus: lukion oppimäärä ja / tai 
ylioppilastutkinto

• Koulutusohjelmia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

YLIOPISTO
• Hakukelpoisuus: lukion oppimäärä ja 

ylioppilastutkinto

• Alempi korkeakoulututkinto suomeksi, 
maisteriopinnot usein englanniksi.

• Yksittäisiä englanninkielisiä kandiohjelmia

Valintaperusteet:

1. Suoravalinta YO-menestyksen perusteella ( 3-6 
ainetta) 

2. Pelkkä valintakoe

3. Avoimen yliopiston/AMK:n opinnot/MOOC

UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES
• Eligibility requirements: the Finnish Matriculation 

examination and / or completed upper secondary 
certificate

• Study programmes in Finnish, Swedish and English.

UNIVERSITIES

• Eligibility requirements: Upper secondary school 
leaving certificate and matriculation examination 

• Bachelor’s degree in Finnish, Master’s degree often in 
English

• Some individual programmes in English 

Student selection criteria:

1. Matriculation exam grades only (3-6 subjects)
2. Entrance exam only
3. Open university/UAS studies/MOOC



Korkeakouluihin hakeminen Suomessa
Applying to all types of universities in Finland 

• Korkeakoulujen yhteishaut keväällä ja 
syksyllä 

• maksimissaan 6 hakukohdetta/haku

• Hakija voi samana lukukautena ottaa 
vastaan vain yhden opiskelupaikan

• Alakohtaisia yhteisvalintoja

• Erillinen hakukiintiö ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakeville

• Haku laajempiin kokonaisuuksiin yleistyy. 
Erikoistuminen vasta opintojen aikana. 

• A joint application system in the 
spring and in the autumn

• max. 6 options/application 

• Applicant  can only accept one study 
place/ semester

• joint application system in many 
faculties of the same field 

• Certain amount of study places are 
reserved for those without prior 
university study place

• Students will apply to a wider field of 
interest. Specialization during the 
study years 



Korkeakouluvalintakriteerit 2020 /
 Selection criteria in Finnish higher education system 2020

- vuodesta 2020 todistusvalinta pääväylä 

korkeakouluihin

- yhteneväisemmät alakohtaiset kriteerit, joilla 

haetaan 

- taide, kulttuuri ja liikunta eivät ole tässä 

mukana

- Ensikertalaisista hakijoista 50% tai enemmän 

valitaan pelkkien YO-tulosten perusteella, 

loput pääsykokeella tai avoimen väylän 

kautta/MOOC

- starting in 2020 an increasing number of 
students to higher education will be 
selected by matriculation exam grades

- more unified nationwide criteria within 
similar fields 

- art, culture, physical education excluded

- appr. 50% or more will be selected by 
matriculation exam grades, the rest by 
entrance exam or open university 
studies/MOOC 



Korkeakouluvalintakriteerit 2021/
 Selection criteria in Finnish higher education system 2021

-Äidinkieli/s2 ja matematiikka tärkeitä

 Yliopistojen todistusvalinta 2021

- YO-tuloksista huomioidaan yleensä 5-6 ainetta

-Eri aineet antavat eri määrän pisteitä riippuen 

kunkin aineen valtakunnallisten kurssien määrästä

- Alakohtaisia painotettuja aineita

- Kynnysehdot

 Ammattikorkeakoulujen todistusvalinta 2021

- YO-tuloksista huomioidaan 5 ainetta 

- Kaikki reaaliaineet samanarvoisia

- Finnish/S2 and Mathematics are 
important

University selection based on YO grades

- Usually 5-6 YO grades are taken into 
account

- different subjects give different amount 
of points depending on the number of 
national courses on each subject

- some weighted subjects in certain fields,

some minimum grade requirements in 
certain subjects

UAS selection based on YO grades

- Five YO grades taken into account
- all natural science subjects and 

humanities give the same amount of 
points

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/ammattikorkeakoulujen-todistusvalinnassa-kaytettavat-pisteytysmallit/


Pääsykokeet / Entrance exams

• Valintakoeyhteistyö lisääntyy

• Pääsykokeisiin ei edellytetä yleensä 

pitkää valmistautumista 

• Etukäteismateriaali vähenee, ne 

julkaistaan noin 1 kk ennen 

pääsykoetta 

• Pääsykokeessa voi olla myös 

aineistopohjaisia tehtäviä

• Joillakin aloilla ennakkotehtäviä, 

joiden pohjalta karsitaan seuraavaan 

vaiheeseen  

Myös avoimen yliopiston ja avoimen 

ammattikorkeakoulun kautta mahdollista 

saada opiskelupaikka 

- no more long preparation for the 
entrance exam

- less material to be read in advance 
- material handed out in the exam 

situation 
- in some fields there are pre-tasks and 

based on these some applicants will 
be invited to the next stage 

It is also possible to apply via open 
university/open UAS studies



Miten uudistus näkyy arjessa?  

• KORONAN VAIKUTUS
• Epävarmuus ja huoli
• Todistusvalinnan pisteytys heijastuu 

opiskelijoiden valintoihin
• Järkevää pitää kurssimäärä 

kohtuullisena

Mietitään yhdessä nuoren kanssa

• omat kiinnostuksen kohteet ja 
vahvuudet

• jaksaminen (Jaksaa, jaksaa? -hanke)
• priorisointi ja ajankäyttö 
• opiskeluaikaa ( 3-4 vuotta)

• uncertainty and worries
• students’ choices are affected by the 

YO grades criteria
• it’s important to keep the amount of 

courses reasonable

Worth taking into account 

• own interests and strengths
• reasonable work load 
• prioritisation and time management
• study time (3-4 years)



Jatko-opinnot ulkomailla/Further studies abroad

Valintaperusteet

1.   Akateemiset saavutukset
• YO-kokeet, lukion kurssiarvosanat
• Opintojen laajuus

2.    Muut aktiviteetit

• Opiskelijakuntatoiminta, tutorointi
• Vapaaehtoistyö, järjestötoiminta
• Kerhot
• Harrastukset
• Työkokemus
• Muu kokemus ulkomailta 
• alaan liittyvät kurssit

3.  Opettajan suosituskirje 
4.  Oma motivaatiokirje 
5. Mahdollinen haastattelu /portfolio tms.

Entry requirements

1.    Academic achievements
• Matriculation exams, Upper Secondary grades
• Variety of completed courses

2. Extra curricular activities

• Student counselling, tutoring
• Voluntary work in the different organizations
• Clubs
• Hobbies
• Work experience
• Overseas experiences
• field related courses

3.      References
4. Own personal statement/motivation letter
5.  Sometimes interview/portfolio etc. 



Esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia 1/3

*Voiko esim. matematiikasta kirjoittaa lyhyen ja pitkän 
oppimäärän? - Kyllä, mutta tutkintoon voi sisällyttää vain 
yhden matematiikan kokeen. Eli molemmat lasketaan yhdeksi 
kokeeksi. 

*Lukion uutta opetussuunnitelmaa aletaan käyttää elokuussa 
2021. Jos suunnittelee valmistuvansa 3,5 tai 4 vuodessa, 
joutuu ottamaan tämän huomioon. Uuden ja vanhan 
opetussuunnitelman välillä on vastaavuuksia, joten opiskelu 
onnistuu kyllä. Ylioppilaskokeet laaditaan ylimenokautena 
niin, että sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman 
mukaisesti opiskelleet voivat vastata koetehtäviin. 



Esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia 2/3

*Jos opiskelija tarvitsee lisäaikaa kokeisiin, miten toimia?

- Kannattaa ottaa suoraan yhteyttä erityisopettaja Taru 
Alkioon. 

*Miten oman tietokoneen käyttö kirjoituksissa toteutetaan? 
Mitä ohjelmia pitää olla? Entä laskin ja taulukkokirja?

- Tietokone liitetään suljettuun koejärjestelmään, josta 
kysymykset tulevat. Järjestelmä estää muiden sovellusten 
käytön ja sisältää tarvittavat apuohjelmat (myös laskimen ja 
taulukkokirjan). Järjestelmän nimi on Abitti ja sitä käytetään 
myös lukion kurssikokeissa. 



Esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia 3/3

*Miten avoimen yliopiston/amk:n opintoihin voi hakeutua?

- Korkeakouluihin otetaan opiskelijoita todistusvalinnan, 
pääsykokeen ja avoimen yliopiston/amk:n opintojen kautta. 
Avoimen opintoihin hakeudutaan ilmoittautumalla itseä 
kiinnostaviin opintoihin. Opiskelijat valitaan yleensä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimen opinnot ovat 
maksullisia. Avoimessa voi suorittaa sekä yksittäisiä kursseja 
että opintokokonaisuuksia itseä kiinnostavalta alalta ja saada 
täten lisätietoa siitä millaista alan opiskelu on. Avoimessa 
suoritettuja opintoja saa myös yleensä hyväksiluettua 
opintoihinsa sitten, kun pääsee varsinaiseksi opiskelijaksi.




