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Yo-kirjoitukset  ja jatko-opinnot
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Ylioppilastutkinto

Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yo-
kirjoitusten lisäksi lukion 
päättötodistus 
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Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Äidinkielen koe on 
kaikille pakollinen 

Tutkintoon kuuluu 
vähintään neljä 

pakollista koetta
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Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Äidinkielen koe on 
kaikille pakollinen

Näistä on 
valittava 
kolme 
koetta

Tutkintoon kuuluu 
vähintään neljä 

pakollista koetta
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Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon on 
kuuluttava 1 

pitkän 
oppimäärän 

koe
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ReaaliVieras 
kieli

Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Reaali

Pakollisten 
kokeiden lisäksi 
tutkintoon voi 
kuulua useita 
ylimääräisiä 

kokeita

Vieras 
kieli

Reaali
Reaali
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Tutkinnon hajauttaminen

• useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen  lukiovuoden aikana
• tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen 

kerran pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen 
• kirjoitusoikeuden tutkintoon saa kun kyseisen aineen pakolliset 

kurssit on suoritettu

2. lukuvuosi: 3. lukuvuosi: 4. lukuvuosi:

• kolmannella kerralla on pakolliset kokeet suoritettava

kevät syksy kevät syksy kevät

Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana
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Hylätyn kokeen uusiminen

• kolme kertaa koetta 
välittömästi seuraavien 
kolmen tutkintokerran 
aikana

Hylätty koe
(i)

• Voi uusia 
rajoituksetta

pakollinen koe ylimääräinen koe
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Hyväksytyn uusiminen

hyväksytty koe
(a, b, c, m, e, l)

• Voi uusia rajoituksetta

pakollinen koe ylimääräinen koe

• mikäli uusinta tapahtuu ennen todistuksen 
antamista, merkitään todistukseen parempi arvosana

• muulloin annetaan erillinen todistus
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Arvostelu

• lukion asianomaisen aineen opettaja 
arvostelee koesuoritukset valmistavasti ja 
lautakunnan sensorit lopullisesti

• arvosanojen pisterajat vaihtelevat vuosittain

Improbatur

i

0 pist.

Approbatur

a

2 pist.

Lubenter 
approbatur

b

3 pist.

Cum laude 
approbatur

c

4 pist.

Magna cum 
laude 

approbatur

m

5 pist.

Eximia cum 
laude 

approbatur

e

6 pist.

Laudatur

l

7 pist.

Katso 
pisterajat

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/pisterajat
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• psykologia
• filosofia
• historia
• fysiikka
• biologia

Reaalin 
koepäivä

• uskonto (ev.lut./ort.)
• elämänkatsomustieto
• yhteiskuntaoppi
• kemia
• maantiede
• terveystieto

Reaalin 
koepäivä

Reaalikokeen rakenne

Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin 
aineryhmästä voit valita yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta 

• hajauttamalla tutkinnon kolmeen kertaan voit suorittaa 6 reaalikoetta

valitse yksi

valitse yksi
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Yo-tutkintoon ilmoittautuminen

 Jos opiskelija aikoo kirjoittaa keväällä, täytyy 
kirjoitusaineiden pakolliset kurssit olla suoritettuna 
kolmannen jakson jälkeen 

1.Wilmassa täytetään Yo-suunnitelma ja ilmoittautuminen
2.Tämän jälkeen opiskelija tulee opinto-ohjaajan                   
luokse tarkistamaan suunnitelmansa 26.11. mennessä





Jatko-opintomahdollisuudet

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yo-
linjat

Yhteishaku 18.2. – 10.3. 2020
Haku www.opintopolku.fi
Voi hakea viiteen eri vaihtoehtoon
Koulutus kestää noin kaksi vuotta
 Tutustu myös jatkuvaan hakuun
Tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja kuten 

lähihoitaja, liikuntaneuvoja, merkonomi, kokki, 
kosmetologi

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]

http://www.opintopolku.fi


Korkeakoulujen yhteishaku

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot – yhteishaku

Ensimmäinen hakuaika
9.1. – 22.1. 2020 www.opintopolku.fi
Haku vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 

- voi hakea kuuteen eri koulutusvaihtoehtoon
- hakujärjestyksellä ei ole väliä
- hakijalle voidaan tarjota useampaa koulupaikkaa

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]

http://www.opintopolku.fi


Toinen hakuaika
• 18.3.- 1.4. 2020 www.opintopolku.fi
• Yhteishaku suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen
• Hakija voi hakea yhteishaussa enintään kuuteen  

hakukohteeseen 
• Hakukohteet on laitettava sitovaan 

ensisijaisuusjärjestykseen
• Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa
• Tulokset julkistetaan viimeistään kesäkuun loppuun 

mennessä

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]

http://www.opintopolku.fi/


Pääkaupunkiseudun 
ammattikorkeakoulut

Metropolia 
Laurea
Diak
Haaga-Helia
Humak
Arcada

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]



Helsingin yliopistot
• Helsingin yliopisto, tiedekunnat:

teologinen, käyttäytymistieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, 
oikeustieteellinen, lääketieteellinen, humanistinen, 
matemaattisluonnontieteellinen, valtiotieteellinen, maatalous-
metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen

• Aalto - yliopisto
- Insinööritieteiden korkeakoulu
- Kemian tekniikan korkeakoulu
- Perustieteiden korkeakoulu
- Sähkötekniikan korkeakoulu
- Kauppakorkeakoulu
- Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 Taideyliopisto (ent. kuvataideakatemia, teatterikorkeakoulu, sibelius-
akatemia)

 Hanken
 Maanpuolustuskorkeakoulu

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]



Ensikertalaiskiintiö 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut varaavat osan 

opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville
 Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden 

asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa
 Kiintiön koko vaihtelee hakukohteittain
Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole 
suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua  korkeakoulututkintoa 
ja/tai suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon 
johtavaa opiskeluoikeutta
(opiskeluoikeudet huomioidaan vuodesta 2014 alkaen) 

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]
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Tätä sivua et voi muokataOpiskelijavalinta uudistuu

Valintakokeiden luku-
urakka pienentyy

Tarjotaan vaihtoehtoisia 
tapoja hakeutua 

korkeakoulutukseen

Koulutukseen haku 
yhdenmukaisempaa ja 

selkeämpää

Korkeakouluihin 
siirtyminen nopeutuu

Ylioppilastutkinnon 
arvosanoilla suurempi 

merkitys

Lukio-opintojen 
suunnittelu yhä 

tärkeämmässä asemassa

Tavoitteita:            
• kehittää korkeakoulujen 

alakohtaista yhteistyötä
• yhtenäistää yo-kokeiden 

pisteytystä todistusvalinnassa
• säästää opiskelijoilta ja 

korkeakouluilta aikaa ja 
pääsykokeiden kustannuksia
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Tätä sivua et voi muokataVäylät yliopisto-opintoihin

TODISTUSVALINTA

VALINTAKOKEET

SOVELTUVUUSKOKEET

SIIRTOHAKU

AVOIN VÄYLÄ

LUKIODIPLOMIT JA 
KILPAILUT

• valtaväylä yliopisto-opintoihin (yli 50 %)
• pisteitä ylioppilastutkinnosta

• toiseksi suurin valintaväylä
• valintakokeita kevennetään
• yhtenäistetään samalla koulutusalalla

• käytetään muutamalla alalla
• soveltuvuuskokeisiin valitaan todistusvalinnalla

• yliopiston sisällä opinto-oikeutta  vaihtaville
• saman alan toiseen yliopistoon vaihtaville

• avoimen opintoja riittävästi suorittaneille
• vapaita kaikille, maksullisia  

• liikunnan, kuvataiteen, musiikin, median, 
käsityön, kotitalouden, tanssin ja teatterin 
ansiokkaita diplomitöitä voidaan huomioida

• valtakunnallisissa tiedekilpailuissa palkitut

Yliopistojen
opiskelijavalinta

2020-
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Tätä sivua et voi muokataYliopistojen todistusvalinta

• pisteitä saat 3-6 ylioppilaskokeesta
• voit tulla valituksi vaikka koetta ei ole suoritettu, mikäli pistemääräsi riittää
• arvosanan pisteytys vaihtelee koulutuksittain ja aineittain
• yhdestä aineesta voit saada pisteet vain kerran
• järjestelmä laskee pisteet parhaan summan tuottavan aineyhdistelmän mukaan
• joissakin koulutuksissa on kynnysehtoja
• suoravalinnassa voit tulla valituksi tietyn aineen arvosanan perusteella

 Todistusvalinnan ratkaisee menestys 
ylioppilaskirjoituksissa, ei lukion päättötodistus

 Todistusvalintaa ei käytetä taiteiden koulutuksissa
 Teologian, kasvatusalan, liikunnan, 

viestintätieteiden, aineenopettajien ja arkkitehtuurin 
koulutuksissa todistusvalinnalla valitaan 
soveltuvuuskokeisiin

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-

https://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Tätä sivua et voi muokataHuomioitavat yo-kokeet
Yliopistojen

todistusvalinta
2020-

• äidinkieli

Psykologia
5 koetta

• psykologia
• matematiikka

• yksi ainereaali
• yksi kieli

• äidinkieli

Kauppatiede
5 koetta

• matematiikka

• paras kieli
• 2 parasta koetta

• äidinkieli

Oikeustiede
5 koetta

• 4 parasta koetta

• äidinkieli

Diplomi-insinööri
3 koetta

• pitkä matematiikka

• fysiikka tai kemia

• äidinkieli

Historia
5 koetta

• historia

• 3 parasta koetta

• äidinkieli

Lääketiede
6 koetta

2 seuraavista:
o fysiikka
o yksi kieli
o yksi ainereaali

• biologia

• kemia
• matematiikka

• äidinkieli

Kasvatustiede
4 koetta

• matematiikka

• yksi kieli
• yksi ainereaali

• äidinkieli

Kemia
4 koetta

• kemia
• matematiikka

• yksi paras koe

Esimerkkejä:

• pisteitä annetaan 3-6 ylioppilaskokeesta
• koemäärä ja huomioitavat kokeet vaihtelevat koulutuksittain

• osa kokeista on   aina huomioitavia 
• osa   valitaan     kaikista kokeista tai kielistä tai reaalikokeista parhaan tuloksen 

antavien kokeiden mukaan
• www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/
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Tätä sivua et voi muokataValintakokeet

Valintakokeet 
uudistuvat

osin 2019
ja 2020

Ei tarvita pitkää 
valmistautumista

Edelleen toiseksi 
yleisin väylä

Koulutuksilla valintayhteistyötä 
enemmän

Valmennuskurssien 
merkitys vähenee

Mahdollisuus yo-
tutkinnossa heikommin 

pärjänneille

Yliopistojen
valintakokeet

2020-
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Tätä sivua et voi muokata

• säilyy todistusvalinnan rinnalla
• digitaalinen valtakunnallinen 

valintakoe
• tavoitteena tasavertaisemmat 

ja tehokkaammat 
opiskelijavalinnat

• voit hakea siirtoa toiseen 
ammattikorkeakouluun samalle 
tai vastaavalle alalle

• suoritettuasi avoimen 
ammattikorkeakoulun opintoja 
riittävästi 

• vieraskielisiin ylempiin amk-
tutkintoihin

• voit suorittaa AMK-tutkintoon 
kuuluvia opintojaksoja, mutta et 
koko tutkintoa

• voit suorittaa lähi-, monimuoto-
ja verkko-opintoina

• opintoja saat luettua hyväksesi, 
mikäli pääset ammatti-
korkeakouluun

• ilmoittaudut koulujen www-
sivujen kautta

• pääväylä amk-opintoihin
• valtaosa paikoista varataan 

ensimmäistä opiskelupaikkaa 
hakeville

• todistusvalintaa ei ole 
kulttuurialalla eikä tulkin 
koulutuksessa

Väylät amk-opintoihin

TODISTUS-
VALINTA

VALINTA-
KOKEET

ERILLIS-
HAKU

AVOIN 
AMK

AMK
opiskelijavalinta 

2020-
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Tätä sivua et voi muokataTodistusvalinta ylioppilailla 1/2

L M ABCArvosana E

46 34 10182641

46 40 19273543

40 27 6131935

Ylioppilastutkinnosta huomioidaan kaikilta äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen 
kotimainen kieli:

46 34 10182641

38 26 5121834

30 21 391527

Äidinkieli

Matematiikka
Pitkä

Lyhyt

Pitkä

Lyhyt

Keskipitkä
Vieras/toinen 
kotimainen kieli

AMK
opiskelijavalinta 

2020-
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Tätä sivua et voi muokataTodistusvalinta ylioppilailla 2/2

L M ABCArvosana E

Ylioppilastutkinnosta huomioidaan lisäksi kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta 
(reaaliaineet/vieras kieli)

30 21 391527Reaalikoe tai 
vieras kieli 
(pitkä/lyhyt)

• Matematiikan arvosanasta saa aina pisteitä
• Kaikki reaalikokeet ovat samanarvoisia
• Menestys useassa kielessä voi tuoda lisäpisteitä
• Kannattaa kirjoittaa vähintään viisi ainetta

30 21 391527

AMK
opiskelijavalinta 

2020-

Huomioi amk-
opintojen 

suunnittelussa:



Vanhemmille

• Kotitaustan merkitys on suuri jatko-opintoihin 
hakeuduttaessa

• Tuki, kannustus ja keskustelu tärkeää 
• Yhteys kouluun tarvittaessa

30.10.2019 [Tekijä, tapahtuma]
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