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Ylioppilaaksi pääseminen

▪Tutkinnon tekemiseen on aikaa käytettävissä

1,5 vuotta eli kolme peräkkäistä tutkintokertaa

▪Ylioppilaaksi pääsee, kun saa lukion 

päättötodistuksen JA yo-kokeet on hyväksytysti 

suoritettu

▪ YO-kokeisiin liittyvät määräykset löydettävissä 

ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta 

www.ylioppilastutkinto.fi
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http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Yo-tutkinto
▪ Tutkinto koostuu neljästä pakollisesta kokeesta, jotka ovat 

äidinkieli (S2) ja kolme seuraavista: matematiikka, ruotsi, yksi 

reaaliaine ja vieras kieli. Yhden kokeen on oltava pitkän 

oppimäärän mukainen

▪ Lisäksi voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita 

tietyin rajoituksin (yksi reaaliaine/koepäivä)

▪ Yo-kokeisiin osallistuminen on maksullista ja ilmoittautuminen 

sitovaa. Laskut tulevat syksyn kokeiden osalta maksettaviksi 

heinäkuussa ja kevään kirjoitusten osalta yleensä tammi-

helmikuun vaihteessa. (Tutkintomaksu 28e ja koemaksu 

14e/koe)

▪ Rehtori pitää abi-infot huhti-toukokuussa ennen toukokuun 

lopun ilmoittautumisaikaa. (Tänä vuonna etänä ryhmittäin)
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Käytännön asioita 
▪ Syksyllä yo-kokeisiin osallistuminen vaati panostusta 

kesällä 

▪ Koulusta suositellaan, ettei syksyllä kirjoitettaisi kuin 

korkeintaan kaksi ainetta

▪ Kokeeseen on osallistuttava tosimielellä, korottaminen on 

haastavaa!

▪ Kokelaalla on oltava mukanaan määräysten mukainen 

kannettava tietokone tarvittavine lisälaitteineen

▪ Niissä aineissa, joiden kokeisiin ilmoittautuu, on 

pakolliset kurssit oltava suoritettuna ennen koetta →

osallistuminen yleensä evätään ellei näin ole.

▪ Yo- ja opintosuunnitelmalomake Wilmassa, nähtävänä 

vain opiskelijan tunnuksilla
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18-vuotias opiskelija

▪ Poissaoloja ei voi selvittää itse edes täytettyään 18-

vuotta, vaan luotettava selvitys vaaditaan

▪ Huoltajan Wilma-tunnukset poistuvat, ellei opiskelija ole 

antanut erikseen koululle lupaa pitää tunnukset voimassa

▪ Vanhemmat voivat edelleen selvittää poissaolot 

Wilmassa, jos on em lupa opiskelijalta.

▪ Opiskelijan asioista ei saa puhua vanhemmille ilman 

opiskelijan lupaa.

▪ Opiskelija voi ilmoittaa koulusihteerille luvan 

myöntämisen milloin tahansa (ei tarvitse odottaa 

synt.päivään ☺)
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Korkea-asteen yhteishaku
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Korkea-asteen yhteishaku

▪ Vuonna 2020 korkea-asteen kevään yhteishaku jaetaan kahteen erilliseen hakuun

▪ Ensimmäinen haku joulu-tammikuussa

▪ suurin osa englanninkielisistä koulutuksista ja taidealojen koulutuksista

▪ korkeintaan kuusi hakukohdetta

▪ hakukohteita ei laiteta mieluisuusjärjestykseen

▪ hakija voi tulla valituksi useaan hakukohteeseen
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Korkea-asteen yhteishaku

▪ Toinen haku maalis-huhtikuussa

▪ ns. päähaku (suurin osa koulutuksista)

▪ korkeintaan kuusi hakukohdetta

▪ hakukohteet laitetaan mieluisuusjärjestykseen

▪ hakijalle tarjotaan vain yksi opiskelupaikka

▪ Hakija voi siis saada useamman opiskelupaikan (ensimmäinen haku + toinen haku + 

erillishaut), mutta hän voi ottaa vain yhden paikan vastaan
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Ensikertalaiskiintiöt

▪ Korkeakoulujen on varattava osa aloituspaikoista ns. ensikertalaisille.

▪ Ensikertalainen = henkilö, jolla ei ole suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua 

korkeakoulututkintoa tai vuoden 2014 jälkeen vastaanotettua korkeakoulupaikkaa.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

▪ Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

▪ Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan määräaikaan mennessä sitovasti tai ehdollisesti.

▪ Ehdollinen vastaanottaminen mahdollistaa sen, että hakija jää jonottamaan ylempää 

hakutoivetta.
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Opiskelijavalintauudistus vuodesta 2020 

▪ Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla

▪ Todistusvalinnan lisäksi järjestetään jatkossakin valintakokeita niille, joita ei voida valita 

todistuksen perusteella.

▪ Korkeakoulut luopuvat yhteispistevalinnasta, jossa valinta perustuu sekä todistukseen että 

pääsykokeeseen.

▪ Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittävät useille aloille yhteisiä pääsykokeita. 

▪ Ammattikorkeakouluilla on yksi yhteinen digitaalinen valintakoe.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

▪ https://www.youtube.com/channel/UCEdQLJu53Pte9YemxboDpiw?view_as=subscriber
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.youtube.com/channel/UCEdQLJu53Pte9YemxboDpiw?view_as=subscriber


Todistuspisteet 
opiskeluvalintauudistuksissa

▪ Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on luotu omat pisteytysmallit, joiden mukaan 

ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä.

▪ Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa annetaan pisteitä viidestä yo-kokeesta: 

pisteytysmalli

▪ Yliopistoissa on laadittu koulutusalakohtaiset valintakriteerit vuodelle 2020
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http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Ylioppilastutkinnon-pisteytysmalli-AMK.pdf
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/


Korkeakoulujen valintatavat
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Tarkemmat hakuohjeet

▪ Perusteelliset hakuohjeet löydät Opintopolusta oheiselta sivulta:

▪ https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2019/10/Korkeakoulujen-yhteishaut.pdf
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https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2019/10/Korkeakoulujen-yhteishaut.pdf


Hakeminen ammatilliseen koulutukseen
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•Kevään yhteishaku on helmi-maaliskuussa.
•Yhteishaussa voi hakea korkeintaan viiteen 
hakukohteeseen.
•Lukion suorittanut voi hakea vain yo-pohjaisille 
linjoille.
•Tulokset julkaistaan kesäkuun puolivälissä.



Opiskelu välivuonna

▪ Välivuoden aikana voi opiskella avoimessa yliopistossa, avoimessa 

ammattikorkeakoulussa tai kansanopistossa.

▪ Opiskelu välivuoden aikana antaa mahdollisuuden testata tietyn alan opintoja 

sekä parantaa valmiuksia pyrkiä korkeakouluihin.
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