
 YLIOPPILASKIRJOITUKSET 
JA JATKO-OPINNOT



OPISKELIJAVALINTOJA UUDISTETAAN

• Mikä muuttuu?

 2020 keväällä  paperivalinta käytössä-  n. 60% ja 
pääsykokeella 40%



YLIOPPILASTUTKINTO JA 
JATKO-OPINNOT

◻ 4 pakollista koetta jos kirjoitukset aloittaa ennen kevättä 2022, 2022 tutkinnon aloittavilla 5 pakollista koetta ( uusi laki)

• Vähintään yksi pitkän oppimäärän koe

• Tutkinnon voi hajauttaa 3 kirjoituskerralle-  suurin osa käyttää 2 kirjoituskertaa

•  AMK 5 ainetta, joista saa pisteitä

• AMK:n puolella kaikki reaaliaineet ovat samanarvoisia,
•  Pisteitä saa: . Äidinkieli, matematiikka, kielet, reaalit

• Yliopiston puolella pisteitä 3-6 aineesta. 

• Hakupainealoilla pisteitä 6 aineesta. 

• Mistä pisteitä saa vaihtelee aloittain. 
• Eniten pisteitä painotettavasta aineesta,  matematiikasta ja äidinkielestä, englannista



KIRJOITUKSET KEVÄÄLLÄ 2021

• Ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin 23. marraskuuta 
mennessä

• Maksut:  perusmaksu (14 €) ja koekohtaiset maksut (28 € 
per koe)

• Kirjoitukset perustuvat aineen pakollisiin ja syventäviin 
kursseihin



KIRJOITUKSET KEVÄÄLLÄ 2021
   

ti 16.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 18.3.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

pe 19.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ma 22.3.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ke 24.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 29.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 31.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

ke 7.4. saamen äidinkielen koe

Kevään 2021 koepäivät
 
Tiedote kevään 2021 koepäivistä (20.12.2019)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/879-kevaan_2021_ylioppilastutkinnon_koepaivat




Lapin yliopisto

• Kuopion kampus

• Joensuun kampus

L:rannan teknillinen yliopisto

Helsingin yliopisto

Aalto-yliopisto

Turun yliopisto

Tampereen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Vaasan yliopisto

T:reen teknillinen yliopisto

Åbo Akademi

YLIOPISTOT SUOMESSA

Itä-Suomen yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu

Hanken
Sibelius-Akatemia ja teatterikorkeakoulu, kuvataideakatemia= Taideyöiopisto



Rovaniemi

Oulu

Vaasa

Turku

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Joensuu

Lappeenranta

Helsinki

Espoo

Farmasia

Hammaslääketieteellinen

Eläinlääke-tie
teellinen

Humanistinen

Kauppatieteellinen

Kasvatustieteellinen

Kuvataideala

Luonnontieteellinen

Maatalous- metsätieteellinen

Liikuntatieteellinen

Lääketieteellinen

Yhteiskunta-tietee
llinen

Teologinen

Teatteri ja tanssi

Psykologia

Musiikki

Oikeustieteellinen

Teknillistieteellinen

Taideteollinen

Terveystieteet

Sotilasala

KOULUTUSALAT



Kemi-Tornion amk

Oulun seudun amk Kajaanin amk
Keski-Pohjanmaan amk

Rovaniemen amk

Savonia-amk
Pohjois-Karjalan amk

Jyväskylän amk
Mikkelin amk
Lahden amk

Saimaan amk
Kymenlaakson amk

HAAGA-HELIA amk
Metropolia amk

Poliisi amk

Vaasan amk

Seinäjoen amk
Tampereen amk

Satakunnan amk
Hämeen amk

Turun amk

Laurea-amk

Yh Novia

Högskolan på Åland

Humanistinen amk Diakonia amk

* = toimintaa ympäri Suomea

Arcada-Nylands svenska yh

* *

AMMATTIKORKEAKOULUT



Humanistinen ja 
kasvatusala

Kulttuuriala

Luonnontieteiden ala

Luonnonvara- ja 
ympäristöala

Matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala

Sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-ala

Tekniikan ja liikenteen 
ala

Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon ala

8

koulutus-alaa

Poliisi-
AMK

KOULUTUSALAT





TIETOA KOULUTUKSISTA JA 
HAKEMISESTA
• www.opintopolku.fi

• www.töissä.fi

• www.ammattinetti.fi

• Oppilaitosten omat nettisivut

http://www.opintopolku.fi/
http://www.ammattinetti.fi/

