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Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Lukion jälkeen..

• Ammatillinen toinen 
aste 2v. 

• Ammattikorkeakoulut 
3,5-4v.

• Yliopistot 5,5-6 v.

• 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 
tai ylioppilastutkinto

• Valintaperusteet:

• yleinen koulumenestys

• Valinta/soveltuvuuskokeet

• Käytännön osaamista taito- ja 
taidealalle

• Käytetään usein varaväylänä, jos 
lukiopaperit eivät riitä 
korkeakouluihin.

• Eligibility requirements: the Finnish 
Matriculation examination or upper 
secondary examination

• Student selection is based on

• General school performance 

• Entrance examination

• To acquire skills for artistic and 
practical fields

• Often used as a safety net should the 
grades from upper secondary not be 
enough to get into universities.



KORKEAKOULUOPINNOT
Higher education studies

AMMATTIKORKEAKOULU

• Hakukelpoisuus: lukion oppimäärä 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 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
Applying to all types of universities in Finland 

• Korkeakoulujen yhteishaku keväällä ja 
syksyllä

• Maksimissaan 6 hakukohdetta

• Hakija voi tulla valituksi vain yhteen 
hakukohteeseen

• Alakohtaisia yhteisvalintoja

• Erillinen hakukiintiö ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakeville

• Tulevaisuudessa haetaan laajempiin 
kokonaisuuksiin. Erikoistuminen vasta 
opintojen aikana. 

• A joint application system

• max. 6 options can be chosen in an 
order of preference

• Applicant  can only be accepted to 
one of the options

• joint application system in many 
faculties of the same field 

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

• In the future students will probably 
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 2020/
 Selection criteria in Finnish higher education system 2020

-Äidinkieli/s2 ja matematiikka tärkeitä

 Yliopistojen todistusvalinta 2020

- 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 2020

- 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 will 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://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/ammattikorkeakoulujen-todistusvalinnassa-kaytettavat-pisteytysmallit/
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? / 

• Epävarmuus ja huoli
• Aineita luetaan kaiken varalta-> liian 

korkeat kurssimäärät
• Todistusvalinnan pisteytys heijastuu 

opiskelijoiden valintoihin

Mietitään yhdessä nuoren kanssa

• oma kiinnostus ja vahvuudet
• jaksaminen
• priorisointi
• opiskeluaikaa ( 3-4 vuotta)

• uncertainty and worries
• courses and subjects are taken just 

to be on the safe side -> too many 
courses

• students’ choices are affected by 
the YO grades criteria

Worth taking into account 

• own interests and strengths
• reasonable work load 
• prioritisation
• 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 

3.      Opettajan suosituskirje 

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
• Working experiences
• Overseas experiences

 3.      References



“Ellemme varmuudella tiedä kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy 
hyvin.” Mauno Koivisto


