
Ykkösten vanhempainilta / 
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11.3.2020

TERVETULOA / WELCOME

Kahvio / coffee and snacks : 19c 



Ylioppilastutkinto / 
Matriculation examination

Minnariitta Raitio

Jatko-opinnot 
Essi Haataja ja Leena Oittila



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 1/9
MATRICULATION EXAMINATION



YLIOPPILASTUTKINTO 2/9
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 4 ainetta:

– Äidinkielen tai suomi 
toisena kielenä koe on 
kaikille pakollinen

– Lisäksi 3 seuraavista: 
• toinen kotimainen (ruotsi)

• vieras kieli 

• matematiikka
• pitkään oppimäärään perustuva 

koe vähintään yhdessä 
pakollisessa kokeessa

• reaaliaine

• In minimum 4 subjects:

– Mother tongue or 
Finnish as second 
language test is 
compulsory 

– And 3 of the following:
• Swedish

• A foreign language (other 
than Finnish or Swedish)

• Mathematics
• test based on the advanced level 

in at least one compulsory test

• Humanistic studies or 
Sciences
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MATRICULATION EXAMINATION

• Neljä aineista valitaan 
etukäteen pakollisiksi

• Jatko-opintojen kannalta 
suositeltavaa 5 tai 6 ainetta

• Ylimääräisiä aineita voi 
kirjoittaa, esimerkiksi 
lyhyitä kieliä 

• Four of the tests are chosen 
in advance to be 
compulsory

• 5 or 6 exams recommended 
when applying for further 
studies

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

• Tutkinnon pakolliset aineet 
voi hajauttaa enintään 3 
peräkkäiseen 
tutkintokertaan

• Esim. (kevät 2021) - syksy 2021 
– kevät 2022 tai suositus:

syksy 2021 – kevät 2022– syksy 
2022

• 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

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
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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

• www.ylioppilastutkinto.fi
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VALMISTUMINEN:

• Lukion päättötodistus: 
75 kurssia

• Ylioppilastutkinto: 
hyväksytty koe 
vähintään neljässä 
pakollisessa aineessa

GRADUATION:

• Upper secondary 
diploma: 75 courses

• Matriculation 
examination consisting 
of four passed 
compulsory tests in 
minimum
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Uusiminen

• Uusintojen määrää ei 
ole rajattu syksystä 
2019 lähtien

Erityisjärjestelyt

• lisäaika
• pienryhmätila

(max 8 kokelasta)

• lepäämiseen 
tarkoitettu tila

• erityisopettaja Taru 
Alkio

Retaking

• Starting in autumn 
2019, 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


