
YO-TUTKINTO 
Kaikille pakollinen 

Äidinkieli 
Toinen  

kotimainen 

Vieras 

kieli 

Matema- 

tiikka 

Reaali- 

aine 

Toinen 

kotimainen 

Vähintään yhdessä pakollisessa pitkä oppimäärä! 

Ylimääräiset kokeet: 

Vieras 

kieli 

Matema- 

tiikka 

Lyhyt 

kieli 

Reaali- 

aine 

Reaali- 

aine 

Näistä valittava kolme koetta 



REAALIKOE 
 Reaalikoe I 

 Psykologia 

 Filosofia 

 Historia 

 Fysiikka 

 Biologia 

 Reaalikoe II 
 Uskonto (UE/UO/ET) 

 Yhteiskuntaoppi 

 Kemia 

 Maantieto 

 Terveystieto 

 

 Jokaisena kirjoituskertana järjestetään kaksi reaalikoetta (I 

ja II) viikon välein 

 Opiskelija saa osallistua aina yhteen reaalikokeen 

aineeseen kerrallaan 

 Yhdellä kirjoituskerralla on siis mahdollista kirjoittaa kaksi 

reaaliainetta! 



Perusajatus yo-kirjoitusten 

hajauttamisessa (3.syksy + 3. kevät) 

• Jos kirjoitat kaksi vierasta 

kieltä 

• Toinen syksyllä, toinen 

keväällä  

 

• Jos kirjoitat kaksi 

perinteistä reaaliainetta 

(lukuainetta) 

• Toinen syksyllä, toinen 

keväällä 

• Esim.  

Syksy               Kevät 

 

 

 

 

 

• tai 

Englanti 

Historia 

Äidinkieli 

Ruotsi 

Matematiikka 

Yhteiskuntaoppi 

Saksa  

Englanti 

Biologia 

Äidinkieli 

Matematiikka 

Fysiikka 

Kemia 



Aine/kurssit: kirjoitat 3. vuoden syksyllä 

• ENA =>  2.VUOSI ENA  kurssit 4 - 7 +                                         
  3. VUOSI 1.jakso ENA 8 + ENA9 

• RUB =>   2.VUOSI RUB kurssit 3 - 6 +                                         
  3. VUOSI 1.jakso RUB7+RUB9 

 

2.vuotena suoritettavat kurssit  3.vuosi 

• HI:   HI 1-6   syksy (1.jakso)  HI 7  

• BI:   BI 1-5    syksy (1. jakso) BI 6 

• YH :  YH 1-4   syksy (1. jakso) YH 5 

• TE :  TE 1-3   syksy (1. jakso) TE 4 

•  PS: PS 1-5  syksy (1. jakso) PS 6 

• GE : GE 1-4  syksy (1. jakso) GE 5 

 

FY + KE: Aina 3. kevät 
 

 



JATKO-OPINNOT 

 Korkea-asteen opiskelijavalintojen keskeisimmät uudistukset 

 https://klassikka.onedu.fi/opinto-ohjaus/hakuinfoa/   

 Pisteytystyökalu 

 Alustava, vasta lausuntokierroksella 

 Tarkempaa tietoa touko-kesäkuu 2018 

 

 Tavoite: vuoteen 2020 mennessä yli puolet opiskelupaikoista 
todistusvalinnalla (min. 51 %) 

 

 Muutaman alan pisteytysmuutoksia: 

 Oikeustieteellinen: sähköinen valintakoe 2019, yht.pistejonon 
poistuminen ja tod.valinnan käyttöönotto 2019 (esim. Hki 
max.50/177, Turku 20/130) 

 Lääkikset: jo keväästä 2018 yhteisvalinnassa, edelleen pääsykoe 

 Yleistä: valintakoe jo keventynyt keväälle 2018 (kauppis, 
psykologia) 

 

 

https://klassikka.onedu.fi/opinto-ohjaus/hakuinfoa/
https://klassikka.onedu.fi/opinto-ohjaus/hakuinfoa/
https://klassikka.onedu.fi/opinto-ohjaus/hakuinfoa/
https://klassikka.onedu.fi/opinto-ohjaus/hakuinfoa/


Korkea-asteen opiskeluvalinnan muutos 

• Nykytilanne 

 

 

 

• Tavoite 

Todistusvalinnat 15% yht.haun 
paikoista 

Yhteispistevalinnat (yo-todistus + 
pääsykoe) n. 50% yht.haun paikoista 

Pelkkä pääsykoe (34% yht.haun 
paikoista) 

Avoimen yliopiston väylä 

Todistusvalinnat 

Pääsykoe 

Avoimen yliopiston väylä 



YHTEENVETOA OPISKELIJAVALINNAN 

MUUTOKSESTA 

 Aikaisemmin pääväylä yhteispisteet 

 Jos aikaisemmin yo-kirjoitukset olivat epäonnistuneet, 
käytännössä yhteispisteväylä oli epärealistinen 
 Sisäänpääsy tällaisessa tilanteessa todennäköisin 

valintakoeväylän kautta 

 Muuttuuko isossa kuvassa mikään tulevaisuudessa? (vuoteen 
2020 mennessä yo-tod.väylä + valintakoeväylä) 

 

 Valintakoejonon prosentuaalinen osuus muutamalla 
alalla on jopa kasvanut (kevät 2018) 

 Eli aina on mahdollisuus päästä opiskelemaan  

 Onko mediassa paljon käsitelty yo-kirjoituksen 
painoarvon lisääminen (=stressinlietsonta) itse asiassa 
aiheellinen?  

 

 



KOULUMOTIVAATIOPROFIILI (RSMP) 

 Kehittäjä yhdysvaltalainen psykologian ja psykiatrian 
professori Steven Reiss 

 Selvittää mitkä motiivit ajavat nuorta käyttäytymään tietyllä 
tavalla 

 Motiivien pohjalla geeniperimä sekä lapsuuden ja nuoruuden 
kokemukset 

 Motivaatioprofiili pysyy tutkimusten mukaan suhteellisen 
samana läpi koko elämän 

 Koulumotivaatioprofiili on standardisoitu ja kattava arvio 
nuoren psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, 
motiiveista ja elämän tavoitteista 

 Profiilista on apua elämän- ja urasuunnittelussa sekä 
opintojen aikaisessa tukemisessa 

 Profiilin kautta voi tunnistaa myös syitä nuoren 
alisuoriutumiseen, tästä on hyötyä niin nuorelle itselle, hänen 
vanhemmilleen kuin myös opettajille 
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Hyväksyntä Uteliaisuus Perhe Kunnia 

Riippu- 

mattomuus Idealismi 
Fyysinen 

aktiivisuus 

Valta 
Sosiaaliset 

kontaktit 
Status 

Järjestys 

Mielenrauha 

Kosto / 

Voittaminen 

RSMP: 13 ELÄMÄN PERUSTARVETTA 



TOTEUTUS 

 2. opintovuonna 3. jakson opotunneilla         (OP02 

kurssi) 

 Hinta 25€ (toimii kurssin oppikirjamaksuna) 

 Testin teoria käydään läpi luokkaohjauksessa 

 Testi tehdään opojen ohjeiden mukaan kotona 

nettilinkin kautta 

 Pienryhmissä profiilinpurkukeskustelut 

 Abiohjauksessa henkilökohtainen purkukeskustelu 

 

Työväline koko lukion ajaksi! 


