
 
 
 
 
2. Vuosikurssi 
 
2. vuosikurssi 

AINEVALINNAT 

YO-KIRJOITUKSET JATKO-OPINNOT 



 Painopiste yhä enemmän lukion loppuvaiheeseen ja 
lukion jälkeiseen aikaan. 

 Miten Klassikassa:  
 opotunnit 1.vsk:n syksy (”Ainevalintojen merkitys jatko-

opintoihin”)  
 ainevalinnat ykkösen kevät 
 erilliset infot korkea-asteen haku-uudistuksesta 2020 

eteenpäin (2. jakso) 
 Opotunnit 3. jakso 

 Ainevalinnat, yo-kirjoitus, hakuasiat 
 Motivaatioprofiili jokaiselle opiskelijalle 
  TET-päivä 7.1.2019 

 opotunnit 5. jakso: edellä mainittujen teemojen 
jatkokäsittely 

 Jatkuu 3. opintovuonna:Henk.koht.ohjaus, messuja, 
infoja jne. 

2. vuosikurssi: 



RSMP-profiilin hyödyntäminen 

 

TET-päivän ohjelma 

Esimerkkejä 



2. opintovuosi tärkein lukiossa! 
 Jos ongelmia ilmenee, yleensä 2. vuoden 

keväällä! 
Monia eri syitä 

Lähes kaikista yo-aineista viimeiset pakolliset 
kurssit 2.vuoden keväällä: 
Ei enää tarjolla 3. vuoden syksyllä! 

Kursseja tällä hetkellä n. 40-45, keväälle n. 60 
kurssia ! 

 Jaksamisen tukeminen, etenkin 
kevätlukukaudella! 
 

2. opintovuosi lukiossa: 
 



Jatko-opinnot ja  
yo-kirjoitukset 



Jatkovaihtoehtoja 

Yliopistot 
 

Ammattikorkeakoulut 

 Ulkomaille hakeminen 

 Avoin yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu 

 Kesäyliopisto 

 Yo-pohjaiset 
perustutkinnot 

 Kansanopistolinjat 

 Armeija 

 Työelämä 
 

 

 

 



Väylät yliopistoon 2020 

Todistusvalinta -Valtaväylä yliopistoihin (yli 50 %) 
-Pisteet ylioppilastutkinnosta 

Valintakokeet 
-Toiseksi suurin valintaväylä 

-Valintakokeita kevennetään ja 
yhtenäistetään 

Soveltuvuuskokeet 
-Käytetään muutamalla alalla 

-Soveltuvuuskokeisiin valitaan 
todistusvalinnalla  

Avoin väylä 
-Avoimen opintoja riittävästi 

suorittaneille 
-Vapaita kaikille, maksullisia 

Siirtohaku 
-Yliopiston sisällä opinto-oikeutta 

vaihtaville  
-Saman alan toiseen yliopistoon 

vaihtavalle 



Yliopistojen todistusvalinta 2020- 
-Pisteitä annetaan 3-6 kirjoitusaineesta 

-Koemäärä ja kirjoitusaineet vaihtelevat eri aloille 

Lääketiede 
-6 koetta 

-ÄI, BI, KE + MAT 

-2 seuraavista: 

• FY 
• kieli 
• reaali 

Kauppatiede 
-5 koetta 

-ÄI, MAT, vieras 
kieli, 2 parasta koetta  

Psykologia 
-5 koetta 

-ÄI, PS, MAT, reaali, 
kieli  

Oikeustiede 
-5 koetta 

-ÄI 
-4 parasta koetta 

Kauppatiede 
-4 ainetta 

-ÄI, MAT, kieli, reaali 

Diplomi-
insinööri 
-3 koetta 

-ÄI, MAT, FY tai KE 



 HUOMIOITAVAA: 

 Huomioidaan viisi (5) kirjoitusainetta 

 Matematiikan arvosanasta saa aina pisteitä 

 Kaikki reaalikokeet ovat samanarvoisia 

 Menestys useassa kielessä voi tuoda lisäpisteitä 

 Syksyllä 2019 ammattikorkeakoulut ottavat 
käyttöön digitaalisen valtakunnallisen 
valintakokeen 

 

AMK-todistusvalinta 2020- 



AMK-todistuspisteytys 2020- 



Tarkemmat tiedot 
Opintopolku.fi 

 

Yliopistojen todistusvalinta  

 

AMK todistusvalinta 

Yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 
todistuvalinta 2020- 

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/


{ 

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! 



 Pakolliset kurssit suoritettu kirjoitettavassa aineessa 

 Menestyäkseen on käytävä myös syventäviä kursseja 

 Pakolliset aineet kirjoitettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran 
aikana 

YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN 

Syksy 

Kevät 

Syksy 

•Kirjoituskerrat (17 vsk, 190 opiskelijaa): 

•13 opiskelijaa aloittaa kirjoituksensa 2. vuoden keväällä 

• suurin osa jakaa kirjoituksensa kahdelle kerralle 

•4.vuoden opintosuunnitelma: yleensä kolmella kerralla 

 

Kevät 



 Keväällä 2019 viimeinenkin kirjoitusaine sähköisenä 
(matematiikka) 

 Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen hylätyn kokeen saa uusia 
kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran 
aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn 
kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. 

 Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen hyväksytyn kokeen saa uusia 
niin monta kertaa kuin haluaa. Voit syksyn 2019 tutkinnosta 
alkaen uusia hyväksytyn kokeen myös, vaikka olisit jo 
uusinut sen aikaisemmin. 

 

 Kokemukset, kommentit ja keskustelua 
 

DIGITAALINEN YO-TUTKINNO 


