
AINEVALINTAINFO 

 

Yo-kirjoitukset ja jatko-

opinnot 

 

1. VUOSIKURSSI 



AINEVALINNAT 

YO-

KIRJOITUKSET 
JATKO-OPINNOT 



YO-TUTKINTO 
Kaikille pakollinen 

Äidinkieli 
Toinen  

kotimainen 
Vieras 
kieli 

Matema- 
tiikka 

Reaali- 
aine 

Toinen 
kotimainen 

Vähintään yhdessä pakollisessa pitkä oppimäärä! 

Ylimääräiset kokeet: 

Matema- 
tiikka 

Vieraan 
kielen 
kokeita 

Reaali- 
aineen 
kokeita 

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! 



Esivalintatarjotin: esimerkki 1. 

vuosikurssin opiskelijan valinnoista 



PERUSSÄÄNNÖT KIRJOITUSTEN 

HAJAUTTAMISESSA 
1) Jos kirjoitat  5 ainetta 

- Yksi aine 3. syksyllä, loput 3. keväällä 

- Kaksi ainetta 3. syksyllä, loput 3. keväällä 

2) Jos kirjoitat 6 ainetta tai enemmän 

  Yleisin: 3. syksyllä 1-2 ainetta, loput 3. kevällä 

   

  Hajautus 3 kertaan:                  

   2. opintovuoden keväällä yksi aine (reaalikoe),  

   3. syksy 1-2 ainetta ja 3. kevät loput 

 Huom! Mieti huolellisesti 2. vuoden keväällä aloittaminen! 

3) Jos kirjoitat vain pakolliset 4 (suositus 5 ainetta) ainetta:  

   - yksi aine 3. syksy, loput 3. kevät 

   - kaikki kerralla 3. kevät 



Perusajatus yo-kirjoitusten 

hajauttamisessa (3.syksy + 3. kevät) 

Jos kirjoitat kaksi vierasta 

kieltä 

• Toinen syksyllä, toinen 

keväänä  

 

Jos kirjoitat kaksi 

perinteistä reaaliainetta 

(lukuainetta) 

• Toinen syksyllä ja toinen 

keväällä 

• Esim.  

 

 

 

 

 

• tai 

Ruotsi, 

Historia 

Äidinkieli 

 Englanti, 

Matematiikka, 

Yhteiskuntaoppi 

Kemia 

tai  

Biologia 

 

Äidinkieli,  

Englanti, 

Matematiikka, 

Maantiede, 

Fysiikka 

 



YO-KIRJOITUKSET: 3. VUODEN SYKSY 

Suoritettava seuraavat kurssit : 

• Ruotsin kieli =>   2.vuosi RUB 3 - 6 +                                         

  3. vuosi 1.jakso RUB7+RUB9 

• Englannin kieli => 2.vuosi ENA 4 - 7 (+ ENA 8 tai 

ENA13)                                            

• 3. vuosi 1.jakso ENA 8 tai ENA13 + ENA9 

• REAALIT: ”Uumoiltavia” kertauskursseja 

                  syksylle: BI, HI, KE, TE, YH, PS  

-HUOM! Reaalikokeiden ainejako!! 

 Mieti ainevalintasi myös loppuvuodelle!  

    



Reaaliaineet: 3. vuoden syksyn kirjoitukset 

2.vuotena suoritettava  3.vuosi kertauskurssit 

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

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

• KE: KE 1-5  syksy (1.jakso) KE6 

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

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

•  PS: PS 1-5+(7)  syksy (1. jakso) PS 6 

• GE : GE 1-4  syksy (1. jakso) GE 5 

 

FY: Aina 3. kevät 

 

 



Yhteenveto yo-kirjoitusten 

hajauttamisesta 
• Käytännössä kirjoitetaan aina keväällä: 

• Äidinkieli 

• Matematiikka 

• Fysiikka 

• Lyhyet kielet (espanja, ranska, saksa, venäjä, latina) 

• A-saksa 

• Englanti (suositellaan kirjoitettavaksi keväällä) 

 

• Muiden aineiden kohdalla kirjoitusmahdollisuus myös 

syksyllä: 

• Ruotsi tai 

• Englanti 

• Reaaliaineet (poislukien fysiikka) 

 

 



KIRJOITUSTEN ALOITTAMINEN 2. VUODEN 

KEVÄÄLLÄ 

• Käytännössä ainoastaan reaaliaineissa: 

• Terveystieto 

• Joissain tapauksissa lyhyt kieli, historia, 

biologia, yhteiskuntaoppi tai maantieto 

• Pitäisi saada jo 1. vuoden keväälle ko. 

aineen syventäviä kursseja! 



YO-KIRJOITUSTEN HAJAUTTAMINEN: 

2. vuoden keväällä tai 3. vuoden syksyllä  

aloittaminen 
Hyödyt: 

 - Tehokkaampi ajan-käyttö 

 - Henkinen paine vähenee 

 - Kokemusta yo-

kirjoituksista 

 - Uusimismahdollisuudet jo 

kouluaikana 

Mahdolliset vaarat: 

 - Tiedot ei vielä riitä 

=>tulostaso ei paras 

     mahdollinen! 

 - Kirjoittaminen vaatii 

suunnittelua 

 - Liian aikainen aloittaminen 

- Kirjoittaminen 2. keväällä tai 

3. syksyllä tapahtuu normaalin 

koulutyön ohessa 

 



Korkea-asteen opiskeluvalinnan muutos 
Ammattikorkeakoulut: https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-

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

muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/ 

• Nykytilanne 

 

 

 

• Tavoite keväästä 2020 
Todistusvalinnat 15% yht.haun 

paikoista 

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

Pelkkä pääsykoe (34% yht.haun 
paikoista) 

Avoimen amk:n ja yliopiston väylät 

Todistusvalinnat 
50-60% 

Pääsykoe 
40-50% 

Avoimen amk:n ja yliopiston väylät 
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RSMP: Nuoren kasvun tukena 

 Kehittäjä yhdysvaltalainen psykologian ja 

psykiatrian professori Steven Reiss 

 Selvittää mitkä motiivit ajavat nuorta käyttäytymään 

tietyllä tavalla 

 Pohjalla geeniperimä sekä lapsuuden ja nuoruuden 

kokemukset 

 Säilyy suhteellisen samana koko elämän  

 Standardisoitu ja kattava arvio nuoren psykologisista 

perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja 

elämän tavoitteista 

 Apua elämän- ja urasuunnittelussa 

 Välineenä opintojen aikaisessa tukemisessa 



Hyväksyntä Uteliaisuus Perhe Kunnia 

Riippu- 

mattomuus Idealismi 
Fyysinen 

aktiivisuus 

Valta Sosiaaliset 

kontaktit 
Status 

Järjestys 

Mielenrauha 

Kosto / 

Voittaminen 

RSMP: 13 elämän perustarvetta 



Toteutussuunnitelma 

 Testin hinta 25 euroa; vastaa oppikirjan hintaa  

 Tehdään lv. 2019-2020 OP02 kurssin tunneilla 

 RSMP; kaksi oppituntia (2 x 75 min) 

 1. tunti: testin tekeminen nettilinkillä ja teoriapohja 

 2. tunti: purku pienryhmissä  

 Työväline koko lukion ajaksi! 

 Hyödynnetään ohjauksessa jatko-opintojen ja 

ammatinvalinnan tukena 

 Työstetään edelleen omaa profiilia ja yhdistetään 

ammatinvalinnan näkökulmaan 

 Profiili pohjana 3. vuoden henkilökohtaisissa abiohjauksissa.  


