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1) Omien opintojen suunnittelu

2) Jatko-opinnot ja ainevalinnat

3) Ylioppilastutkinto ja sen 
hajauttaminen



Opintojen suunnitteluun vaikuttavat

Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
• Missä olet onnistunut ja mihin olet tyytyväinen? Mitkä ovat vahvuuksiasi lukio-opinnoissa?

Mahdolliset haasteet ja tuen tarve
• Mitkä asiat ovat osoittautuneet haasteellisiksi? Mitä pitäisi tehdä toisin?

Opiskeluun käytettävät resurssit
• Suunniteltu opintoaika? Sopiva kurssien määrä/jakso?

Ylioppilastutkinnon rakenne
• Mitkä aineet valitset tutkintoon? Monta ainetta aiot kirjoittaa?

Korkeakoulujen valintaperusteet
• Mitkä aineet ovat tärkeitä jatko-opintoja ajatellen?



Valintaperusteet korkea-asteelle

• Lukiolaiselle pääasiallinen väylä jatko-opintoihin on 
ylioppilastodistus → yli puolet valitaan sen perusteella

• Jatko-opintoihin voi edelleen tulla valituksi myös 
valintakokeella tai yhä useammin myös avoimen 
opinnoilla

– AMK:ssa pisteytetään 5 yo-ainetta

– Yliopistoissa pisteytetään 3-6 yo-ainetta

– Yliopistoissa eri reaaliaineet ovat eri tavalla painotettuja



Ammattikorkeakouluissa huomioitavat 
yo-kokeet

Pisteytetään 5 ainetta
• äidinkieli
• matematiikka
• vieras kieli/toinen kotimainen
• 2 muuta



Yliopistoissa huomioitavat yo-kokeet
Yliopistojen

todistusvalinta
2020-

• äidinkieli

Psykologia
5 koetta

• psykologia

• matematiikka

• yksi ainereaali

• yksi kieli

• äidinkieli

Kauppatiede
5 koetta

• matematiikka

• paras kieli

• 2 parasta koetta

• äidinkieli

Oikeustiede
5 koetta

• 4 parasta koetta

• äidinkieli

Diplomi-insinööri
3 koetta

• pitkä matematiikka

• fysiikka tai kemia

• äidinkieli

Historia
5 koetta

• historia

• 3 parasta koetta

• äidinkieli

Lääketiede
6 koetta

2 seuraavista:
o fysiikka
o yksi kieli
o yksi ainereaali

• biologia

• kemia

• matematiikka

• äidinkieli

Kasvatustiede
4 koetta

• matematiikka

• yksi kieli

• yksi ainereaali

• äidinkieli

Kemia
4 koetta

• kemia

• matematiikka

• yksi paras koe

Esimerkkejä:

• pisteitä annetaan 3-6 ylioppilaskokeesta
• koemäärä ja huomioitavat kokeet vaihtelevat koulutuksittain

• osa kokeista on   aina huomioitavia 
• osa   valitaan     kaikista kokeista tai kielistä tai reaalikokeista parhaan tuloksen 

antavien kokeiden mukaan



Opintojen suunnittelu

mistä kokeista voit saada pisteitä sinua kiinnostavalla alalla

parantaako viisi tai kuusi yo-koetta pääsymahdollisuuksiasi

matematiikan valintaa ja yo-koetta pisteiden kannalta

yo-koe perustuu pakollisiin ja syventäviin opintoihin

eri reaaliaineiden pisteytystä

yo-suunnitelmaa ja sitä, miten aineet kannattaa hajauttaa

Huomioi opintojen 
suunnittelussa:

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/#yo-todistusvalinnat
https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/


Ylioppilaskirjoitusten suunnitelma

Wilman lomake: 

Opinto-ohjaus 2: Ylioppilaskirjoitusten suunnitelmat

• On tärkeää, että lomakkeen tiedot ovat ajan tasalla, koska 
yo-ilmoittautuminen tarkistetaan sen tietojen perusteella 

Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin to 28.5. mennessä 
wilmassa. Ilmoittautuminen on sitova. 

Kirjoitusten aikataulut: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat

Tänä syksynä 1. jaksossa oli kertauskurssit:
• RUB08, ENA09, TE04, PS07, BI08, GE05, YH05, KE07, ÄI09

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


Jatko-opintoihin valmistautuminen

Kotisivujen opinto-ohjauksen osio

➢ Jatko-opinnot → Hakeminen jatko-opintoihin 

Valmennuskeskuksen materiaaliin eri alojen valintaperusteista

➢ Jatko-opinnot → Jatko-opinnot

Hyviä linkkejä eri aloihin liittyen

➢ Opiskelu lukiossa → Korkeakouluopintoja lukiolaiselle

Avoimen väylät jatko-opintoihin ja muita avoimen opintoja

Jatko-opintojen kannalta hyödyllisiä kursseja mm. 
• psykologia: MAB05 ja MAA10

• kauppatieteet HI01, YH02, MAB05 ja MAA10 



OPINTOSUORITUSOTE

Tutki omaa opintosuoritusotettasi
– Ympyröi jaksojen 4-6 kurssit (ja projektiviikko) ja laske 

monta kurssia sinulla on kasassa 3. vuoden jälkeen.

→Monta kurssia sinun tulee valita 4. vuodelle? 

– Monta syventävää kurssia sinulle tulee ja monta jää 4. 
vuodelle?

– Onko oppimäärät kunnossa?
• hyväksytty oppimäärä = hylättyjä kursseja 1/3 tai vähemmän

• valitse tarvittaessa kursseja uudestaan, jos nelosia useampia





PAKOLLISET KURSSIT

• ÄI01, ÄI02, ÄI03, ÄI04, ÄI05, ÄI06

• ENA01, ENA02, ENA03, ENA04, 
ENA05, ENA06

• RUB01, RUB02, RUB03, RUB04, 
RUB05

• MAY01

• MAA02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08, 09, 10 

tai

• MAB02, MAB03, 04, 05, 06

• FY01

• KE01

• BI01, BI02

• GE01

• UE01, 02 tai UO01, 02 tai ET01, 02

• FI01, FI02

• HI01, HI02, HI03

• YH01, YH02, YH03

• PS01

• KU01 

• MU01

• KU02 tai MU02 pakollinen 

• LI01, LI02

• TE01

• OP02



HYVIÄ OPISKELUHETKIÄ 
ELÄMÄN MUIDEN 

TÄRKEIDEN ASIOIDEN 
KESKELLÄ!


