
ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN 
OPINTO-OHJAUS 
HELMIKUU 2020

1) Opintojen suunnittelu

2) Perustietoa yo-tutkinnosta

3) Jatko-opintoihin vaikuttavat 
ainevalinnat

4) Tulokyselyyn vastaaminen



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?



Ohjaus- ja tukitoimet
• Jos sinulle on tehty oppimissuunnitelma, muista kertoa opettajille, mitkä 

asiat tukevat oppimistasi ja pyydä erityisjärjestelyjä

• Haasteet esim. kielten tai matematiikan oppimisessa ja opiskelussa 
→ Tarkastele omaa toimintaasi ja keskustele aineenopettajan /opinto-ohjaajan kanssa 

• Kielten tukikurssit ENA00 ja RUB00 voi valita myös ensi vuonna
→ ENA10 nyt aikuislukiolla, MAB0 syksyllä aikuislukiolla

• Tukiopetus/lisäopetus (oikeus saada kaikissa aineissa) 
→ kysy myös opiskeluvinkkejä

• Matematiikan oppimäärän vaihtaminen 
→ harkitse tarkkaan 
→ tarkista kurssien vastaavuus



Ylioppilastutkintotodistukseen 
vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi 

lukion päättötodistus tai 
ammatillisen tutkinnon todistus



Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Äidinkielen koe 
on kaikille 
pakollinen 

Tutkintoon kuuluu 
vähintään neljä 

pakollista koetta



Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Äidinkielen koe on kaikille 
pakollinen

Näistä on 
valittava 

kolme koetta

Tutkintoon kuuluu 
vähintään neljä 
pakollista koetta



Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon on 
kuuluttava 1 

pitkän 
oppimäärän koe



Reaali
Vieras kieli

Tutkinnon rakenne

Äidinkieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras kieli Reaali

Matematiikka

Reaali

Pakollisten 
kokeiden lisäksi 
tutkintoon voi 
kuulua useita 
ylimääräisiä 

kokeita

Vieras kieli

Reaali

Reaali



Tutkinnon hajauttaminen

• useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen lukiovuoden aikana kahdella 

tutkintokerralla (syksy – kevät)

• tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran 
ylioppilaskokeeseen 

• jos teet lukio-opinnot neljään vuoteen, kirjoitukset kannattaa aloittaa vasta 
kolmannen vuoden keväällä

2. lukuvuosi: 3. lukuvuosi:

Hylätyn kokeen voit uusia 3 kertaa 3 seuraavan tutkintokerran aikana.

kevät syksy kevät syksy kevät

TUTKINTO ON SUORITETTAVA KOLMEN PERÄTTÄISEN TUTKINTOKERRAN AIKANA



Jokaisella aineella on yleensä oma koepäivä, mutta kielten 
kokeissa samalla oppimäärällä (esim. lyhyet kielet) on sama koepäivä.

HUOM. Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin 
aineryhmästä voit valita yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta 

Reaalin 
koepäivä

• psykologia

• filosofia

• historia

• fysiikka

• biologia

Reaalin 
koepäivä

• uskonto

• elämänkatsomustieto

• yhteiskuntaoppi

• kemia

• maantiede

• terveystieto



Uudistunut opiskelijavalinta

Valintakokeiden luku-
urakka pienentyy

Tarjotaan vaihtoehtoisia 
tapoja hakeutua 

korkeakoulutukseen

Koulutukseen haku 
yhdenmukaisempaa ja 

selkeämpää

Korkeakouluihin 
siirtyminen nopeutuu

Ylioppilastutkinnon 
arvosanoilla suurempi 

merkitys

Lukio-opintojen 
suunnittelu yhä 

tärkeämmässä asemassa

Tavoitteita:            
kehittää korkeakoulujen yhteistyötä
yhtenäistää yo-kokeiden pisteytystä 

todistusvalinnassa
säästää opiskelijoilta ja korkeakouluilta 

aikaa ja kustannuksia



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



Koemäärä eri koulutuksissa

Fysikaaliset tieteet

Biologia ja 
ympäristötieteet

Kirjallisuustieteet

Biolääketiede

Biokemia

Metsätieteet

Taloustiede

Geotieteet

Maataloustieteet

Diplomi-insinööri

Elintarviketiede

Ravitsemustiede

Farmasia

Lääketieteelliset alat

Terveystieteet

Filosofia

Historia

Kulttuurintutkimus ja 
taiteen tutkimus

Matemaattiset tieteet

YhteiskuntatieteetViestintätieteet

Oikeustiede

Kauppatieteet

Psykologia

Logopedia

Kasvatusala

Tietojärjestelmätiede

Tietojenkäsittelytiede

Informaatioverkostot

Maantiede

Kemia

Teologia

Kielet

Liikuntapedagogiikka
Liikunnan 

yhteiskuntatieteet
Liikuntabiologia

Pisteet 5 yo-kokeesta

Pisteet 3 yo-kokeesta

Pisteet 4 yo-kokeesta

Pisteet 6 yo-kokeesta

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-



Matematiikan koe eri koulutuksissa

Fysikaaliset tieteet

Biologia ja 
ympäristötieteet

Kirjallisuustieteet

Biolääketiede

Biokemia

Metsätieteet

Taloustiede

Geotieteet

Maataloustieteet

Diplomi-insinööri

Elintarviketiede

Ravitsemustiede

Farmasia

Lääketieteelliset alat

Terveystieteet

Filosofia

Historia

Kulttuurintutkimus ja 
taiteen tutkimus

Matemaattiset tieteet

YhteiskuntatieteetViestintätieteet

Oikeustiede

Kauppatieteet

Psykologia

Logopedia

Kasvatusala

Tietojärjestelmätiede

Tietojenkäsittelytiede

Informaatioverkostot

Maantiede

Kemia

Teologia

Kielet

Liikuntapedagogiikka
Liikunnan 

yhteiskuntatieteet Liikuntabiologia

Huomioidaan aina
(pitkä tai lyhyt)

Valinnainen muiden 
kokeiden kanssa

Pitkä matematiikka 
huomioidaan aina

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-

Palaa yo-kokeisiin



Matemaattinen ainereaali eri koulutuksissa

Fysikaaliset tieteet

Biologia ja 
ympäristötieteet

Kirjallisuustieteet

Biolääketiede

Biokemia

Metsätieteet

Taloustiede

Geotieteet

Maataloustieteet

Diplomi-insinööri

Elintarviketiede

Ravitsemustiede

Farmasia

Lääketieteelliset

Terveystieteet

Filosofia

Historia

Kulttuurintutkimus ja 
taiteen tutkimus

Matemaattiset tieteet

YhteiskuntatieteetViestintätieteet

Oikeustiede

Kauppatieteet

Psykologia

Logopedia

Kasvatusala

Tietojärjestelmätiede

Tietojenkäsittelytiede

Informaatioverkostot

Maantiede

Kemia

Teologia

Kielet

Liikuntapedagogiikka
Liikunnan 

yhteiskuntatieteet Liikuntabiologia

Fysiikka ja kemia valinnaisia 
muiden  kokeiden kanssa

Fysiikka tai kemia  
huomioidaan aina

KE

KE

KE

KE

KE

KE FY

FY/KE

FY/KE

FY/KE

FY/KE+
BI/KE

FY/BI+
KE/TE

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-

Palaa yo-kokeisiin



Muut ainereaalit eri koulutuksissa

Fysikaaliset tieteet

Biologia ja 
ympäristötieteet

Kirjallisuustieteet

Biolääketiede

Biokemia

Metsätieteet
Taloustiede

Geotieteet

Maataloustieteet

Diplomi-insinööri

Elintarviketiede

Ravitsemustiede

Farmasia

Lääketieteelliset 

Terveystieteet

Filosofia

Historia

Kulttuurin ja taiteen 
tutkimus

Matemaattiset 

Yhteiskuntatieteet
Viestintätieteet

Oikeustiede

Kauppatieteet

Psykologia

Logopedia

Kasvatusala

Tietojärjestelmätiede

Tietojenkäsittelytiede

Informaatioverkostot

Maantiede

Kemia

Teologia

Kielet

Liikuntapedagogiikka

Liikunnan 
yhteiskuntatieteet

Liikuntabiologia

Aina huomioitava muu 
ainereaali                                                                                                                   

Ei huomioida

Muu ainereaali valinnainen 
muiden kokeiden kanssa

BI

BI

BI

BI

(FI)

BI

UE/ET

HI

PS

GE

BI/KE

TE

FI/HI/
TE/YH

FI/HI/
PS/YH

FY/Bi ja 
TE/KE

FI/HI/
PS/YH

REA

REA

TE/
REA

Yliopistojen
todistusvalinta

2020-

Palaa yo-kokeisiin



OPINTOJEN SUUNNITTELU

Pohdi omia vahvuuksiasi hyvissä ajoin

• mieti jatko-opintojasi jo lukion alussa
• keskustele vahvuuksistasi opon ja tovereiden kanssa 
• abi-vuotena et voi enää  juuri vaikuttaa ainevalintoihisi   

Valitse sinua kiinnostavia aineita
• menestyt parhaiten sinua kiinnostavissa aineissa
• kiinnostus lisää opiskeluintoa ja johtaa positiiviseen 

menestyskierteeseen
• toteuta unelmaasi



OMIEN OPINTOJEN TARKASTELU

Onko sinulla nyt koossa n. 14-16 kurssia? 

Monta kurssia sinulle tulee jaksoista 4-6? 
→ 1. vuoden lopussa vähintään 28 kurssia?

Puuttuuko sinulta 1. vuoden pakollisia kursseja? 
Huom! KU02 tai MU02 on pakollinen kurssi.

→ Jos olet siirtänyt jonkun kurssin ensi vuoteen, niin 
huomioi nämä kurssit esivalinnoissa.



YKKÖSTEN PAKOLLISET KURSSIT

• ÄI01, ÄI02, ÄI03
• ENA01, ENA02, ENA03
• RUB01, RUB02
• MAY01, MAA02, 03, 04 

tai
• MAY02, MAB02, MAB03
• FY01
• KE01
• BI01
• GE01

• UE01 /UO01 / ET01
• FI01
• HI01
• YH01
• PS01
• KU01 
• MU01
• KU02 tai MU02 pakollinen 
• LI01
• TE01



ESIVALINTAOPPAASEEN TUTUSTUMINEN

• Toisen vuoden alustava suunnittelu ja kurssien 
valinta esivalintaoppaan avulla
→ Valitse aineita, jotka sujuvat, joissa olet vahva ja 
joita tarvitset jatko-opinnoissa

• Ensi lukuvuoden lukujärjestyksiä pääset 
tekemään huhti-toukokuun aikana 
esivalinnoissa tehtyjen kurssivalintojen 
pohjalta



VIELÄ HAJAUTTAMISESTA

Syksylle kannattaa miettiä 1-2 kirjotettavaa ainetta

Hyviä 3. vuoden syksyllä kirjoitettavia aineita ovat
- reaaliaineet, erityisesti TE, YH
- kielet

Ei-niin hyviä syksyllä kirjoitettavia aineita ovat
- äidinkieli
- matematiikka (varsinkin pitkä)
- fysiikka
- lyhyet kielet



HYVIÄ OPISKELUHETKIÄ 
ELÄMÄN MUIDEN 

TÄRKEIDEN ASIOIDEN 
KESKELLÄ!


