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1. ja 2. VUOSIKURSSI



AINEVALINNAT
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KIRJOITUKSET
JATKO-OPINNOT



PERUSSÄÄNNÖT KIRJOITUSTEN HAJAUTTAMISESSA

(valmistuminen 3. vuoden keväällä)

1) Jos kirjoitat  5 ainetta: yleensä 
- Kaksi ainetta 3. syksyllä, loput 3. keväällä tai

- Yksi aine 3. syksyllä, loput 3. keväällä 

2) Jos kirjoitat 6 ainetta (tai enemmän)

- Yleisin: 3. syksy 2 ainetta, loput 3. kevät

- Hajautus 3 kertaan:

2. opintovuoden keväällä yksi aine (reaali), 

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

Huom! Mieti huolellisesti 2. vuoden keväällä aloittaminen! Ota yhteys 

opoon jos suunnittelet yo-kirjoitusten aloittamista silloin.



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, toinen 

keväällä

3.syksy 3.kevät

3.syksy 3.kevät

Ruotsi,

Historia

Äidinkieli

Englanti,

Matematiikka,

Yhteiskuntaoppi

Ruotsi 

Biologia

Äidinkieli, 

Englanti,

Matematiikka,

Maantiede
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Esityksen perustyyliä et voi 
muokata

Vieras 
kieli

Reaaliaineen 
koe

Valittavissa olevat kokeet 2022-
Kevään 2022 jälkeen yo-kirjoitukset aloittavat: 

Äidinkieli 
ja 

kirjallisuus

Matematiikka

Reaaliaineen 
koe

Vieras 
kieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

Kirjoitettava vähintään 5 koetta:
Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi tutkintoosi on sisällyttävä kolme koetta ryhmästä:
• matematiikka
• toinen kotimainen kieli
• vieras kieli
• reaaliaineen koe

Sinun on ylioppilastutkintoosi suoritettava 
kuitenkin viisi koetta
• mikäli jätät matematiikan tai toisen 

kotimaisen kielen kokeen pois, on sinun 
suoritettava kaksi reaaliaineen koetta 
tai kaksi vieraan kielen koetta

• viiden kokeen joukossa 
voi olla vain yksi koe 
samassa  oppiaineessa

Lisää



REAALIKOE: varmista, että hajautat 

reaaliaineet oikein!
• 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!



YO-KIRJOITUKSET: 3. VUODEN SYKSY

• Suoritettava seuraavat kurssit :

• RUB =>   2.VUOSI RUB 3 - 6 +                                         

3. VUOSI 1.jakso RUB7+RUB9

• REAALIT: Yleisimmin kertauskursseja

syksylle: BI, HI, KE, TE, YH, PS, UE 
• ENA (suositellaan kirjoitettavaksi keväisin, mutta jos haluaa 3. vuoden 

syksyksi)=> 2.VUOSI ENA 4 - 7 (+ ENA 8 tai ENA13)

3. VUOSI 1.jakso ENA 9 ja ENA13 tai ENA8

-HUOM! Käy läpi reaalin ainejako!!

Mieti ainevalintasi myös loppuvuodelle!!!!! 



Reaaliaineet: 3. vuoden syksyn kirjoitukset
(LOPS 2021)

2.vuotena suoritettava 3.vuosi

• HI: HI 1-6 syksy (1.jakso)  HI 7 

• BI: BI 1-6  syksy (1. jakso) BI 7

• KE: KE 1-6 syksy (1.jakso) KE 7

• 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: Aina 3. kevät



Yhteenveto yo-kirjoitusten 

hajauttamisesta
• Käytännössä kirjoitetaan aina keväällä (ei tarjolla kertauskursseja 

syksylle):

• Äidinkieli

• Matematiikka

• Fysiikka

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

• A-saksa

• A-englanti (suositus)

• Muiden aineiden kohdalla kirjoitusmahdollisuus myös syksyllä:

• Ruotsi

• Reaaliaineet (poislukien fysiikka)

• (Myös englanti mahdollinen, vaikka suositellaan kirjoitettavaksi keväällä)



Esivalintatarjotin: esimerkki 1. 

vuosikurssin opiskelijan valinnoista

Esivalintatarjottimen löydät Wilmasta !!!



Vinkit esivalintojen tekemiseen
• Mieti omaa yo-tutkinnon rakennettasi 

• 2. opintovuoden opiskelija: Valitse kertauskursseista, 

haluaisitko ne syksyn vai kevään kirjoituksia kohden

• Joistakin lukion kursseista voi olla suora hyöty jatko-

opintoihin 
• LILD04 (diplomi) – liikunta-alan ja opettajaopintoihin

• YH02,HI01,MAA10/MAB05 - kauppatieteet

• Käytä hyväksesi kurssisuosituslomaketta

• https://klassikka.onedu.fi/opinto-ohjaus/kurssisuosituslomake/

• Kysy aineenopettajilta ja opoilta tarkempaa tietoa 

syventävien ja koulukohtaisten kurssien sisällöistä

• Ole huolellinen ja tarkista samalla, että kurssikertymäsi on 

varmista riittävä



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 ajankäyttö

-Henkinen paine vähenee

-Kokemusta yo-

kirjoituksista

-Uusimismahdolli-

suudet jo kouluaikana

• Mahdolliset vaarat:

-Tiedot ei vielä riitä 

=>tulostaso ei paras

mahdollinen!

-Kirjoittaminen vaatii 

suunnittelua

- Kirjoittaminen 2. keväällä tai 

3. syksyllä tapahtuu normaalin 

koulutyön ohessa



Esivalinnat: ohjeet pähkinänkuoressa

• Katso ohjeet Klassikan kotisivuilta (Opiskelijalle – opinto-

ohjaus: ohjeet ainevalintoihin (diasarja)

• Käytä hyväksesi kurssisuosituslomaketta

• Tee alustavasti esivalinnat Wilman esivalintatarjottimeen 

niin hyvin kuin osaat

• Esivalinnat käydään läpi yhteisesti. Saat silloin lisää 

ohjeistusta

• 22-vuosikurssi: erilliset opotunnit (ks. Oman ryhmän ajankohdat)

• 21-vuosikurssi: opotuntien yhteydessä

Elä hättäile, vaikka esivalintojen tekeminen voi olla vaikeaa!!


