
 
 

Eri oppiaineiden kurssivalinnat ja yo-kirjoitusajankohdat (vanha OPS 2016)  
 

Opiskelijalla on oikeus osallistua yo-kirjoituksiin sekä syksyllä että keväällä. Alla olevassa tekstissä on 
avattu sitä, miten eri oppiaineiden kurssit Sibelius-lukiossa käytännössä järjestetään. Tavoitteena on, 
että sinulla olisi helpompi suunnitella kurssivalintojasi sekä yo-kirjoituksia.   
 

Äidinkieli ja S2   
Äidinkieli on suunniteltu kirjoitettavaksi viimeisen opiskeluvuoden keväällä. Tällöin viimeinen pakollinen 
kurssi ÄI6 suoritetaan abivuoden syksyllä 1. tai 2. jaksossa. Syventävistä kursseista toisena opiskeluvuonna 
voi suorittaa kurssit ÄI7 ja ÄI8. ÄI9 on tarkoitettu käytäväksi abivuoden kolmannessa jaksossa ennen 
kevään ylioppilaskirjoituksia. Myös ÄI8 on mahdollista tehdä abivuoden syksyllä.   
 

Toinen kotimainen kieli    
Pitkän ruotsin kurssit on ajoitettu kurssitarjottimeen niin, että se kannattaa kirjoittaa keväällä. Toisena 
vuonna voit käydä kurssit 4, 5 ja 6 ja kolmantena vuonna kurssit 7, 8 ja 10. Voit osallistua yo-kirjoituksiin 
myös syksyllä, mutta tuolloin kannattaa ottaa huomioon, että voisit suorittaa vain kurssin 7 syventävistä 
kursseista kolmannen vuoden syksyllä ensimmäisessä jaksossa ennen kirjoituksia.  Suullisen ilmaisun 
kurssi 8 ja kertauskurssi 10. jäävät tässä tapauksessa tekemättä.   
  
Keskipitkän ruotsin voit kirjoittaa joko syksyllä tai keväällä. Mikäli päätät kirjoittaa sen syksyllä, kannattaa 
sinun suorittaa kakkosvuonna kurssit 3, 4, 5 ja 7. Kolmannen vuoden syksyllä ehdit suorittaa 
ensimmäisessä jaksossa kurssin 9, mikä on kertauskurssi. Kurssi 6 on suullinen kurssi ja sen voit suorittaa 
joko toisena tai kolmantena opiskeluvuonna. Jos kirjoitat keskipitkän ruotsin keväällä, niin kannattaa 
suorittaa toisena vuonna kurssit 3, 4 ja 5 sekä kolmantena vuonna kurssit 6, 7 ja 9. Pitkän toisen kotimaisen 
kielen ja pitkän vieraan kielen voi kirjoittaa samana tutkintokertana.    
 

Pitkät vieraat kielet   
Pitkien vieraiden kielten kirjoituksia suunniteltaessa kannattaa huomioida se, että ne järjestetään kaikki 
samana päivänä. Näin ollen, jos kirjoitat esimerkiksi englannin ja ranskan, tulee sinun hajauttaa ne eri 
tutkintokerroille, toinen aine syksylle ja toinen keväälle.    
 

Englanti. Jos aiot kirjoittaa englannin kolmannen vuosikurssin syksyllä, suoritathan kakkosvuonna kurssit 
4, 5, 6 ja 7. Kertauskurssin eli 10. kurssin voi suorittaa kolmannen vuoden ykkösjaksossa. Jos kirjoitat 
englannin kolmosen keväällä, voit suorittaa kurssit 4, 5 ja 6. kakkosvuonna ja 7 ja 10 kurssit kolmantena 
vuonna jaksoissa 1-3. Kurssi 8 on valinnainen suullinen kurssi ja sen voit suorittaa joko toisena tai 
kolmantena opiskeluvuonna.    
 

Ranska, Saksa, Venäjä, Espanja. Pitkien kielten kurssit suoritetaan opiskelusuunnitelman mukaisesti. Niitä 
järjestetään niin Sibelius-lukiossa kuin muissakin kaupungin lukioissa. Huomioithan, että muissa pitkissä 
kielissä kuin englannin kielessä ei yleensä ole useita rinnakkaisryhmiä. Ykkösvuonna suoritetaan kurssit 1–
3, kakkosvuonna kurssit 4–6, kolmosvuonna kurssit 7–10 tarjonnan mukaan.  
 

Lyhyet vieraat kielet   
Lyhyet vieraat kielet opiskellaan opiskelusuunnitelman mukaisesti. Huomioithan, että voit osallistua yo-
kirjoituksiin suoritettuasi kolme kurssia. Jos olet opiskellut lyhyttä kieltä jo peruskoulun puolella, aloita 
lukiossa vasta kurssista kolme, sillä kurssit 1–2 ovat täysin alkeita (ellet halua kerrata vanhaa). 
Ykkösvuonna suoritetaan kurssit 1–3, kakkosvuonna kurssit 4–6, kolmosvuonna kurssit 7–10 tarjonnan 
mukaan. Lyhyt kieli kirjoitetaan yleensä keväällä, jotta kaikki tarvittavat kurssit ehtii käydä.   
 
 
 



 
 

Matematiikka    
Lyhyt sekä pitkä matematiikka kannattaa kirjoittaa keväällä. Jos päätät kirjoittaa lyhyen matematiikan 
kolmannen lukuvuoden syksyllä, niin sinun kannattaa suorittaa kakkosvuonna kurssit 4,7,5 ja 6. suorittaa 
kertauskurssi 10. aikuislukiossa kesällä ja kolmannen vuosikurssin syksyllä ensimmäisessä jaksossa kurssi 
8. Mikäli osallistut yo-kirjoituksiin kolmannen vuoden keväällä, käy kakkosvuonna kurssit 4, 5 ja 8. 
Kolmannelle vuodelle sinulle jää tällöin kurssit 6, 7, ja 10 eli kertauskurssi.    
Jos vähennät lyhyestä matematiikasta, suosittelemme käymään kurssit MAY01, Mab02 ja Mab06 tai 
Mab05. Jos haet alalle, jossa tarvitaan tilastoja, valitse Mab05:n lisäksi Mab08.   
Pitkä matematiikka kannattaa kirjoittaa kolmannen vuosikurssin keväällä. Kurssit suoritetaan 
opiskelusuunnitelman mukaisesti siinä järjestyksessä, miten ne on suunnitelmaan sijoitettu. Myös pitkän 
matematiikan opiskelijoille suositellaan talousmatematiikan kurssia Mab06.   
 

Reaaliaineet   
Reaaliaineiden kirjoituksia suunniteltaessa sinun kannattaa ottaa huomioon se, että osa reaaliaineista 
järjestetään samana päivänä. Reaaliainepäiviä on aina yhtenä tutkintokertana kaksi ja aineet on jaettu 
niille seuraavasti:   

1. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto   
2. psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia   

Näin ollen, jos aiot kirjoittaa esimerkiksi fysiikan ja biologian, tulee sinun hajauttaa toinen aine syksylle ja 
toinen keväälle.    
 

Biologian voi kirjoittaa joko syksyllä tai keväällä. Kurssit on sijoiteltu kurssitarjottimeen niin, että jos päätät 
kirjoittaa biologian syksyllä, suorita kakkosvuonna kurssit 2, 3 ja 4. Näin syksylle jää suoritettavaksi kurssi 
5 ja ehdit tehdä sen hyvin ensimmäisessä jaksossa. Mikäli kirjoitat biologian keväällä, niin valitse 
kakkosvuonna kurssit 2 ja 3. Kolmantena vuonna ehdit suorittamaan kurssit 4 ja 5.   
 

Maantieteen voi kirjoittaa joko syksyllä tai keväällä. Suositeltavaa on kirjoittaa maantiede joko 3. tai 4 
lukiovuoden syksyllä., valitse kakkosvuonna kurssit 2 ja 3 ja 4. Jos aiot kirjoittaa maantieteen kolmannen 
vuosikurssin keväällä, valitse kakkosvuonna kurssit 2, 3 ja 4.    
 

Kemian voi teoriassa kirjoittaa sekä syksyllä että keväällä. Pääsääntöisesti kemia kirjoitetaan 3. 
lukiovuoden keväällä. Kakkosvuonna suorita kurssit 2 ja 3 ja kolmosvuonna kurssit 4 ja 5.   
 

Fysiikka kannattaa ajoittaa yo-kirjoituksissa keväälle. Kurssien suorittaminen muussa kuin 
numerojärjestyksessä on haastavaa, sillä kursseilla tarvitaan aina edellisillä kursseilla opittuja asioita. 
Kurssit on järjestetty Sibelius-lukiossa niin, että kertauskurssi (FY9) on kolmannessa jaksossa. Näin ehdit 
suorittaa sen hyvin ennen kevään kirjoituksia.    
 

Uskonnon voit kirjoittaa joko keväällä tai syksyllä. Jos kirjoitat uskonnon kolmannen vuoden syksyllä, 
suorita kakkosvuonna kurssit 3, 4 ja 6. Kurssin 5 voit käydä vielä kolmannen vuoden ensimmäisessä 
jaksossa. Jos kirjoitat uskonnon keväällä, voit käydä kakkosvuonna kurssit 3 ja 4 ja kolmantena vuonna 
kurssit 5 ja 6. Halutessasi voit kertailla ja syventää oppimistasi suorittamalla myös elämänkatsomustiedon 
kursseja, kuten et4 (Kulttuurit katsomuksen muokkaajana).   
 

Elämänkatsomustiedon voi kirjoittaa joko keväällä tai syksyllä. Jos kirjoitat ET:n kolmannen vuoden 
syksyllä, suorita kakkosvuonna kurssit 3 ja 4. Kurssin 5 voit suorittaa kolmannen vuoden ensimmäisessä 
jaksossa. Jos kirjoitat ET:n keväällä, voit käydä kakkosvuonna kurssit 3 ja 4, ja kolmantena vuonna kurssin 
5. Halutessasi voit kertailla ja syventää oppimistasi suorittamalla myös uskonnon kursseja, kuten ue6 
(uskonnot ja media).   



 
 

Historian voi kirjoittaa syksyllä tai keväällä. Kätevintä on ajoittaa se keväälle Tällöin valitse kakkosvuonna 
kurssit 3 ja 4. Kolmantena vuonna ehdit käymään kurssit 5 ja 6. Jos päätät kirjoittaa historian syksyllä, käy 
kakkosvuonna kurssit 3, 4, 5 ja 6.    
 

Yhteiskuntaopin voi kirjoittaa sekä syksyllä että keväällä. Mikäli aiot kirjoittaa sen syksyllä, suorita 
kakkosvuonna ainakin kurssit 1, 2 ja 4. ja kurssin 3. ehdit suorittamaan syksyllä ensimmäisessä jaksossa. 
Mikäli kirjoitat sen keväällä, suorita kakkosvuonna kurssit 1 ja 2 sekä kolmantena vuonna kurssit 3 ja 4.  
  
Psykologian kurssit on hyvä suorittaa järjestyksessä. Psykologian voit kirjoittaa sekä syksyllä että keväällä. 
Mikäli kirjoitat sen syksyllä, valitse kakkosvuonna kurssit 2, 3 ja 4. Kurssin 5 voit suorittaa joko kevään 
viimeisessä tai syksyn ensimmäisessä jaksossa. Mikäli kirjoitat psykologian keväällä, valitse kakkosvuonna 
kurssit 2 ja 3 ja kolmantena vuonna kurssit 4 ja 5. Valitse kurssi 6 abivuonna. Se on soveltava ja valinnainen 
projektikurssi (Stressinhallinta). Sen suorittamista ylioppilaskirjoituksiin ei edellytetä. Kurssi 7 on 
psykologian kertauskurssi, mikä nimensä mukaisesti valmentaa kirjoituksiin.  
  
Filosofian voit kirjoittaa sekä keväällä että syksyllä. On suositeltavaa kirjoittaa filosofia syksyllä ja suurin 
osa tekeekin niin. Mikäli kirjoitat sen kolmannen vuosikurssin syksyllä, valitse toisena lukiovuonna kurssit 
1, 2. ja kolmannen vuoden syksyllä suorita kurssi 3 sekä 4 ensimmäisessä jaksossa. Jos kirjoitat filosofian 
keväällä, valitse kakkosvuonna kurssit 1 ja 2 ja kolmantena vuonna kurssit 3 ja 4.    
 

Terveystiedon voit kirjoittaa sekä keväällä että syksyllä. Mikäli kirjoitat sen syksyllä, valitse toisena vuonna 
kurssi 2 ja kolmantena vuonna kurssi 3 heti ensimmäisessä jaksossa. Jos kirjoitat terveystiedon keväällä, 
otathan huomioon pitkän tauon kurssien ja yo-kirjoitusten välissä.  Osa opiskelijoista haluaa kirjoittaa 
terveystiedon kakkosen keväällä. Tällöin huomioi kurssien suoritusjärjestys.   
 


