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Valinnan tekeminen?

- Oma aito kiinnostus – kuka valinnan tekee ja mikä siihen vaikuttaa?

- jos jokin aine tuottaa hankaluuksia, ei se ehkä ole paras valinnaisaineena

- varavalinnat tulee tehdä huolella – mieti myös järjestys

- valinnaisaineita ei voi vaihtaa – opiskellaan vaikka ei ”huvittaisi”

- hyvin sujuvat valinnaisaineet voivat nostaa keskiarvoa ja niistä voi saada 
hyvin pisteitä haettaessa toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen.



Mikä omiin valintoihisi vaikuttaa?





7 -luokalla tehtävät valinnat

•Opetussuunnitelman mukaan valitaan kaksi (2) pitkää 
valinnaisainetta kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten

•näitä molempia opiskellaan  2h/viikko kahdeksannen ja 
yhdeksännen luokan ajan

•arvioidaan numeroarvioinnilla.



8 -luokalla tehtävät valinnat

8 -luokan keväällä valitset lisää valinnaisia

-> näitä lyhytvalinnaisia valitaan kaksi (2), toinen suoritetaan 9 -
luokan syksyllä ja toinen 9 -luokan keväällä

-> lyhytvalinnaiset arvioidaan suoritusmerkinnällä 
Hyväksytty/hylätty

* 9 -luokalla valinnaisia on suoritettavana siis 6h/ viikossa.



Esimerkki oppilaan valinnoista ja 
arvioinneista 

 

 7. lk. 

joulu 

7. lk. 

kevät 

8. lk. 

joulu 

8. lk. 

kevät 

 9. lk. 

joulu 

 9. lk. 

kevät 

 

  Musiikki* 8 8 9  9    

  Bändikurssi       hyv hyv  

  Kuvataide 8 9 8 8 9 9  

  Käsityö 7 8          

  Kotitalous 8 8          

  Kotitalouden syventävä        

valinnainen 

  8 9 8 9  

  Liikunta 8 7 8 8 7 8  

  Rennosti liikkuen       hyv hyv  

* Musiikki jatkuu kaikilla pakollisena 8. luokalla. 



Valinnan tekeminen
- Opetussuunnitelman mukaan valinnaisaineet jaetaan kahteen 
ryhmään,  joista molemmista valitaan yksi valinnaisaine: 

1) Taito- ja taideaineet 2) Taito- ja taideaineet ja 
muut valinnaisaineet

- Molemmista ryhmistä tehdään yksi valinta (1) ja kaksi 
varavalintaa (A ja B)

-> Ei siis voi valita vain toisesta ryhmästä



Pitkät valinnaisaineet
Taide-ja taitoaineet

Kotitalous

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Musiikki



Pitkät valinnaisaineet
Taide- ja taitoaineet

Ranska

Saksa

Venäjä

Kotitalous

Muotoilu (kuvataide)

Tekninen työ (käsityö)

Tekstiilityö (käsityö)

Iloa ja virkistystä liikunnasta

Palloilullinen liikunta

Musiikki

Luova ilmaisu (äidinkieli ja 
kirjallisuus)

Tietotekniikka



Valinta tehdään…

•Ensi viikolla 7 KYT -tunneilla luokanvalvojan kanssa Forms –
kyselyyn vastaamalla

•Opas on koulun kotisivulla

• -> Kanavan koulu-> opot-> valintaoppaat



1. PITKÄT VALINNAT Taito- ja taideaineet

2. PITKÄT VALINNAT Taito- ja taideaineet sekä 
muut valinnaiset



Kysymyksiä?




