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Ainevalintaohjeita peruskoulun 9. luokan oppilaille lukuvuodeksi 2020 – 2021 
 

Luokattoman lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Hakiessasi lukioon teet ainevalintoja 
mahdollisia jatko-opintojasi ja kiinnostuksiasi ajatellen. Lukioon tullessasi olet rakentanut itsellesi 
perusopinto-ohjelman ensimmäiselle lukuvuodelle. Opiskelun edetessä ja omien tavoitteittesi 
tarkentuessa voit täydentää ja muuttaa opinto-ohjelmaasi. Yläkoulussa teet perusvalinnat, lukiossa 
erilaiset poikkeamat ja muutokset. Ota huomioon seuraavia asioita suunnitellessasi ainevalintojasi ja 
ainevalintakorttia täyttäessäsi. Säilytä opinto-opas - tarvitset sitä koko lukio-opintojesi ajan. 

 

1. Valitse ja rengasta ainevalintakortista vain ensimmäisen vuositason kurssivalintasi. VOIT 
VALITA AINEVALINTAKORTISTA VAIN VALKOISELLA POHJALLA OLEVIA KURSSEJA 
LUKUVUODEKSI 2020 – 2021. Toisen ja kolmannen vuoden kurssit ovat ainoastaan tiedoksi 
jatkosuunnitelmiasi varten. Ensimmäisen lukuvuoden kurssimääräsi pitää olla 28 – 32 kurssia. 
Valitse enintään 35 kurssia ensimmäisen opiskeluvuoden ohjelmaan. LASKE kokonaismäärä 
kohtaan valinnat yhteensä. Yksi kurssi on 5 tuntia/viikko. Jos valitset esimerkiksi kuusi 
kurssia, se tarkoittaa käytännössä, että viikossa on 30 tuntia opiskelua. Lukuvuoden aikana on 
viisi jaksoa.  

2. Valituista oppiaineista on otettava 1. vuositason kaikki pakolliset kurssit. Pakollisten 
kurssien lisäksi valitse kiinnostuksesi mukaan joitakin syventäviä ja soveltavia kursseja. 

Lukion kurssitarjonnan lukuohje: 
Pakolliset kurssit on merkitty numerolla esim. FY1 (fysiikka kurssi 1). Syventävät kurssit on 
merkitty tähdellä ja numerolla esim. *FY2 (fysiikka kurssi 2, huom. ainevalintakortissa FY2*). 
Soveltavat kurssit on merkitty alleviivauksella esim. FY10 (fysiikka kurssi 10). 

 

3. ÄIDINKIELI: 
Harkitse AI10 kielen rakenteiden ja oikeakielisyyden kertauskurssia, mikäli sinulla on yläkou- 
lusta arvosanaa 8 heikompi arvosana ja/ tai vaikeuksia vieraiden kielten oppimisessa. 

4. ENGLANTI: 
Harkitse EA12 kertauskurssia, mikäli sinulla on yläkoulusta arvosanaa 8 heikompi arvosana. 
Kurssi sisältää englannin kielen perusrakenteiden (kieliopin) ja perussanaston 
tehokertausta. Huom.! Mikäli olet opiskellut yläkoulun yhdeksännellä luokalla hyväksytysti 
lukio-opiskeluun tähtäävän englannin kielen syventävän kurssin, se korvaa sinulle 
suoritusmerkinnällä kurssin EA12. Yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle. 

5. RUOTSI: 
Harkitse RA12 / RB12 kertauskurssia, mikäli sinulla on yläkoulusta arvosanaa 8 heikompi 
arvosana. Kurssi sisältää ruotsin kielen perusrakenteiden kertausta. Huom.! Mikäli olet 
opiskellut yläkoulun yhdeksännellä luokalla hyväksytysti lukio-opiskeluun tähtäävän ruotsin 
kielen syventävän kurssin, se korvaa sinulle suoritusmerkinnällä kurssin RA12 / RB12. 
Yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle. 

6. MATEMATIIKKA: 
Pitkässä ja lyhyessä matematiikassa ensimmäinen kurssi on yhteinen. Ainevalintakortissa kurssi 
on merkitty y1. 
 
Harkitse MA16 / MB10 matematiikan johdantokurssia, mikäli yläkoulun arvosana on 
korkeintaan hyvä. Kurssilla kerrataan yläkoulun matematiikan keskeisiä asioita. 
Huom.! Mikäli olet opiskellut yläkoulun yhdeksännellä luokalla hyväksytysti lukio-opiskeluun 
tähtäävän matematiikan syventävän kurssin, se korvaa sinulle suoritusmerkinnällä kurssin 
MA16 / MB10. Yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle.  
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7. LYHYET KIELET (B2- ja B3 -kielet): 
Mikäli haluat opiskella yhtä tai useampaa lyhyttä kieltä, on tarkoituksenmukaista valita 
ensimmäisen opintovuoden ohjelmaan ko. kielen kaikki ensimmäisenä vuotena tarjottavat 
syventävät kurssit. Lukuvuonna 2020 – 2021 käynnistyvien ylimääräisten vieraiden kielten 
ryhmien opetusta pyritään jatkamaan myös toisella ja kolmannella vuositasolla.           
Huom.! Italian kielen kurssit ID1 – ID3 painottavat matkailussa tarvittavaa italian kielen 
suullista taitoa. Opintokokonaisuuden voit suorittaa pääsääntöisesti 1. tai 2. lukuvuoden 
aikana. 

Huom.! Yläkoulussa saksan, ranskan ja espanjan B2-kielen lukijoille suositellaan jatkoa 
lukiossa B2-ryhmässä, eikä aloittamaan alusta B3-tason opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisen 
kurssin aikana kerrataan kaikki alkeet. 

8. REAALIAINEET: 
Kun valitset reaaliaineiden valinnaisia kursseja, mieti kiinnostustasi sekä ainereaalin että 
lukion jälkeisten jatko-opintojen kannalta. Jos harkitset jatko-opintoja luonnontieteissä, 
teknillistieteellisessä tai lääketieteessä, kannattaa valita omaan opinto-ohjelmaan myös 
ensimmäisen lukuvuoden fysiikan ja kemian syventävät kurssit.  Ylioppilastutkinnon 
ainereaalin aineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto, elämänkatsomustieto, 
filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto.  

9. KATSOMUSAINEEN VALINTA: 

mikäli kuulut ev.lut. kirkkoon valintasi on UE 

mikäli kuulut ortod. kirkkoon valintasi on UO 

mikäli et kuulu kirkkoon voit valita joko elämänkatsomustiedon (ET) tai uskonnon (UE) 

mikäli kuulut muuhun 
uskonnolliseen yhdyskuntaan 

ota yhteyttä lukioon opintojesi alkaessa  

 

10. MUSIIKKI: 
Musiikin soveltavat kurssit MU17 ja MU18 Teoria I ovat Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa 
opiskeleville suunnattuja kursseja. Lisätietoja antaa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston 
apulaisrehtori Janne Haapanen. 

11. OPINTO-OHJAUS: 
OP1 kurssia ei rengasteta erikseen valintakortista. Opiskelija suorittaa kurssin oppitunteja ja 
ammatinvalintainfoja kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana.  

12. SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO: 
Tietotekniikan kurssilla AT1 (opinto-opas s. 171) perehdytään sähköisessä ylioppilas-
tutkinnossa käytettävään koeympäristöön ja ohjelmistoihin. Kurssilla opetellaan käyttämään 
ylioppilastutkinnossa tarvittavaa toimisto-ohjelmistoa, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmia sekä 
muita ylioppilastutkintojärjestelmän ohjelmia. Kurssia suositellaan kaikille ensimmäisen 
vuositason opiskelijoille.    

13. URHEILUVALMENNUS: 
Urheiluvalmennuksen erillinen hakulomake liitteineen ja lukion ainevalintakortti palautetaan 
tiistaihin 10.3.2020 mennessä. Hakulomakkeen saa yläkoulun oppilaanohjaajalta. Merkitse 
alustavasti ainevalintakorttiin urheiluvalmennuksen kurssit. 


