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Ainevalintaohjeita Lohjan Yhteislyseon lukioon hakeville lukuvuodeksi 2022 – 2023 
 

1. Kaikki Lohjan Yhteislyseon lukion hakumateriaalit ovat luettavissa ja tulostettavissa lukion 
kotisivulta www.lyll.fi kohdasta ”Lukioon haku”. Kaikki näissä ohjeissa mainitut materiaalit 
löytyvät lukioon haku -osiosta. 

2. Kun haet lukioon, sinun tulee täyttää opintopolun yhteishaun hakulomakkeen lisäksi Lohjan 
Yhteislyseon lukion sähköinen ainevalintakortti yhteishakuaikataulun mukaisesti.  

3. Sähköisen ainevalintakortin lähettämisen lisäksi sinun tulee palauttaa paperisena haku- ja 
henkilötietolomake.  

4. Pohdi lukio-opintoja kokonaisuutena ennen kuin täytät sähköisen ainevalintakortin. Selvitä, 
mille ainevalinnoille löytyy perusteluja jatko-opintojen ja omien vahvuuksiesi näkökulmasta. 
Ensimmäisen opintovuoden valinnat pitää tehdä hyvin suunnitellusti. Lukioon tullessasi olet 
rakentanut itsellesi perusopinto-ohjelman ensimmäiselle lukuvuodelle. Opiskelun edetessä ja 
omien tavoitteittesi tarkentuessa voit täydentää ja muuttaa opinto-ohjelmaasi.  

5. Ennen sähköisen ainevalintakortin täyttämistä, voit hahmotella valintojasi ainevalintasuunni- 
telmalomakkeelle. Tutustu samalla Lohjan Yhteislyseon lukion hakijan oppaaseen 2022 – tar- 
vitset sitä valintojen suunnittelua varten. Huom.! Ainevalintasuunnitelmalomakkeessa on 1 
opintopisteen opintojaksot on merkitty punaisilla numeroilla, 2 opintopisteen opintojaksot 
mustilla numeroilla ja 3 opintopisteen opintojaksot sinisillä numeroilla. Harmaalla pohjalla 
olevia opintojaksoja ei voi valita. 

6. Lue huolellisesti sähköisen ainevalintakortin täyttöohjeet ennen valintojen tekemistä 
ainevalintakorttiin. Huom! Sähköisessä ainevalintakortissa kaikki pakolliset opintojaksot on 
merkitty valintapalkkiin *-merkinnällä. 

7. Valitse ainevalintakortista ensimmäisen vuositason opintojaksovalintasi. Ensimmäisen 
lukuvuoden opintopisteiden määrän pitää olla vähintään 60 opintopistettä. Valitse enintään 
70 opintopistettä ensimmäisen opiskeluvuoden ohjelmaan.  

8. Valituista oppiaineista on otettava 1. vuositason kaikki pakolliset opinnot. Pakollisten 
opintojen lisäksi valitse kiinnostuksesi mukaan joitakin valtakunnallisia ja koulukohtaisia 
valinnaisia opintoja. 

Ainevalintasuunnitelmalomakkeeseen pakolliset opinnot on merkitty numerolla esim. FY1 
(fysiikka opintojakso 1). Valtakunnalliset valinnaiset opinnot on merkitty tähdellä ja 
numerolla esim. FY3*(fysiikka opintojakso 3). Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot on 
merkitty alleviivauksella esim. FY11 (fysiikka opintojakso 11). 
 

 

9. ÄIDINKIELI/SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) 

SUOMI ÄIDINKIELENÄ 

Valitse pakolliset opintojaksot AI1, AI2, AI3 ja AI4.                                                                
Harkitse AI12 kielen ja kirjoittamisen opintojaksoa, jos äidinkielen arvosanasi 7 tai alempi 
ja/tai vaikeuksia vieraiden kielten oppimisessa. 

TAI 

SUOMI TOISENA KIELENÄ 

Suomi toisena kielenä opintojaksot on tarkoitettu vieraskieliselle. Huom. S2-opinnot 
suoritetaan Lohjan lukion aikuislinjalla. Valitse ainevalintakortista kuitenkin pakolliset 
opintojaksot S21, S22, S23 ja S24. 
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10. ENGLANTI: 

                                        Sinun tulee opiskella lukiossa vähintään yhtä kieltä pitkän A-oppimäärän mukaan. Lukion A-    
                                        kieli jatkaa perusopetuksessa alkaneen pakollisen vieraan kielen oppimäärästä. Valitse    
                                        pakolliset opintojaksot ENA1, ENA2 ja ENA3. 
 
                                 Harkitse ENA12 englannin kielen kertauksen opintojaksoa, jos englannin kielen arvosanasi  
                                        on 7 tai alempi. Opintojakso 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 opintojakson ENA12. Lohjalaiset yläkoulut ilmoittavat  
                                        suorituksen suoraan lukiolle. 
 

11. RUOTSI: 

Lukio-opintoihin kuuluu toisen kotimaisen kielen opinnot joko A-kielenä tai B1-kielenä. 

Valitse tasostasi riippuen joko RUA1, RUA2 ja RUA3 TAI RUB1 ja RUB2. 

Harkitse RUA12 / RUB12 ruotsin kielen kertauksen opintojaksoa, jos ruotsin kielen 
arvosanasi on 7 tai alempi. Opintojakso sisältää ruotsin kielen perusrakenteiden kertausta.           
Huom.! Mikäli olet opiskellut yläkoulun yhdeksännellä luokalla hyväksytysti lukio-opiskeluun 
tähtäävän ruotsin kielen syventävän kurssin, se korvaa sinulle suoritusmerkinnällä 
opintojakson RUA12 / RUB12. Lohjalaiset yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle. 

12. MATEMATIIKKA: 
Pitkässä ja lyhyessä matematiikassa ensimmäinen opintojakso on yhteinen. Ainevalintakortissa 
opintojakso on merkitty MAY1. 
 
Valitse tasostasi riippuen joko pitkän matematiikan pakolliset opintojaksot MAA2, MAA3 ja 
MAA4 TAI lyhyen matematiikan pakolliset opintojaksot MAB2 ja MAB3. 
 
Harkitse MAA0 / MAB0 matematiikan johdanto-opintojaksoa, jos arvosanasi on 7 tai alempi. 
Opintojaksolla kerrataan yläkoulun matematiikan keskeisiä asioita. 
Huom.! Mikäli olet opiskellut yläkoulun yhdeksännellä luokalla hyväksytysti lukio-opiskeluun 
tähtäävän matematiikan syventävän kurssin, se korvaa sinulle suoritusmerkinnällä opintojakson 
MAA0 / MAB0. Lohjalaiset yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle.  

 
 

13. LYHYET VIERAAT KIELET (B2- ja B3 -kielet): 

Mikäli haluat opiskella yhtä tai useampaa lyhyttä vierasta kieltä, on tarkoituksenmukaista 
valita ensimmäisen opintovuoden ohjelmaan ko. kielen kaikki ensimmäisenä vuotena 
tarjottavat valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot. Lukuvuonna 2022 – 2023 
käynnistyvien lyhyiden vieraiden kielten ryhmien opetusta pyritään jatkamaan myös toisella 
ja kolmannella vuositasolla. Huom.! Italian kielen kurssit IAB31 – IAB33 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 
opintojakson aikana kerrataan kaikki alkeet. 
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14. REAALIAINEET: 

Valitse reaaliaineiden pakolliset opintojaksot: BI1, GE1, FY1, FY2, KE1, KE2, FI1, PS1, HI1, 
YH1 ja TE1.  

Kun valitset reaaliaineiden valinnaisia opintojaksoja, mieti kiinnostustasi sekä ylioppilas-   
tutkinnon 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 valtakunnallisia valin- 
naisia opintoja. Ylioppilastutkinnon ainereaalin aineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, 
kemia, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja 
terveystieto.                 

15. KATSOMUSAINEEN VALINTA: 

mikäli kuulut ev.lut. kirkkoon valintasi on UE1 

mikäli kuulut ortod. kirkkoon valintasi on UO1 

mikäli et kuulu kirkkoon voit valita joko elämänkatsomustiedon (ET1) tai uskonnon 
(UE1) 

 
mikäli kuulut muuhun 
uskonnolliseen yhdyskuntaan 

ota yhteyttä lukioon opintojesi alkaessa  

 

16.          TAIDE- JA TAITOAINEET 

         Valitse pakolliset opintojaksot KU1, MU1 ja LI1 

17. OPINTO-OHJAUS: 

Valitse pakollinen opintojakso OP1.  

 

18. OPINTOJAKSO: SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO: 
Tietotekniikan opintojaksolla AT1 ja AT2 perehdytään sähköisessä ylioppilastutkinnossa 
käytettävään koeympäristöön ja ohjelmistoihin. Opintojaksolla opetellaan käyttämään 
ylioppilastutkinnossa tarvittavaa toimisto-ohjelmistoa, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmia sekä 
muita ylioppilastutkintojärjestelmän ohjelmia. Yhteistä opintojaksoa AT1 ja AT2 suositellaan 
kaikille ensimmäisen vuositason opiskelijoille.    

19. OPINTOJAKSO: AT3 KUVANKÄSITTELY JA KU15 GRAAFINEN SUUNNITTELU     
Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä AT3 että KU15 valintaa. Molemmat opintojaksot 
pitää valita, sillä ne muodostavat kokonaisuuden. 
 

20. URHEILUVALMENNUS 
Urheiluvalmennuksen erillinen paperinen hakulomake liitteineen ja haku- ja henkilötieto- 
lomake palautetaan 22.3.2022 mennessä. Lohjalaiset yläkoululaiset saavat hakulomakkeen 
yläkoulun oppilaanohjaajalta. Merkitse alustavasti ainevalintakorttiin urheiluvalmennuksen 
opintojaksot LI16, LI17, LI18 ja LI19. Urheiluvalmennukseen hyväksytty opiskelija voi valita 
ensimmäiselle vuodelle muita opintoja enintään 60 opintopisteen edestä. 

21. Pakollisten opintojaksojen lisäksi voit valita ensimmäisen opintovuoden valtakunnallisia ja 
koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Muista kuitenkin, että opiskeltavien opintopisteiden 
enimmäismäärä on 70 opintopistettä. 

22. Lohjalainen, peruskoulussa parhaillaan opiskeleva hakija palauttaa lukion haku- ja henkilötie- 
tolomakkeen sekä mahdollisen urheiluvalmennuksen hakulomakkeen liitteineen oppilaan- 
ohjaajalleen. Muu hakija palauttaa paperiset lomakkeet postitse 22.3.2022 mennessä 
osoitteella: Lohjan Yhteislyseon lukio, Rantapuisto 39, 08100 LOHJA. 


