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Ainevalintaohjeita peruskoulun 9. luokan oppilaille lukuvuodeksi 2021 – 2022 
 

Luokattoman lukion oppimäärään kuuluu vähintään 150 opintopistettä. Hakiessasi lukioon teet aine- 
valintoja mahdollisia jatko-opintojasi ja kiinnostuksiasi ajatellen. Lukioon tullessasi olet rakentanut itsellesi 
perusopinto-ohjelman ensimmäiselle lukuvuodelle. Opiskelun edetessä ja omien tavoitteittesi tarken- 
tuessa voit täydentää ja muuttaa opinto-ohjelmaasi. Yläkoulussa teet perusvalinnat, lukiossa erilaiset 
poikkeamat ja muutokset. Ota huomioon seuraavia asioita suunnitellessasi ainevalintojasi ja ainevalinta- 
korttia täyttäessäsi. Tutustu hakijan oppaaseen 2021 - tarvitset sitä valintojen suunnittelua varten. 

 

1. Valitse ja rengasta ainevalintakortista vain ensimmäisen vuositason opintojaksovalintasi. 
VOIT VALITA LUKUVUODEKSI 2021 – 2022 AINEVALINTAKORTISTA VAIN VALKOISELLA, 
PUNAISELLA JA VIHREÄLLÄ POHJALLA OLEVIA OPINTOJAKSOJA. Toisen ja kolmannen vuoden 
harmaalla olevat opintojaksot ovat ainoastaan tiedoksi jatkosuunnitelmiasi varten.     

Punaisella pohjalla merkityt opintojaksot = laajuus on 1 opintopiste                              
Valkoisella pohjalla merkityt opintojaksot = laajuus on 2 opintopistettä                            
Vihreällä pohjalla merkityt opintojaksot = laajuus on 3 opintopistettä   

Ensimmäisen lukuvuoden opintopisteiden määrän pitää olla vähintään 60 opintopistettä. 
Valitse enintään 70 opintopistettä ensimmäisen opiskeluvuoden ohjelmaan. LASKE opinto- 
pisteiden kokonaismäärä kohtaan valinnat yhteensä.  

Yksi opintojakso on 5 tuntia/viikko. Jos valitset esimerkiksi samaan periodiin kuusi opinto- 
jaksoa, se tarkoittaa käytännössä, että viikossa on 30 tuntia opiskelua. Lukuvuoden aikana on 
viisi periodia.  

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

Lukion opintotarjonnan lukuohje: 
Pakolliset opinnot on merkitty numerolla esim. FY1 ja FY2 (fysiikan pakolliset opintojaksot 1 
ja 2). Valtakunnalliset valinnaiset opinnot on merkitty numerolla ja tähdellä esim. FY3* 
(fysiikka valtakunnallinen valinnainen opintojakso 3). Valinnaiset koulukohtaiset opinto- 
jaksot on merkitty alleviivauksella esim. FY11 (fysiikka koulukohtainen opintojakso 11). 

 

3. ÄIDINKIELI: 
Harkitse AI12 kielen ja kirjoittamisen opintojaksoa, mikäli sinulla on yläkoulusta arvosanaa 8 
heikompi arvosana ja/ tai vaikeuksia vieraiden kielten oppimisessa. 

4. ENGLANTI: 
Harkitse EA12 englannin kielen kertauksen opintojaksoa, mikäli sinulla on yläkoulusta arvo- 
sanaa 8 heikompi arvosana. Opintojakso sisältää englannin kielen perusrakenteiden (kieli- 
opin) ja perussanaston tehokertausta. Huom.! Mikäli olet opiskellut yläkoulun yhdeksän- 
nellä luokalla hyväksytysti lukio-opiskeluun tähtäävän englannin kielen syventävän kurssin, 
se korvaa sinulle suoritusmerkinnällä opintojakson EA12. Yläkoulut ilmoittavat suorituksen 
suoraan lukiolle. 

5. RUOTSI: 
Harkitse RA12 / RB12 ruotsin kielen kertauksen opintojaksoa, mikäli sinulla on yläkoulusta 
arvosanaa 8 heikompi arvosana. Opintojakso sisältää ruotsin kielen perusrakenteiden 
kertausta. Huom.! Mikäli olet opiskellut yläkoulun yhdeksännellä luokalla hyväksytysti lukio-
opiskeluun tähtäävän ruotsin kielen syventävän kurssin, se korvaa sinulle suoritusmerkinnäl-   
lä opintojakson RA12 / RB12. Yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle. 
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6. MATEMATIIKKA: 
Matematiikassa ensimmäinen opintojakso on yhteinen. Ainevalintakortissa opintojakso on 
merkitty MAY1. 

 
Harkitse MA0 / MB0 matematiikan johdanto-opintojaksoa, mikäli yläkoulun arvosana on 
korkeintaan hyvä. 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 MA0 / 
MB0. Yläkoulut ilmoittavat suorituksen suoraan lukiolle.  

 
 

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 
valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot. Lukuvuonna 2021 – 2022 käynnistyvien lyhyiden 
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. 
 

8. REAALIAINEET: 
Kun valitset reaaliaineiden valinnaisia opintojaksoja, mieti kiinnostustasi eri reaaliaineisiin 
sekä mahdollisia lukion jälkeisiä jatko-opintoja. Jos harkitset jatko-opintoja luonnontieteissä, 
teknillistieteellisessä tai lääketieteessä, kannattaa valita omaan opinto-ohjelmaan myös 
ensimmäisen lukuvuoden fysiikan ja kemian valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja.  
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 lukion opinto-ohjaajaan opintojesi alkaessa  

 

10. OPINTO-OHJAUS: 
OP1 opintojakso ympyröidään erikseen valintakortista.  

11. OPINTOJAKSO: VUOSI YRITTÄJÄNÄ  
Opintojakson suorittaminen edellyttää sekä YH7 että YH8 valintaa. Molemmat opintojaksot 
pitää valita, sillä ne muodostavat kokonaisuuden.  
 

12. OPINTOJAKSO: SÄHKÖISET TYÖVÄLINEET 
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.    

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

14. URHEILUVALMENNUS: 
Urheiluvalmennuksen erillinen hakulomake liitteineen ja lukion ainevalintakortti palautetaan 
tiistaihin 23.3.2021 mennessä. Hakulomakkeen saa yläkoulun oppilaanohjaajalta. Merkitse 
alustavasti ainevalintakorttiin urheiluvalmennuksen opintojaksot. Urheiluvalmennukseen 
hyväksytty opiskelija voi valita ensimmäiselle vuodelle enintään muita opintoja 60 
opintopisteen edestä. 


