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Valinnaiset aineet jakautuvat valinnaisiin taide- ja taitoaineisiin (1)
ja valinnaisiin aineisiin (2)

2a. Valinnaiset aineet
(syventävät)

● Ruokaa lautasella -

kotitalous

● B2-kielet (ra, sa, ia, ve)

● Liikunta U-luokalle

Arviointi: Syventävästä valinnaisesta 

aineesta saa arvosanan, joka  voi 

korottaa yhteisen oppiaineen 

arvosanaa.

1. Taide- ja taitoaineet

● Käsityö
● Liikunta
● Kuvataide
● Kotitalous
● Musiikki
● Liikunta U-luokalle

Arviointi: Arvioidaan osana yhteisenä 
oppiaineena opetattavaa taide- ja 

taitoainetta.

2b. Valinnaiset aineet
(soveltavat)

● Ekonomia

● ICT - tietotekniikka

● CSI - rikostekniikka

● Elämäntaidot

● Artisti

● Stagelle

● Muotoilu

● Tiede S-luokalle

Arviointi: Hyväksytty



Taito- ja taideaineet yläkoulussa

- 7. luokalla taito- ja taideaineet ovat yhteisiä: musiikki, kuvataide, käsityö, 

kotitalous ja liikunta

- Kaikki taito- ja taideaineet eivät jatku yhteisinä 7. luokan jälkeen.

● Päättyvät taito- ja taideaineet 7. luokalla: kuvataide, käsityö, kotitalous

● Päättyvät taito- ja taideaineet 8. luokalla: musiikki

● Päättyvät taito- ja taideaineet 9. luokalla: liikunta

- Saat 7. luokalla valita, mitä valinnaisia aineita haluat opiskella 8. ja 9. 

luokalla



Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. ja 9. luokalla

- Voit valita, mitä taide- ja taitoainetta haluat jatkaa yhteisten valinnaisten jälkeen 8. ja 9. 

luokalla (U-luokalla automaattisesti liikunta)

- Valittavissa olevat aineet: käsityö, liikunta, kuvataide, kotitalous ja musiikki

- Valinnainen taide- ja taitoaine arvioidaan numeerisesti (4-10). Valinnainen taide- ja taitoaine 

arvioidaan osana yhteistä oppiainetta, jota on opiskeltu yhteisenä taide- ja taitoaineena. 

Arvosana siis vaikuttaa päättöarviointiin.



Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet 8. ja 9. luokalla

- Valitset taide- ja taitoaineista kaksi valinnaisainetta (yht. 4 vvt)
- Valitsemasi aineet jatkuvat samana 8. luokalta 9. luokalle
- U-luokalla automaattisesti U-luokan liikuntaa

Taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset (valitse kaksi)

7. lk 8. lk 9. lk

käsityö 1 (kaikille) 1 vvt 1 vvt

liikunta 1 vvt 1 vvt

kuvataide 1 vvt 1 vvt

kotitalous 1 vvt 1 vvt

musiikki 1 vvt 1 vvt

liikunta U-luokalle 1,7 vvt 1 vvt 2 vvt



Valinnaiset aineet

- Valinnaiset (koulukohtaiset) aineet jakautuvat syventäviin ja soveltaviin valinnaisiin aineisiin

- Syventävät valinnaiset merkitään todistukseen kyseisen oppiaineen alle (kotitalous). Syventävät 
valinnaiset arvioidaan numeerisesti (4-10). Jos syventävää valinnaista ainetta opiskelee vähintään 
kaksi vuosiviikkotuntia (2 vvt), voi arvosanalla korottaa taide- ja taitoaineen yhteistä arvosanaa 9. 
luokan päättötodistuksessa. B2-kielet arvioidaan omana arvosanana (4-10).

- Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta. Soveltavat 
valinnaiset aineet merkitään todistukseen oman otsikkonsa alle. Ne arvioidaan Hyväksytty -
merkinnällä. Niillä ei voi korottaa päättötodistuksen arvosanoja. Suurin osa valinnaisista Lykissä 
on soveltavia.

- Voit valita valinnaisia aineita vapaasti, esim. vain 1 vvt, vaikka tarjolla olisi enemmän
• Poikkeuksena B2-kielet, joista valitaan kaikki vuosiviikkotunnit (yht. 4 vvt). B2-kielistä voit valita vain yhden 

kielen valinnaiseksi aineeksi. B2-kieli arvioidaan omana arvosanana (4-10)

• Poikkeuksena myös U-luokka, joka valitsee U-luokan liikuntaa



Kuinka monta valinnaista ainetta

voi valita 8. ja 9. luokille?



Valinnaisten aineiden määrä

Se, kuinka monta valinnaista voi valita, riippuu opiskeltavien kielten määrästä



Valinnaiset
aineet
Lykissä

Huom.

Jos valitset taide- ja 

taitoaineeksi 

kotitalouden, et voi 

valita enää tätä.



Valinnaisainevalinnat ovat sitovia

● Sinulla on mahdollisuus miettiä valintojen 

tekemistä valintapäivään saakka. 

Valintapäivät sijoittuvat marraskuulle.

● Valinnat ovat sitovia ja niitä muutetaan 

jälkeenpäin ainoastaan erittäin painavasta 

syystä.



Varavalinnat

Joka vuosi jokin valinnaisaineryhmä ei toteudu vähäisten valintojen 
vuoksi. Toiset aineet taas ovat suositumpia, jolloin paikat joudutaan 
arpomaan. Tämän takia tehdään varavalinnat.

● Valtakunnallisista taide- ja taitoaineista valitaan yksi (1) 
varavalinta-aine.

● Koulukohtaisista valinnaisista aineista valitaan yksi 
(1) varavalintakurssi 8. luokalle ja yksi 9. luokalle



Rajoitetut oppilaspaikat

KOTITALOUS

- Taide- ja taitoaine, kotitalous (yKOV):  rajoitettu määrä

- Koulukohtainen valinnainen, kotitalous (yDV):  rajoitettu määrä

- Huom. voit valita joko taide- ja taitoaineen valinnaisen kotitalouden (yKOV) tai

koulukohtaisen valinnaisen kotitalouden (yDV)

KÄSITYÖ

- Taide- ja taitoaine, käsityö (yKSV): rajoitettu määrä



Valintojen tekeminen

● Opo lähettää oppilaille ja huoltajille ohjeen Wilman valinnaisainevalintoihin.

● Valinnat tehdään Wilmassa opon ennalta määrittämillä tunneilla marraskuun 

loppupuolella.



Lykin valinnaisaineopas

Lykin nettisivuilta löytyy Valinnaisaineopas, josta löytyy tarkemmat kuvaukset 

valinnaisten aineiden sisällöistä ja teemoista.



Yleisluokka, esim. 7A

● TAIDE- JA TAITOAINEET

● Valitset kaksi valinnaista taide- ja taitoainetta + 1 varavalinta

● VALINNAISET AINEET

● Valitset kolme vuosiviikkotuntia (3 vvt) valinnaisainetta 8. luokalle + 1 
varavalinta

● Valitset kolme vuosiviikkotuntia (3 vvt) valinnaisainetta 9. luokalle + 1 
varavalinta



Kieltenopiskelijat, esim. 7E

TAIDE- JA TAITOAINEET

- Valitse kaksi valtakunnalista taide- ja taitoainetta + 1 varavalinta.

VALINNAISET AINEET

- Valitse 0-2 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisainetta 8. luokalle.

- Valitse 0-2 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisainetta 9. luokalle.

Huomaa se, että jos valitset valinnaisaineita, on se extraa 8. ja 9. luokalle.



Miten valinnaiset aineet valitaan Wilmassa?



Valintapäivien ajankohdat ilmoitetaan 

myöhemmin. Valintapäivät ajoittuvat 

marraskuun loppupuolelle.


