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Valinnaisten opintojen yhteisenä 
tehtävänä on

• syventävää oppimista, 

• laajentaa opintoja 

• vahvistaa jatko-opintovalmiuksia

Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille 
mahdollisuuden kehittää osaamistaan 
kiinnostuksensa suunnassa. 

Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja 
kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.
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Valinnaisaine jatko-opintojen 
näkökulmasta

• Oppilas voi syventää tietojaan ja taitojaan, 
joista on hyötyä jatko-opinnoissa.

• Valinta voi siis tukea oppimista, mutta ei ole 
este jatko-opintoihin hakeutumisessa.



Valinnat

Oppilas valitsee annetuista vaihtoehdoista 
seitsemännen luokan keväällä:

1. Jatkavan taide- ja taitoaineen, jota opiskellaan 
kaksi vuosiviikkotuntia (vvt) sekä kahdeksannella 
että yhdeksännellä luokalla.

2. Pitkän valinnaisen aineen, jota opiskellaan kaksi 
vvt sekä kahdeksannella että yhdeksännellä 
luokalla.

3. Lyhyen valinnaisen aineen, jota opiskellaan kaksi 
vvt kahdeksannella luokalla.
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Yleistä valinnoista

Jatkavat taide- ja taitoaineet

Oppilas valitsee vähintään yhden taide- ja 
taitoaineen, jonka opiskelua jatkaa  8.-9. 
luokalla

Kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja 
musiikki

( oppiaine päättyy 7.lk, liikunta poikkeus)
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Pitkä valinnaisaine 8.ja 9.lk

Oppilas voi valita yhden opiskeltavan oppiaineen

• kokonaan uutena B2-kielen

• syventävän valinnaisen aineen 

• soveltavan valinnaisen aineen
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Lyhyt valinnaisaine 8.lk

Oppilas voi valita yhden

• syventävän valinnaisen aineen

• soveltavan valinnaisen aineen



Arvioinnista

• Kaikki valinnaiset arvioidaan asteikolla 4-10.

• Jatkavan taito- ja taideaineen arvioinnin 
pohjana on seitsemännen luokan numero.

• Pakollisesta taide- ja taitoaineesta tulee 
päättötodistukseen yksi yhteinen arvosana 7. 
luokalla päättyvän saman oppiaineen kanssa. 



Syventävät ja soveltavat 
valinnaiset oppiaineet

• Syventävissä valinnaisaineissa syvennetään 
yhden koulussa opetettavan oppiaineen tietoja 
ja taitoja.

• Soveltavissa valinnaisaineissa yhdistetään 
vähintään kahta oppiainetta tai laaja-alaisen 
osaamisen osa-aluetta.
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Tutustu valinnaisaineisiin 
huolella, sillä

• Valinnat ovat henkilökohtaisia valintoja ja 
sitovia.

• Valintoja voi vaihtaa vain perustelluista syistä, 
esim. lääkärin todistus.
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Valinnoissa huomioitavaa

• Valitse mieluisia oppiaineita, joita sitoudut 
opiskelemaan. Pohdi myös varavalinnat 
tarkasti.

• Tee valintoja  eri oppiaineista, saat 
monipuolisen kokemuksen valinnaisista.

• Huomaa, että liikuntaa on 
opetussuunnitelman mukaisesti 
lukujärjestyksessä.



 

VALINTAKORTTI 2023-2025  

 

Oppilaan nimi ________________________________________________ Luokka  ______ 

 

Valinnaisaineet 8.-9. luokilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 1 

TAIDE- JA TAITOAINE  

Valitse seuraavista taitai-aineista yksi aine. Merkitse valintasi numerolla 1 ja varavalinta  

numerolla 2. 

Taide- ja taitoaine, yht 4 vvt 8 lk 9 lk 
Oppilaan 
valinta 

Koulun 
merkinnät 

Kotitalous 2 vvt 2 vvt     

Kuvataide 2 vvt 2 vvt     

Käsityö 2 vvt 2 vvt     

Liikunta  2 vvt 2 vvt     

Musiikki 2 vvt 2 vvt     

 

 

 

 

 

Oppilas tekee ainevalinnat kahdessa vaiheessa. 

• Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yksi  taide- ja taitoaine. Sitä opiskellaan kaksi tuntia 

viikossa sekä 8. että 9. luokilla. Taitai-valinta tarkoittaa lisätunteja yhteiseen taide- ja 

taitoaineeseen, ja se arvioidaan osana tätä ainetta. Päättöarvosanan oppilas saa 9. 

luokan päättyessä.  

• Toisessa vaiheessa valitaan yksi pitkä ja yksi lyhyt valinnaisaine. Pitkää valinnaista 

opiskellaan sekä 8. että 9.- luokilla, lyhyttä vain 8. luokalla. Näistä molemmista 

valinnaisaineista oppilas saa todistukseen numeroarvosanan. 

• Oppilas valitsee yhteensä kolme oppiainetta, jotka arvioidaan numeerisesti. 



Pitkä valinta: B2-kieli tai syventävä/soveltava 

aine

4 vvt

8 lk 9 lk
Oppilaan 

valinta

Koulun 

merkinnät

B2-kieli Ranska 2 vvt 2 vvt

B2-kieli Saksa 2 vvt 2 vvt

B2-kieli Venäjä 2 vvt 2 vvt

B2-kieli Espanja 2 vvt 2 vvt

Kotitalouden syventävä 2 vvt 2 vvt

Kuvataiteen syventävä 2 vvt 2 vvt

Käsityön syventävä, tekninen työ 2 vvt 2 vvt

Käsityön syventävä, tekstiilityö 2 vvt 2 vvt

Liikunnan syventävä, pallopelit 2 vvt 2 vvt

Musiikin syventävä 2 vvt 2 vvt

Tieto- ja viestintäteknologia, soveltava 2 vvt 2 vvt

Erä ja luonto, soveltava 2 vvt 2 vvt

Harraste-eläimet ja yrittäjyys, soveltava 2 vvt 2 vvt

Draama, soveltava 2 vvt 2 vvt

Media, soveltava 2 vvt 2 vvt

Vaihe 2 Oppilaan nimi ja luokka: .

PITKÄ VALINNAISAINE

Valitse seuraavista oppiaineista yksi aine. Merkitse valintasi numerolla 1 ja kaksi varavalintaa numeroilla 2 ja 3.

olemme tietoisia, että B2-kielen opetus voidaan järjestää myös etäopetuksena.



 
Tupoksen koulu 

LYHYT VALINNAISAINE 

Valitse seuraavista oppiaineista yksi lyhyt valinta. Valinnaisainetta opiskellaan kahdeksannella 
luokalla. Merkitse valintasi numerolla 1 ja kaksi varavalintaa numeroilla 2 ja 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tupos _____ / ______ 2023      _____________________________________________ 

   Huoltajan allekirjoitus 

Palauta valintakortti opinto-ohjaajalle viimeistään torstaina 20.1.2023 

Lyhyt valinta: soveltava/syventävä aine 2 vvt 8 lk 
Oppilaan 
valinta 

Koulun 
merkinnät 

Englannin kielen syventävä 2 vvt     

Ruotsin kielen syventävä 2 vvt     

Kemistin keittiössä 2 vvt   

Kuvanveisto, keramiikka ja rakentelu 2 vvt     

Musiikki 2 vvt     

Pähkinöitä, pulmia ja pelejä 2 vvt     

Elektroniikka ja robotiikka 2 vvt   

Käsityökahvila 2 vvt   

Hyvinvointiliikunta 2 vvt   



Valintaprosessi ja aikataulu

• Valinnaisaineiden esittelyt 7.luokkalaisille 
pidetään koulupäivien aikana joulu-
tammikuussa

• Valinnaisainevihko on Tupoksen koulun sivuilla

• Valinnat tulee tehdä 20.1.23 mennessä 
valintakorttiin. Palautus opinto-ohjaajalle.



Kiitos


