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Nyt valittavien valinnaisaineiden 
kokonaistuntimäärä 

 Valinnaisainetuntien kokonaistuntimäärä on 6h.

 6 tuntia valitseva valitsee 2 lyhyttä ja 2 pitkää kurssia.

 A2-saksan kieltä (= ala-asteen toinen kieli) opiskelevat 

valitsevat 3h valinnaisia. (A-saksan kieli ”vie” 

valinnaiskiintiöstä 3h)

 B2-ranskan tai saksan kieltä opiskelevat 

valitsevat 4h muita valinnaisia. Nämä kielet jatkuvat 8.–9. 

luokan ajan.

 Viestintäluokan oppilaat valitsevat 2h muita valinnaisia 

(loput 4h on jo valittu painotuksen yhteydessä ja 

sisältyvät viestinnän opintoihin).



Mitä kannattaa valita?

Valinnan perustana tulee olla oma 
KIINNOSTUS.

Voit miettiä, haluatko tehdä uuden 
aluevaltauksen ja lähteä oppimaan 
uutta. 

Vai lähdetkö vahvistamaan taitoja 
oppiaineessa, josta tiedät nauttivasi ja 
jota osaat jonkin verran jo ennestään?



Taito- ja taideaineista

 Huomaa, että sellainen taito- ja taideaine, 

jota ei ole enää kaikille yhteisenä 8. ja 9. 

luokan opetusohjelmassa, päättyy 

kokonaan 7. luokan jälkeen ellet valitse 

sitä valinnaisaineeksi. 

 Näitä aineita ovat kotitalous ja käsityö. 

 Päättyvän aineen numero jää siten

päättötodistukseesi jo 7. luokalta.

 Musiikkia ja kuvataidetta on vielä 8. 

luokalla 1h/vk kumpaakin.



Valinnaisaineiden arviointi

 Ns. pitkät valinnaisaineet (2h/vk 

koko lukuvuoden ajan) arvioidaan 

numeroin kyseisen aineen 

opetussuunnitelmassa määriteltyjen 

tavoitteiden mukaisesti.

Ns. lyhyet valinnaisaineet arvioidaan 

sanallisesti.

Päättötodistuksen numero määrittyy 

aineen päättöarvioinnin kriteerein.



Vieraiden kielten 

arvioinnista

 Päättötodistuksessa voidaan huoltajan 

pyynnöstä A2-kieli (ei ruotsi) ja B2-kieli 

(ranska tai saksa) arvioida numeron sijaan 

merkinnällä "hyväksytty". 



Valintojen tekeminen vuosittain

 Kielivalinnat jatkuvat koko yläasteen ajan.

 Muut valinnaiset valitaan vuosittain 
keväällä. Oppilas voi tehdä uuden 
valinnan yhdeksättä luokkaa varten 
kahdeksannen luokan kevätlukukaudella.

Harkitse valintaasi tarkoin. 
Valinnaisainetta ei voi vaihtaa kesken 
opiskelun. 



Valinnaisaineiden kesto 

 Valinnaisaineita opiskellaan joko lyhyitä tai 
pitkiä kursseja.

 Lyhyt kurssi kestää lukukauden ajan 
(syksy/kevät)

 Pitkä kurssi koko lukuvuoden ajan.

 Opetus tapahtuu kaksoistunteina.

 Valinnaisaineet jakautuvat tasaisesti syksylle ja 
keväälle.

 2h /vk syksyn tai kevään ajan = LYHYTKURSSI

 2h/vk koko vuoden ajan = PITKÄ KURSSI

 mahdollisuus valita myös 4h/vk teknistä työtä 
ja tekstiilityötä



Valinnaisaineiden vaikutus 
jatko-opintoihin

 Lukioiden opiskelijaksi ottamisen peruslähtökohtana

on, että mikäli hakeutuvia on enemmän kuin 

opiskelupaikkoja, opiskelijat otetaan peruskoulun 

päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvon 

osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli- ja kirjallisuus, 

toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai 

elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, 

matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, 

maantieto. 

 Tähän keskiarvoon lasketaan kaikkien oppilaan 

opiskelemien vieraiden kielten arvosanat, myös 

valinnaisten kielten, jollei huoltaja kirjallisesti 

tiedonannolla esitä koululle päätöstä merkitä 

valinnaiskielet suoritusmerkinnällä päättötodistukseen.



Valinnaisaineiden vaikutus 

jatko-opintoihin

 Ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaat 

valitaan päättötodistuksesta laskettujen 

pisteiden perusteella. Pisteet lasketaan 

mm. kaikkien aineiden keskiarvosta, joka 

koostuu luokilla 7–9 opiskeltujen yhteisten 

ja valinnaisaineiden (ei ATK) arvosanoista.



Valinnaisaineiden vaikutus 

jatko-opintoihin
 Ammatillisiin oppilaitoksiin liittyen vielä:
Jos oppilaalla on yhteiseen oppiaineeseen liittyvä 
vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine, 
lasketaan näiden oppiaineiden yhteisen arvosanan 
ja oppiaineen valinnaisen arvosanan keskiarvo, joista 
kolmen parhaan oppiaineen keskiarvosta oppilas 
saa pisteitä.

Näitä valinnaisaineita ovat liikunta, kuvataide, 
käsityö, kotitalous ja musiikki. Tietotekniikka ei ole 
yhteiseen oppiaineeseen liittyvä valinnaisaine, joten 
siitä annettu arvosana ei vaikuta pisteytykseen.



B2-kielenä ranska

● Tavoitteena 

peruskielitaito

● Valmiudet kielen 

jatko-opintoihin

● Tutustuminen 

ranskankielisiin 

maihin ja 

kulttuuriin

● Ranskaa 
puhutaan 
jokaisessa 
maanosassa –
42 maassa

● Suuri etu 
opinnoissa ja 
työmarkkinoilla

● mm. kulttuurin ala, tiede ja 
tekniikka, viestintä ja 
media, talous ja liike-
elämä, teollisuus, 
oikeustiede, turismi ja 
matkailu, ravintola- ja 
hotelliala, muoti, mainonta



Saksa, B2-kieli (2h/vk, koko 

lukuvuosi)

Saksan kielen opiskelun tavoitteena on:

 opettaa saksan kielen perusteet

 tutustuttaa oppilaat saksankielisiin maihin

 tukea kielten opiskelua yleensä

 antaa valmiuksia lukiotasoiseen 

kieltenopiskeluun



KOTITALOUS
2 tuntia viikossa koko vuoden (pitkä kurssi)

 Eväitä elämän arkeen ja juhlaan

 Vahvistetaan ja syvennetään ruoanvalmistuksen, 

leivonnan ja kodinhoidon tietoja ja taitoja

 Otetaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista, 

taloudesta ja ekologisuudesta

 Perehdytään suomalaiseen ja kansainväliseen ruoka- ja 

tapakulttuuriin (8. luokalla Eurooppa, 9. luokalla 

kaukomaat)

 Tutustutaan erityisruokavalioihin

 Töitä tehdään pareittain ja ryhmässä: yhteistyötaidot, 

käytännön taidot, tietotaidot, luovuus ja vastuullisuus 

kehittyvät



MESTARILEIPURI-KURSSI

Lyhytkurssi 2h/vk syksyllä tai keväällä

• Kurssilla kerrataan leivonnan perusteita ja syvennetään jo opittuja tietoja 

ja taitoja erilaisista taikinatyypeistä 

• Leivotaan suomalaisia ja kansainvälisiä suolaisia ja makeita leivonnaisia 

kalenterivuoden juhlat huomioiden

• Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

• Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä



KOKKAUSTA 
JA KEMIAA

LYHYTKURSSI 8.- JA 9.-

LUOKKALAISILLE



KOKKAUSTA JA KEMIAA

• KURSSI YHDISTÄÄ KEMIAA JA 

KOTITALOUTTA

• KURSSIN KESTO ON 2 TUNTIA VIIKOSSA 

JOKO SYKSYLLÄ TAI KEVÄÄLLÄ

• PÄÄPAINO KURSSILLA ON LEIPOMISESSA 

JA RUUANLAITOSSA, KEMIAA 

OPISKELLAAN SIINÄ SIVUSSA AIHEPIIRIIN 

SOPIEN 

• KURSSI ARVIOIDAAN 

SUORITUSMERKINNÄLLÄ, MUTTA VOI 

VAIKUTTAA KOROTTAVASTI 

KEMIAN/KOTITALOUDEN 

PÄÄTTÖNUMEROON



KOKKAUSTA JA KEMIAA
”RAKKAUDESTA RUOKAAN JA 

LUONNONTIETEISIIN”
• MITEN HIIVA NOSTATTAA 

PULLATAIKINAN JA MIKSI 

RUOKASOODA TARVITSEE 

HAPPAMAN YMPÄRISTÖN 

TOIMIAKSEEN?

• MIKSI KERMASTA VOI TEHDÄ 

VAAHTOA, MUTTA VEDESTÄ EI?

• MIKSI PASTASTA TULEE HELPOSTI 

”LIISTERIÄ”?

• MILLAISTA KEMIAA SUKLAASEEN 

LIITTYY?

JA PALJON PALJON MUUTA 



FOOD-KURSSI
Lyhytkurssi 8. tai 9. luokan syksyllä tai keväällä

• Miten ja mitä syön, jotta jaksan?

• Mitä välipalaksi esimerkiksi ennen treenejä?

• Mistä tiedän, että saan kaikkia ravintoaineita 

tarpeeksi?

• Kurssilla saa eväitä terveelliseen, 

monipuoliseen ja ekologiseen 

ruoanvalmistukseen (ruokia, jälkiruokia, 

leivonnaisia, välipaloja)

• Paljon liikkuva tai liikunnasta kiinnostunut saa vinkkejä päivittäisen 

ravitsemuksen suunnitteluun ja toteutukseen



FITNESS
LYHYTKURSSI 2H/VKO SYKSYLLÄ TAI KEVÄÄLLÄ, 9. LUOKALLE

KURSSILLA KESKITYTÄÄN ERILAISIIN FITNESS-MUOTOIHIN

ESIMERKKINÄ CROSS TRAINING-TYYLISET HARJOITTEET, KAHVAKUULA, KUNTOSALI, ERILAISET JUMPAT

KURSSI KÄSITTÄÄ MYÖS KEHONHUOLTOA

TARVITTAESSA VOIDAAN KÄYDÄ MYÖS MAKSULLISESSA LAJISSA ESIM. SPINNING

KURSSI ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÄLLÄ



Liikutaan

Lyhytkurssi 2h/syksyllä tai keväällä, 8. luokille.

Lyhytkurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Liikutaan-kurssi mahdollistaa kaikenlaisen liikunnan tunneilla.

Pääpaino on tekemisessä ja touhuamisessa.

Sisältö muodostetaan oppilaiden toiveiden mukaisesti.

Oppilailla on mahdollisuus valita esim. pallopelejä, tanssia,

leikkipelejä ym.

Ryhmän kiinnostuksen mukaan voidaan käydä myös

maksullisessa lajissa esim. keilailemassa.



PalloiluKURSSI (2h/vk, koko 

lukuvuosi eli pitkä kurssi)

 Palloilulajit-kokonaisuuden tarkoituksena on 

tutustua monipuolisesti eri palloilulajeihin 

(esim. lentopallo, koripallo, salibandy, futsal, 

pesäpallo, käsipallo) koulun lisäksi myös 

lähialueen liikuntapaikoilla. Opiskelu jatkuu 

läpi koko lukuvuoden 2 tuntia viikossa.



Uusiin lajeihin tutustuminen 

Liikuntamyllyssä (lyhytkurssi, 

lukukauden ajan 2h/vk)

Liikuntamyllyssä järjestettävällä 

kurssilla oppilaat voivat valita 

mm. seuraavista lajeista: 

sulkapallo, pöytätennis, 

seinäkiipeily, telinevoimistelu, 

trampoliini, paini ja yleisurheilu.



VALINNAINEN TEKNINEN TYÖ



VALINNAINEN TEKNINEN TYÖ
 puutöitä

metallitöitä

 kone- ja sähköopin töitä

muovitöitä

 lasitöitä

 teknistä piirtämistä ja 
suunnittelua

 erilaisia korjaus- ja 
asennusprojekteja 
(polkupyörä, mopo, 
tietokone yms.)

 2 tai 4 tuntia viikossa; 
pitkä kurssi

Huom. Yhteinen käsityö 
(tn,ts) loppuu seiskan 
jälkeen, jonka jälkeen ei 
oppilaalla käsityötä ellei 
sitä valitse valinnaiseksi 
oppiaineeksi.



VALINNAINEN TEKNINEN 
TYÖ

 Materiaali- ja tekniikkakirjo on hyvin laaja vaihdellen 
sorvauksesta sähkötöiden piirilevyjen valmistukseen. 

 Oppilas laatii oman tai annetun työidean pohjalta suunnitelman, 
joka toteutetaan yksin tai työryhmissä. 

 Suunnitelma laaditaan aina oppilaan omien tietojen ja taitojen 
mukaan. Lopuksi kaikki projektit ja oppiminen arvioidaan. 

 Tervetuloa mukaan...



Sähkökitara- ja 

elektroniikkapaja 
(2h/vk koko vuoden eli pitkä kurssi )

Sisältö:

Oppilas valitsee, minkä seuraavista 

oppilastöistä tekee kurssin aikana:

 Sähkökitaran rakentaminen

 Kitaran efektipedaalin (esim. 

äänensärkijä) rakentaminen

 Pienitehoisen kitaravahvistimen 

rakentaminen 



Tekstiilityön 
valinnaiskurssit



 2h tai 4h

 Oppilaiden mielestä parasta tekstiilityön 

valinnaiskurssilla on se, että töitä saa valita itse. 

 Tekstiilitöissä suunnitellaan, tehdään, tuunataan ja 

stailataan omia juttuja yksin tai yhdessä. 

 Kurssi sisältää muotia, pukeutumista ja sisustusta 

ajankohtaisin materiaalein ja tekniikoin. 

Tekstiilityön pitkä kurssi



Korut ja asusteet

 Lyhyt kurssi 2h syksyllä tai keväällä. 

 Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan koruja 

ja asusteita erilaisilla tekniikoilla. 

 Materiaaleina sekä uutta että kierrätettyä.

 Kurssilla voit valintasi mukaan tehdä esim. 

helmitöitä, askarrella, tuunata, ommella 

laukkuja ja kasseja tai painaa kangasta.



Valinnainen kuvataide
2h/vk koko lukuvuosi

Valinnaisessa kuvataiteessa syvennytään 

monipuolisesti tuttuihin ja uusiin

kuvantekotapoihin.

Valinnainen kuvataide sisältää:

• piirtämistä

• maalaamista

• painokuvien tekoa eli taidegrafiikkaa

• keramiikkaa ja kuvanveistoa

• valokuvausta ja kuvankäsittelyä

• myös muita oppilaiden toivomia tekniikoita

• näyttelyvierailun

Valinnainen kuvis sopii kaikille kuviksesta

pitäville, jotka haluavat kehittää 

kuvantekotaitojaan kivassa ryhmässä!

KUVATAIDE



Kuvataiteen lyhytkurssi:

Digitaalinen 

kuvankäsittely ja 

graafinen suunnittelu

2h/vk syksyllä tai keväällä

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

• Digikuviksessa harjoitellaan kuvien 

tekoa ja muokkausta 

kuvankäsittelyohjelmalla, 

piirtopöydillä ja iPadeilla.

• Valokuvataan ja käsitellään kuvia

• Tehdään animaatioita

• Yhdistellään kuvaa ja tekstiä esim. 

julisteeksi, mainokseksi tms.

DIGIKUVIS



Katutaide ja valokuvaus

2h/vk syksyllä tai keväällä

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti 

katutaiteen eri muotoihin, sekä suunnitellaan 

ja toteutetaan omia projekteja erilaisiin tiloihin 

koulussa ja muualla Helsingissä. Kurssilla 

otetaan myös valokuvia.

Katutaide-lyhytkurssilla:

• Suunnitellaan ja toteutetaan omia graffiteja 

ja muuta katutaidetta

• Tehdään teoksia erilaisiin tiloihin kaksi- ja 

kolmiulotteisesti

• Valokuvataan ja tutustutaan paremmin

järjestelmäkameraan

• Työskennellään yksin ja ryhmissä.

KATUTAIDE
Kuvataiteen lyhytkurssi:



MUSIIKKI



8. lk:n valinnainen musiikki

(lyhyt tai pitkä kurssi)

Bändikoulutusta: yhtyesoiton ja -laulun peruskurssi

 7. luokalla opitut taidot riittävät

 paljon soittamista ja laulamista

 ajankohtaista ohjelmistoa

 esiintymiskoulutusta



9. lk:n valinnainen musiikki

(lyhyt tai pitkä kurssi)

 pitkä, syventävä bändityöskentelyn kurssi

 8. luokalla omaksutut taidot riittävät

 syvennetään oman instrumentin hallintaa ja 
ilmaisua (soitin/laulu)

 ohjelmisto ryhmän mukaan

 taitojen kehittyminen mahdollistaa 
monipuolisen ohjelmiston

+    studiojaksolla tutustutaan äänitystekniikkaan

+    esiintymiskoulutusta



Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaisaineeksi Lukupiiri, 

joka on lukukauden mittainen kurssi, sen voi valita sekä syys- että kevätlukukaudelle tai vain toiselle. 

 

Tavoitteena 

 on täydentää kirjallisuudentuntemusta, 

 syventää vuorovaikutustaitoja kirjallisuuskeskustelujen myötä 

 ja harjoitella kirjavinkkausta. 

 

Sisällöt: 

 Opitaan löytämään itselle sopivaa kirjallisuutta. 

 Käydään kirjallisuuskeskusteluja sekä kasvokkain että internetissä. 

 Vieraillaan kirjamessuilla ja tutustutaan koulukirjaston valikoimaan. 

 Saadaan valmennusta kirjavinkkaukseen. 

 Kirjoitetaan kirja-arvosteluja ja tehdään esittelyjä info-televisioon.  

 



ILMAISUTAITO

8.–9.-luokkalaisille, lyhytkurssi

Ilmaisurohkeutta lisää!

Improvisointia ryhmässä!

Iloa ja irrottelua!



VIESTINTÄ VALINNAISAINEENA

Aineen voi valita joko kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla 

tai molempina. Kurssi kestää koko lukuvuoden eli on nk. pitkä 

kurssi (2h/vko), ja se on suunniteltu niin, että tehtäviä voidaan 

valita, muutella ja painottaa osallistuvan kokoonpanon toiveiden 

mukaan.

Viestinnän valinnaisainekurssi pitää sisällään:

*Video- ja elokuvailmaisua

*Puhe- ja ilmaisutaitoa

*Toimittajantyön perusteita ja mediakasvatusta



Lakitieto (2h/vk, 

lukukausi, 9.lk:n lyhytkurssi)

 Kyseessä on 9.-luokkalaisille tarkoitettu 
kurssi, jossa syvennetään yhteiskuntaopin 
oppisisältöjä (perhe-, työ-, rikos-, kauppa-
ja valtiosääntöoikeus). Lisäksi kurssilla 
käsitellään yrittäjyyttä ja yrityksen 
perustamista sekä itse käytännön 
toimintaa. Kurssiin sisältyy mahdollisesti 
vierailuja (eduskunta, käräjäoikeus, 
yritysvierailut, teemapohjaiset tapahtumat 
yms.)



Viikko 3 / 12.1.- 16.1.2015

Kouluravintola  Avoinna ma - pe klo 10.45-12.15 

Hyvää ruokahalua! 

Ma Jauheliha-spagettivuokaa (M L K ja M L S K), 

Kasvis-spagettivuokaa (M L K), salaattipöytä 

Ti Kasviswokkia (M L G), Soijasuikalekastiketta 

(L G K), tummaa riisiä, salaattipöytä, leipää 

Ke Broilerikastiketta (L G K N S), Juures-

linssipataa (M L G K), perunaa, tummaa riisiä, 

salaattipöytä 

To Ohrapuuroa (L K), mehukeittoa (M L G K), 

Kaali-jauhelihakeittoa (M L G S K), tuorepalat, 

leipää, juustoa 

Pe Lahnapuikot (M L G K), Kasvispyörykät (M L 

G K), sitruunaista majoneesikastiketta (L G), 

perunaa, salaattipöytä 

M = maidoton  L = laktoositon  VL = 

vähälaktoosinen  

G = gluteeniton  K = ei sisällä kananmunaa 

N = ei sisällä naudanlihaa  S = ei sisällä 

sianlihaa 



ERÄTAIDOT



Lyhytkurssi, joka 

suoritetaan yhden 

viikonlopun vaelluksella 

Nuuksiossa elo-syyskuussa



Mitä taitoja eräkurssilla opimme?

o Luonnossa kulkemista.

o Leiriytymiseen ja  telttailuun 

liittyviä taitoja, kuten teltan 

pystytys ja retkikeittimellä ruuan 

teko.

o Pysymään positiivisena ikävien 

yllätysten sattuessa kuten 

sataessa 

o Kartan lukemista ja kompassin 

käyttöä 



Tietotekniikka
(pitkä kurssi 2h/vk, koko lukuvuosi)

Tavoitteet: Tehdä tietotekniikasta käyttökelpoinen 

työväline tiedonhankinnassa, -käsittelyssä ja -

siirrossa jatko-opintoja ja työelämää varten.

Sisältö: 

1.Tietokoneet ja niiden lisälaitteet

2.Tietoturva, tekijänoikeus ja nettietiketti

3. Käyttöjärjestelmän pääpiirteet

4.Tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, 

esitysgrafiikka-, kuvankäsittely- ja 

tietoliikenneohjelmistoihin tutustuminen



Valinnaiskurssitoiveet

Valintakortti ja tarkemmat valinta-

ohjeet tulevat sähköisenä helmikuun 

alussa.

Valinnat tehdään helmikuun aikana.

Valinnat ovat huoltajien hyväksymiä.

 Kaveritoiveita ei voida huomioida, sillä 

kurssivalintoja on yli tuhat.


