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8. vuosiluokkaa varten



Mitä nämä tunnit ovat?

O Yhteisesti opiskeltavat kuvataide, kotitalous, käsityö 
ja musiikki loppuvat seitsemännellä luokalla.

O Osa niistä jatkuu kuitenkin myös kahdeksannella 
ja/tai yhdeksännellä luokalla aineen 
päättöarvosanaan vaikuttavina opintoina, mikäli 
oppilas haluaa niin.

O Näissä aineissa on mukana myös liikunta, joka jatkuu 
muutenkin.

O Kaikkien oppilaiden pitää jatkaa eli 
syventää kyseisten aineiden opiskelua yhteensä 
4 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 8 ja 9 aikana.

O Valittua ainetta opiskellaan koko vuosi 2 tuntia 
viikossa.



Taide- ja taitoaineista
vielä uudelleen

O Huomaa, että sellainen taide- ja taitoaine, jota ei ole 
enää kaikille yhteisenä 8. ja 9. luokkien 
opetusohjelmassa, päättyy kokonaan 7. luokan 
jälkeen, ellet päätä jatkaa sen opiskelua.

O Päättyvän aineen numero jää siten 
päättötodistukseesi jo 7. luokalta. Voit kuitenkin 
jatkaa aineen opiskelua ja siirtää sen 
päättöarviointia, jos haluat.

O Näitä aineita ovat musiikki, kuvataide, kotitalous ja 
käsityö.

O Kyseisiä tunteja voi käyttää myös liikunnan 
syventämiseen.



Mitä kannattaa valita?

O Valinnan perustana tulee olla oma 

kiinnostus.

O Koska ryhmää ei voi perustaa, mikäli 

valitsijoita on liian vähän, kukin tekee myös 

varavalintoja.

O Harkitse valintaasi tarkoin. Ainetta ei voi 

vaihtaa kesken opiskelun.



Syventävien tuntien kesto

O Valittua ainetta opiskellaan koko 

lukuvuoden ajan.

O Opetus tapahtuu kaksoistunteina.



Syventävän taide- ja taitoaineen 
valitseminen

O Jokainen valitsee yhden oppiaineen, joista tekee valintansa.

O Syventäviä taito- ja taideaineita ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja 

musiikki.

O ”Pakollinen valinnainen”, koska jatkaa aineen opiskelua ja on osa sen 

päättöarvosanaa.

O Jatkaa 7. luokan vastaavaa ainetta eli on osaltaan vaikuttamassa myös aineen 

päättöarviointiin.

O Voit valita vuoden kuluttua 9. luokalle eri aineen, jos niin haluat.



Taide- ja taitoaineiden vaikutus 
jatko-opintoihin

O Ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaat valitaan 

päättötodistuksesta laskettujen pisteiden 

perusteella. Pisteet lasketaan

• kaikkien aineiden keskiarvosta, joka koostuu vuosiluokilla 7–9 

opiskeltujen yhteisten aineiden ja valinnaisaineiden 

arvosanoista (mukana siis taide- ja taitoaineet) sekä

• Kolmen parhaiten sujuneen taide- ja taitoaineen numerosta 

muodostetusta keskiarvosta.



Valinnaisaineopinnot

- Opetussuunnitelman luku 11.1
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
tunnit

(http://ops.edu.hel.fi/vartiokylan-
ylaasteen-koulu/)

http://koulu/


Huom!

Taide- ja taitoaineita voi valita myös  

varsinaisina valinnaisaineina, mutta 

ne arvioidaan  eri tavalla.

O Pitkistä valinnaisaineista (2 vvt) tulee oma 
numeroarvosanansa todistukseen, ja lyhyet 
valinnaisaineet (1 vvt) arvioidaan sanallisesti 
(hyväksytty, hylätty). 

O Nämä valinnat tehdään kevätlukukauden 
puolella.



SYVENTÄVÄT TAIDE- JA 
TAITOAINETUNNIT

Pitkä syventävä kurssi 
(2 vvt), joka 
arvioidaan osana 
yhteisenä opiskeltavan 
emoaineen 
oppimäärää



TAIDE- JA TAITOAINEIDEN
SYVENTÄVÄT TUNNIT

- Kahdeksatta luokkaa varten valitaan yksi pitkä 
syventävä kurssi seuraavien diojen 

vaihtoehdoista.

- Valitun aineen opiskelu jatkuu siis vielä 

kahdeksannella luokalla.

- Arvioidaan osana yhteisenä opiskeltavan 
emoaineen oppimäärää.



KÄSITYÖ

•Monimateriaalinen oppiaine.

•Käytössä teknisen ja tekstiilityön työtavat ja mahdollisuudet.

•Tavoitteena kokonainen käsityöprosessi, jossa oppilas itse 
suunnittelee ja toteuttaa projektinsa.

•Otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

•Koulun molemmat käsityöluokat ovat käytettävissä oppituntien 
aikana, ja oppilas saa käyttää niitä oman valintansa mukaisesti.



KUVATAIDE

• Syventävässä valinnaisessa kuvataiteessa opiskellaan 
kaikkia kuvanteon tekniikoita monipuolisesti. Opiskellaan 
myös paljon uusia tekniikoita.

• Sopii kaikille jotka tykkäävät kuviksesta, ja haluavat 
kuviksesta pitkän valinnaisaineen!

• Muissa valinnaisissa on lähinnä kuvataiteen erikoiskursseja, 
eli tässä syventävässä kurssissa pääset tekemään kaikkea!



KOTITALOUS

•Vahvistetaan ja syvennetään ruuanvalmistuksen, leivonnan ja 
kodinhoidon tietoja ja taitoja.

•Otetaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista, taloudesta ja 
kuluttamisesta.

•Perehdytään suomalaiseen ja kansainväliseen ruoka- ja 
tapakulttuuriin.

• Työskennellään pareittain ja ryhmissä: yhteistyötaidot, 
käytännön taidot, tietotaidot, luovuus ja vastuullisuus kehittyvät.



MUSIIKKI

 Syventävässä valinnaisessa musiikissa 
sävelletään ja sovitetaan musiikkia myös itse.

 Kurssilla harjoitellaan esiintymistaitoja ja 
toteutetaan ohjelmaa koulun juhlia sekä muita 
tapahtumia varten.



LIIKUNTA

•Liikunnan opiskelu jatkuu, vaikka et valitsisi 
liikunnan valinnaisia.

•Syventävän liikunnan sisältö on suurin piirtein 
sama kuin kaikille yhteisessä liikunnassa.


