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AINEVALINTAINFO PE 7.5.2021 klo 11.55 – 12.05 

Alkusanat: apulaisrehtori Juha Ruisla 

Yleisinfo: opinto-ohjaajat 

 

1. Kurssivalintoja tehdään lukuvuodelle 2021 – 2022 ns. vanhan opetussuunnitelman 
mukaan. Syksyllä 2021 opiskelunsa aloittavat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa, joka 
tuo mukanaan uudistuksia, jotka eivät suoranaisesti vaikuta nykyisten opiskelijoiden 
kurssivalintoihin (lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, esim. muku2-kurssi). 

2. Kurssitarjottimet löytyvät Wilmasta. Kurssitarjottimia on seuraavanlaisia, joista löydät 
haluamasi kurssit: 

-Sibelius-lukion kurssitarjottimet, totuttuun tapaan jaksot 1 – 5 

-Etätarjotin (tämän tarjottimen yhteydessä puhutaan PERIODEISTA eli uuden ops:n 
mukaan periodi on entinen jakso, mutta ne toimivat samaan tapaan kuin jaksot 
valitessanne sieltä kursseja. 

3. Verkkolukiokurssit  

Verkkolukiossa on kahdenlaisia tarjottimia: 

Etätarjottimesta löytyvät kielet sekä joitain perusaineita (esim. ortodoksiuskonto, 
soveltavia kursseja, 

S2-kursseja, kertauskursseja).  

Etätarjotinkurssit eli etäperiodikurssit järjestetään kokonaan verkossa kaupungin 
tarjoamilla alustoilla eli  

Google Meetissä tai o365 Teamisssa. Nämä kurssit järjestetään kaupunkitarjottimen 
palkeilla 6, 7 ja 8. 

Opinnot voi siis suorittaa täysin etänä (seuraamalla opetusta haluamassaan paikassa, 
koulu voi myös osoittaa paikan, missä opetusta voi seurata).  

Opiskelija osallistuu oppitunneille ETÄPERIODISSA. Opintojaksoa ei voi suorittaa 
itsenäisesti muuten kuin poikkeustapauksissa oman lukion rehtorin luvalla. 

 

       Lähitarjotin (entinen kaupunkitarjotin) opetus järjestetään LÄHIOPETUKSENA koululla.  

Opetuksen tarjoaa se lukio, joka on mainittu lähitarjottimessa. Lähitarjottimen kurssit 
järjestetään myös tuntipaikoilla 6, 7 ja 8. 

Opiskelija osallistuu oppitunneille ETÄPERIODISSA. Opintojaksoa ei voi suorittaa 
itsenäisesti muuten kuin poikkeustapauksissa oman lukion rehtorin luvalla. 
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Ainevalinnoista yleensä: 

-peruste valintojen tekemisellä oma kiinnostus ja innostus oppiainetta kohtaan 

eli jos et vielä tiedä, minne olet jatkamassa lukion jälkeen -> valitse opiskelusuunnitelman 
mukaisia pakollisia ja syventäviä sekä soveltavia kursseja – ja lisäksi aineita, joista olet 
erityisen kiinnostunut 

-mikäli tiedät jo, minne olet jatkamassa lukion jälkeen -> tutustu opintopolussa toivekohteesi 
valintaperusteisiin 

 

HUOM! 

Musiikkilinjalaiset ovat saaneet musiikin valinnoista wilmassa viestin apulaisrehtori 
Päivi Nummelta, joka vastaa musiikkilinjalaisten ainevalintoja koskeviin kysymyksiin. 

Tanssitaiteen linjalaisille on järjestetty informaatiotilaisuus koskien tanssilinjalaisten 
ainevalintoja. Tanssitaiteen linjan opettajat Johanna Kajanus ja Leena Nordberg 
opastavat opiskelijoita linjansa ainevalinnoissa. 

 

Tässä vaiheessa valitse kursseja, älä seuraa kiertotunteja tai opettajia. Mikäli toiveryhmäsi on 
täysi, valitse toiseksi paras vaihtoehto jne. Muista, että nämä valinnat eivät ole lopullisia. 
Ryhmiä tasataan vielä tämän kevään aikana ja tulevana lukuvuotena jokaisen jakson 
vaihtuessa. 

 

Voit ottaa uudesta opetussuunnitelmasta kursseja, mikäli tarvetta ja kiinnostusta on.  Uuden 
opetussuunnitelman mukana on ns. vastaavuustaulukko, josta opinto-ohjaajan kanssa voit 
katsoa, mikä vanhan opetussuunnitelman kursseista vastaa uuden opetussuunnitelman 
kursseja ja päinvastoin.  

 

Tässä lopuksi rehtori Hannu Rantalan laatima kooste uuden opetussuunnitelman 
sanastosta: 

 

LOPS2019 eli lukioiden valtakunnallinen opetussuunnitelma (ops) v. 2019 koskee syksyllä 2021 
ja sen jälkeen aloittavia lukiolaisia. Vanhat opiskelijat suorittavat tutkinnon oman 
opetussuunnitelmansa mukaisesti. 

Periodi. Uusi nimi entiselle jaksolle. 

Moduuli. Uudessa opetussuunnitelmassa ei enää puhuta kursseista, vaan opintojaksot 
rakentuvat moduuleista. Opintojaksot tarjotaan edelleen, samassa viisijaksojärjestelmässä ja 
jakson lukujärjestyksissä tuntikiertokaavioon sijoitettuina opintojaksoina (aikaisemmin 
kurssimuotoisesti), kuten tähänkin asti. 

Opintopiste. Moduulien ja opintojaksojen laajuus mitataan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 
tuntimäärältään puolikasta nykyistä kurssia. Yksi vanha, yhden jakson kestävä kurssi on nyt kaksi 
opintopistettä. Joidenkin aineiden pakollisissa opintojaksoissa on joitain yhden ja kolmen 
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opintopisteen laajuisia opintojaksoja, ja nämäkin tarjottaneen kurssitarjottimessa perinteiseen 
tyyliin yleensä parillisesti, esim. yhdessä jaksossa on 1 yhden opintopisteen opintojakso + 1/3 
kolmen opintopisteen opintojaksosta. Kurssitarjottimessa voidaan tarjota myös parittomasti esim. 
1 yhden opintopisteen opintojakso. 

Opintojakso. Opetussuunnitelmaan muodostetaan valtakunnallisista moduuleista opintojaksoja. 
Useimmat opetussuunnitelman perusteiden moduulit muodostavat oman opintojaksonsa. 
Opinnot arvioidaan opintojaksoittain.  

Tarjottimet aukeavat valintojen tekemiselle perjantaina 7.5. pidettävän ryhmänohjauksen klo 
11.55-12.45 yhteydessä. Tästä tilaisuudesta opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat tiedottavat 
tarkemmin. 

Tarjottimet ovat avoinna valintojen tekemiselle viikon 20 loppuun 23.5. asti. Valinnoissa suurin 
ryhmäkoko on 30. Opinto-ohjaajat voivat tehdä lisäyksiä aina ryhmäkokoon 35 asti. Mikäli ryhmä 
on täynnä, niin pyri ensin itse löytämään valitsemasi ryhmä toisesta paikasta. Jos et saa tehtyä 
kaikkia valintoja suunnitelmasi mukaan ensi lukuvuodelle, niin voit kääntyä opinto-ohjaajien 
puoleen. 

Viikon 20 jälkeen ryhmäkokoja tullaan tasoittamaan mahdollisimman tasakokoisiksi. Tämä 
tarkoittaa mahdollisia muutoksia opettajissa ja lukujärjestyksessä. 

Lisäksi ensi lukuvuoden 2021-2022 tuntikiertokaavio on nähtävillä koulun kotisivuilla. Tässä 
poikkeuksena on 1. jaksossa perjantaisin paikat 4 ja 5 niin, että 4 on klo 8.15-9.30 ja 5 klo 9.45-
11.00. Tämä poikkeus näkyy lukujärjestyksissä automaattisesti. 

 


