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1. Valinnaisuus perusopetuksessa
Valinnaisten opintojen tehtävänä on
• syventää oppimista,
• laajentaa opintoja ja
• vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.
Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan oman
kiinnostuksensa suunnassa.
Opetussuunnitelman perusteissa valinnaisuus jaetaan
• valinnaisiin aineisiin sekä
• taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin.
Oppilas opiskelee tietyn määrän sekä valinnaisia aineita että taide- ja taitoaineiden
valinnaisia tunteja perusopetuksen aikana. Valittavien kokonaisuuksien laajuudet ilmoitetaan
vuosiviikkotunteina (vvt). Yksi vuosiviikkotunti (vvt) tarkoittaa lukujärjestyksessä keskimäärin
yhtä oppituntia viikossa.
Alla olevaan taulukkoon on koottu vuosiviikkotunteina valinnaisuus yläkoulun aikana.
7. luokka

8. luokka

9. luokka

Valinnaiset aineet

1 vvt

3 vvt

2 vvt

Taide- ja taitoaineiden
valinnaiset tunnit

0 vvt

2 vvt

3 vvt
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2. Valinnaiset aineet
Valinnaisena aineena voidaan tarjota
• perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai
• useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia.
Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja / tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita
ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai
laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden
yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa,
kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

3. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
Taide- ja taitoaineita ovat:
• kotitalous,
• kuvataide,
• käsityö,
• liikunta ja
• musiikki
Näiden oppiaineiden oppimäärät muodostuvat
• kaikille yhteisen oppiaineen vähimmäistuntimäärästä (opiskellaan 7. luokalla) ja
• mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista (opiskellaan 8.- ja 9.luokalla).
Taide- ja taitoaineista kaikille yhteisenä oppiaineena päättyvät 7.-luokan päättyessä
kotitalous, kuvataide, käsityö ja musiikki. Liikunta jatkuu yhteisenä oppiaineena vielä 8.- ja
9.-luokalla.
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4. Arviointi
Valinnaiset aineet
•

Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden
vuosiviikkotunnin (2 vvt) oppimäärän, arvioidaan numeroin.

•

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia (1 vvt) käsittävät valinnaiset aineet
arvioidaan sanallisesti.

•

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine (1 vvt) katsotaan jonkin yhteisen aineen
syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Nämä valinnaiset aineet määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
•

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina
opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvosanoja.
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5. Aikaisempien valintojen vaikutus
valinnaisuuden määrään
Aikaisempia valintoja ovat:
• A2-kieli (ranska tai saksa) ja
• painotettu opetus (informaatioteknologia)
Aikaisemmin tehdyt valinnat rajaavat yläkoulussa tapahtuvaa valinnaisuutta.

A2-kieli (ranska tai saksa)
•
•
•
•

A2-kielen (ranska tai saksa) opiskelijoilla A2-kieleen käytetään 1 vvt valinnaisista
aineista kullakin luokka-asteella (7, 8 ja 9).
A2-kielen (ranska tai saksa) opiskelijoiden toinen A2-kielen tunti on lisätunti.
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin ei ole vaikutusta.
Oppilas ei voi opiskella valinnaisena aineena B2-kieltä.

Valinnaisuus koostuu seuraavasti:
7. luokka

8. luokka

9. luokka

A2-kieli
(ranska tai saksa)

1 vvt

1 vvt

1 vvt

A2-kieli lisätunti
(ranska tai saksa)

1 vvt

1 vvt

1 vvt

Valinnaiset aineet
(valittavana)

0 vvt

2 vvt

1 vvt

Taide- taitoaineiden
valinnaiset tunnit

0 vvt

2 vvt

3 vvt
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Painotettu opetus
•
•
•

Painotetun opetuksen oppilailla painotukseen käytetään 1 vvt valinnaisista aineista
kullakin luokka-asteella (7, 8 ja 9).
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin ei ole vaikutusta.
Oppilas ei voi opiskella valinnaisena aineena B2-kieltä.

Valinnaisuus koostuu seuraavasti:
7. luokka

8. luokka

9. luokka

painotettu opetus

1 vvt

1 vvt

1 vvt

Valinnaiset aineet
(valittavana)

0 vvt

2 vvt

1 vvt

Taide- taitoaineiden
valinnaiset tunnit

0 vvt

2 vvt

3 vvt

Painotettu opetus ja A2-kieli (ranska tai saksa)
•
•
•
•
•
•

Painotetun opetuksen oppilailla painotukseen käytetään 1 vvt valinnaisista aineista
kullakin luokka-asteella (7, 8 ja 9).
7.-luokalla molemmat A2-kielen (ranska tai saksa) tunnit ovat lisätunteja.
8.- ja 9.-luokalla A2-kieleen (ranska tai saksa) käytetään 1 vvt valinnaisista aineista.
8.- ja 9.-luokalla A2-kielen (ranska tai saksa) opiskelijoiden toinen A2-kielen tunti on
lisätunti.
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin ei ole vaikutusta.
Oppilas ei voi opiskella valinnaisena aineena B2-kieltä.

Valinnaisuus koostuu seuraavasti:
7. luokka

8. luokka

9. luokka

painotettu opetus

1 vvt

1 vvt

1 vvt

A2-kieli
(ranska tai saksa)

0 vvt

1 vvt

1 vvt

A2-kieli lisätunti
(ranska tai saksa)

2 vvt

1 vvt

1 vvt

Valinnaiset aineet
(valittavana)

0 vvt

1 vvt

0 vvt

Taide- taitoaineiden
valinnaiset tunnit

0 vvt

2 vvt

3 vvt
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6. Valintojen aikataulu
Seitsemännen luokan valinta tehdään 6. luokan kevätlukukauden aikana, kun oppilaan
yläkoulupaikka on varmistunut.
Kahdeksannen luokan valinnat tehdään 7. luokan kevätlukukauden aikana.
Yhdeksännen luokan valinnat tehdään 8. luokan kevätlukukauden aikana.
Oppilaiden valintojen perusteella pyritään muodostamaan ryhmät niin, että kaikki saisivat
mahdollisimman mieluisat valinnat. Mieluisin valinta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppilas
kyseisen valinnan varmuudella saisi.

7. Valintaohjeet
Infotilaisuudet
• 7. luokan huoltajille pidetään infotilaisuus valinnaisuudesta keväällä.
• 7.- ja 8. luokan oppilaille pidetään infotilaisuus valinnaisuudesta keväällä koulupäivän
aikana.
Opas valinnaisuuteen
• Tämä opas on sähköisessä muodossa koulun kotisivuilla:
https://www.espoo.fi/saarnilaaksonkoulu
• Tutustukaa yhdessä kotona tähän oppaaseen sekä tarjottaviin valinnaisiin aineisiin ja
taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin.
Valintojen tekeminen
• Kirjaudu Wilmaan selaimen kautta.
• Etusivulla löytyy Kurssitarjotin. (suora linkki etusivulla tai ylävalikosta)
• Valitse vasemmasta reunasta jokin esivalintatarjotin.

•
•
•

Valitse oikealla jokaiselta riviltä yksi oppiaine.
Tee tämä kaikille kolmelle esivalintatarjottimelle.
Viemällä kursorin lyhenteen päälle, näkee mistä oppiaineesta on kysymys.
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•

Muutama huomio
o A2-kielen opiskelija:
▪ valitse A2-kieli ensimmäiseksi valinnaksi
o Painotetun opetuksen oppilas:
▪ valitse ICT ensimmäiseksi valinnaksi
o Painotetun opetuksen oppilas, jolla A2-kieli:
▪ valitse sekä A2-kieli että ICT ensimmäisiksi valinnoiksi
o B2-kielen opiskelija (8. luokkalainen)
▪ valitse B2.kieli ensimmäiseksi valinnaksi

Koulussa tarkistetaan valinnat valintojen tekemisen jälkeen.
• Kaikki poikkeustapaukset (A2-kieli, B2-kieli, painotettu opetus ja 9 lk 2vvt taide- ja
taitoaine)
• Jos valintoja puuttuu, ne täytetään koulun puolesta.
• Jos valintoja ei tehdä, oppilas laitetaan ryhmään, jossa on tilaa.
Toteutuneet valinnat oppilaat saavat tietoonsa seuraavan lukuvuoden alkaessa.
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