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VALINNAISAINEET 2022-2024

• Valinnaiset jakautuvat pakollisiin taide- ja taitoaineiden 
valinnaisiin tunteihin sekä muihin valinnaisaineisiin.

• Taide- ja taitoaineita voi valita myös muiden 
valinnaisaineiden kiintiössä.



TAIDE- JA TAITOAINEET

• Musiikki

• Kuvataide

• Kotitalous

• Käsityö: tekstiili/tekninen

• Liikunta



TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT

• Kaikki paitsi musiikkiluokan oppilaat valitsevat

yhden pitkän valinnaisen (8.- 9. lk 2h/vko) ja

yhden lyhyen valinnaisen (8. lk 1h/vko) eri aineista.

• Musiikkiluokkalaisilla pitkä valinnainen on musiikki.

• Samaa pitkää valinnaista ei voi valita uudelleen muiden 
valinnaisaineiden kiintiössä.

• Valinta tehdään sähköisesti Wilmassa 2.2.-9.2.2022 
(musiikkiluokkalaiset paperilomakkeella).



TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISTEN 
TUNTIEN ARVIOINTI

• Osana kyseistä yhteisesti opetettavaa oppiainetta

• Ei anneta erillistä, kurssikohtaista arvosanaa

• Arviointi perustuu Hyvinkään kaupungin perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan.



PÄÄTTÖARVIOINTI TAIDE- JA TAITOAINEISSA 1

• Niiden taide- ja taitoaineiden, joista oppilas ei valitse 
valinnaisia tunteja, päättöarviointi tapahtuu 7. luokan 
päättyessä ja arvosana siirtyy suoraan päättötodistukseen.

• Poikkeuksena on liikunta, joka jatkuu kaikilla myös 
yhteisenä oppiaineena (8. luokalla 2 vvt ja 9. luokalla 3 vvt).

• Pitkänä valitun taide- ja taitoaineen päättöarviointi 
tapahtuu 9. luokan päättyessä.



PÄÄTTÖARVIOINTI TAIDE- JA TAITOAINEISSA 2

• Lyhyenä valitun taide- ja taitoaineen päättöarviointi 
tapahtuu 8. luokalla kurssin päättyessä (poikkeuksena 
liikunta) ja arvosana siirtyy suoraan päättötodistukseen.

• Liikunnan todistusarvosanaan yhdistyvät pakollisen, 
kaikille yhteisen liikunnan ja valinnaisten tuntien arviointi. 
Päättöarviointi tapahtuu 9. luokan päättyessä.



MUUT VALINNAISAINEET

• Pakollisten taide- ja taitoaineiden tuntien lisäksi valitaan 
muut valinnaisaineet.

(huom! ma/yka + A2-kielen opiskelijat)

• Valinnaisaineet valitaan paperisella lomakkeella viikkojen 6 
ja 7 aikana. Lomake palautetaan opolle viimeistään          
pe 18.2.2022.



VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

• Pitkät valinnaiset arvioidaan erillisellä 
numeroarvosanalla.

• Lyhytkurssit arvioidaan erillisellä suoritusmerkinnällä.



Näin valitset ”Muut valinnaiset”



YLEISVERSIO



MA/YKA



HUOM!

• Valintojen toteutumista ei voida aina taata, siksi 
varavalintojen tekeminen on tärkeää.

• B2-kielten oppitunnit on suunniteltu pidettäväksi 
yhteisryhminä Pohjoispuiston koulun oppilaiden kanssa 
uuden lukion tiloissa Kipinässä.

• Valinnaisten sijoittuminen lukujärjestyksessä ei ole 
tiedossa valintavaiheessa.



MUISTA NÄMÄ!

• Kaikille oppilaille on jaettu valinnaisaineopas. Oppaaseen 
voi tutustua myös koulun kotisivuilla.

• Oppilaan kannattaa valita valinnaisaineet oman 
kiinnostuksen mukaan. Vaikka valitsisi kaverin kanssa 
saman valinnaisen, ei välttämättä pääse samaan ryhmään.

• Valinnat ovat sitovia. Niitä voidaan myöhemmin muuttaa 
vain erityisestä, perustellusta syystä.



Kiitos!


