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Valitse ja vaikuta!
Esivalinnat lukuvuodelle 2019-2020

• Lukion opiskelijoilta kerätään esivalinnat kurssivalinnoista 
lukuvuodelle 2019-2020 = pohdi ohjeiden avulla mitä aiot 
opiskella ensi lukuvuoden aikana (Alustava, mutta silti huolella 
mietitty suunnitelma!)

• Esivalintojen huolellinen merkitseminen on lukiolaisen tie vaikuttaa  ensi 
vuoden kurssitarjontaan!

• Esivalintojen avulla saamme tietää ennalta mitkä kurssit voidaan toteuttaa 
ja mitkä jäävät pois (liian vähän valintoja)

• Esivalinnat auttavat myös ennaltaehkäisemään suurempia 
päällekkäisyyksiä kurssitarjottimella



Mistä tiedän mitä valitsen?

• Tutustu huolella tähän ohjepakettiin ja käy tarvittaessa vielä 
opinto-ohjaajan luona, jos tarvitset henkilökohtaista ohjausta.

• Tutustu myös kurssikuvauksiin (opinto-opas/ Wilma) valintoja 
miettiessäsi.

Esivalintoja tehdessäsi merkitset vain kustakin aineesta 
kurssit, jotka aiot suorittaa. Esivalinnoissa kursseja ei ole 

vielä sijoitettu tiettyihin jaksoihin, tietyille opettajille tai 
tiettyyn palkkiin. Tämä työ alkaa opiskelijoiden 

esivalintatietojen pohjalta. 
Valinnat tarkistetaan ja vahvistetaan keväällä 2019.



Milloin esivalinnat kerätään?

• Merkitse omat lukuvuoden 2019-2020 suunnitellut kurssivalintasi 
Wilman esivalintatarjottimelle 20.11.-15.12.2018 välisenä 
aikana (”Esivalinnat lukuvuonna 2019-2020 opiskeltavista 
kursseista”)

• Tämän jälkeen esivalintatarjotin sulkeutuu ja varsinaisen 
kurssitarjottimen työstö alkaa. Kun varsinainen kurssitarjotin on 
valmis, opiskelijat pääsevät vielä vahvistamaan ja tarvittaessa 
muokkaamaan valintojaan keväällä 2019.



Vuosikurssikohtaiset ohjeet 
opiskelijoille esivalintojen 

tekoon
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17A/ 17B/ 17C



Ohjeet 2. vuosikurssin opiskelijoille (17A/ 17B/ 17C)

• Esivalinnoissa teet alustavia valintoja lukion 3. vuoden opintoihin.

• Esivalitse abivuodelle n. 15-20 kurssia (tarvittava määrä riippuu 2. vuoden aikana 
saavutettavasta kurssikertymästäsi)

• Huomioi: lukion oppimäärässä (min 75 kurssia) on oltava pakollisten kurssien lisäksi 
vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia.

• Huomioi: opiskeluun on abivuonna käytössä vain 3 jaksoa (1.-3.), joten puuttuvat 
kurssit on tavoitteena ehtiä suorittaa niiden aikana! 4. jaksoon yksittäisiä kursseja 
tarvittaessa. 

• Tarkista, että olet opiskellut kaikki vaaditut pakolliset kurssit, jos pakollisia kursseja 
vielä puuttuu, muista esivalita ne. Yo-kirjoituksiin pitää olla vähintään kyseisen aineen 
pakolliset kurssit suoritettuina!

• Painota muut valintasi yo-kirjoitustesi kannalta oleellisten aineiden syventäviin ja 
soveltaviin kursseihin. Huomaa erityisesti eri aineiden yo-kirjoituksiin valmentavat 
kurssit, ns. abikurssit!



Ylioppilaskirjoitusten osalta huomioitavaa

• Norssin lukio tarjoaa laajasti ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja. 
Muista hyödyntää kurssit, jotta saat parhaan mahdollisen tuen yo-kirjoituksiin!

• Aineissa, joissa on useimmiten paljon kirjoittajia (esim. ENA, MAA/MAB) 
toteutetaan yleensä kaksi ns. abikurssia eli yksi sekä syksyllä että keväällä. 
Tarjonta riippuu valintojen määrästä!

• Muista aineista (esim. muut kielet kuin englanti ja reaaliaineet) toteutuu 
useimmiten vain yksi abikurssi joko syksyllä tai keväällä seuraavasti:

• Syksylle 1. jaksoon sijoittuvat yleensä abikurssit: BI, HI, TE, UE sekä  ENA, MAA/MAB, RUB

• Keväälle 3. jaksoon sijoittuvat yleensä abikurssit : FY, KE, PS, GE, YH, ET, FI, SAA/SAB, ÄI, S2 
sekä RUB ENA, MAA/MAB



YO-kirjoituksiin valmentavia kertaavia kursseja

• Biologia: BI6

• Historia: HI10

• Terveystieto: TE4

• Uskonto: UE7

• Englanti: ENA12

• Matematiikka: MAA15, MAB09

• Ruotsi: RUB9

• Äidinkieli ja kirjallisuus: ÄI8, ÄI9, (ÄI 12)

• Suomi 2. kielenä: S28, S29

• Englanti: ENA12

• Matematiikka: MAA15, MAB09

• Fysiikka: FY8

• Kemia: KE5

• Maantiede: GE4

• Filosofia: FI7

• Yhteiskuntaoppi: YH5

• Psykologia: PS7

• Ruotsi: RUB9

• Saksa: SAA9/ SAB29/ SAB311

1. jaksoon syksyllä kirjoittaville 
sijoittuvat yleensä kurssit:

3. jaksoon keväällä kirjoittaville 
sijoittuvat yleensä kurssit:



Huomioi kurssien valinnassa myös nämä:

• Voit aloittaa lyhyen kielen alkeet (saksa, ranska tai venäjä) myös toisena tai 
kolmantena lukuvuonna, jolloin ensimmäinen kurssi on SAB31, RAB31 tai 
VEB31.

• Matematiikan oppimäärän (pitkä/lyhyt) vaihtaminen on mahdollista lukion 
aikana, keskustele opinto-ohjaajan kanssa jos olet asiaa miettinyt.

• Yo-kirjoituksia ja niihin valmistavia kursseja suunnitellessasi, huomioi myös 
opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset. Kysy lisää opinto-ohjaajalta!



Esivalintojen tekeminen käytännössä

• Avaa Wilmasta ”Opinnot”-välilehdeltä omat opintosuorituksesi esiin.

• Merkitse Wilman avulla opinto-ohjelman suunnittelukorttiisi rastilla (x) kurssit, 
jotka olet jo suorittanut tai valinnut suoritettavaksi nykyisen lukuvuoden 
aikana kevään 2019 jaksoissa. Paperimerkinnät ovat tärkeitä, jotta hahmotat 
kokonaisuuden paremmin!

• Tutustu kurssien kuvauksiin valintoja miettiessäsi. 

• Merkitse suunnittelukorttiin seuraavaksi ympyröimällä (o) ne kurssit, jotka aiot 
opiskella ensi lukuvuonna 2019-2020. 

• Siirrä lopuksi ympyröidyt kurssit valinnoiksi Wilman esivalintatarjottimelle 
viimeistään 15.12.2018.

• KATSO VIDEO-OHJE TÄÄLTÄ!

https://drive.google.com/file/d/1QXysVTe2g_VMldKgf9rvA-kvOefHWyr8/view

