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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.

• 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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18A/ 18B/ 18C



Ohjeet 1. vuosikurssin opiskelijoille 
(18A/ 18B/ 18C)

• Esivalinnoissa teet alustavia valintoja lukion 2. vuoden opintoihin.

• Valitse 2. vuodelle ensisijaisesti niiden aineiden kursseja, jotka koet itsellesi tärkeiksi
ja joihin haluat panostaa. Tämän lisäksi valitse eri aineiden pakollisia kursseja.

• Voit myös esivalita syventäviä ja soveltavia kursseja eri aineista, myös uusia 
valinnaiskieliä (B3-kielet) voi hyvin aloittaa vielä 2. vuotena.

• Esivalitse lukion 2. vuodelle vähintään 30 kurssia. 2. vuoden jälkeen sinulla tulisi olla n. 
60 kurssia, jos aiot suorittaa lukion loppuun 3 vuodessa (lukion suorittaminen vaatii 
yhteensä vähintään 75 kurssia).

• (Jos aiot aloittaa  YO-kirjoitukset jo 2. vuoden keväällä 2020 esimerkiksi jollakin 
reaaliaineella, esivalitse myös kyseisen aineen syventäviä ja soveltavia kursseja. Ei 
kuitenkaan ole mikään kiire, voit rauhassa aloittaa kirjoitukset vasta 3. vuoden syksyllä 
niin kuin suurin osa opiskelijoista tekee.) Kysy tästä lisää opinto-ohjaajalta, jos mietit 
asiaa!

• 18C: Kaikille BN-linjan opiskelijoille pakollinen kurssi 2. vuonna:  YH14

• Varsinaiset kurssivalinnat 2. vuodelle vahvistetaan vielä keväällä, joten valintoja 
pystyy vielä muokkaamaan tarvittaessa!



Huomioi kurssien esivalinnassa myös nämä:

• Jos olet ajatellut osallistua vanhojen tansseihin, valitse liikunnan kurssi LI04 
Yhdessä liikkuen

• Tutoreiksi haluaville on valinta ja koulutus keväällä 2019 (OP04 Tutorointi-kurssi)

• 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.



• KV1 ja KV2 Kansainvälisyyskurssit opiskelijavaihtoviikkoon 

majoittajana tai vaihtoon lähtijänä osallistumisesta

• LTK01 Autokoulukurssi

• Myös hygieniapassin suorittaminen kurssimuotoisena 

opiskeluna (ei pelkkä testi) hyväksi luetaan lukion 

soveltavaksi kurssiksi.

Huomioi kurssien esivalinnassa myös nämä:



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! 

• Suunnittelukortista näet suositeltuja valintoja, mutta voit halutessasi myös 
valita eri vuosikursseille kuin omasi kohdalle merkittyjä kursseja.

• Tutustu sitten oman vuosikurssisi valintaohjeisiin ja kurssien kuvauksiin. 

• 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?usp=sharing

