
 

VALINNAISUUS  KAURASLAMMEN 

KOULU  ALUELLINEN ERITYISOPETUS 
 

 

Valinnaisaineita opiskellaan seuraavasti: 

 6.luokalla 2h (taide-ja taitoainevalinnainen 1h ja muu valinnainen 1h) 

 7. luokalla taide- ja taitoainevalinnainen on kaikilla käsityö, jota opiskellaan yksi 

vuosiviikkotunti. Toinen valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot, jota opiskellaan sekä 

7. että 8. luokalla yksi vuosiviikkotunti.  

 8.luokalla 4h (taide-ja taitoainevalinnainen 2h ja muu valinnainen 2h)  

 9.luokalla 4h+2h (8.luokalta jatkuva taide-ja taitoainevalinnainen 2h ja muu valinnainen 2h 

sekä 9.luokalla alkava lyhytvalinnainen 2h)  

 

Koulu tarkentaa oman vuosittain toteutuvan valinnaisainetarjontansa koulun 

lukuvuosisuunnitelmaan syksyisin. Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan 

valinnaisaineitaan. 

 

Alueellisessa erityisopetuksessa oppilas voi valita seuraavista: 

 Kotitalous 

 Liikunta 

 Käsityö 

 Kuvaamataito 

 

Edellä mainitun lisäksi jokainen oppilas opiskelee 2h viikossa 6.luokan syksyllä ja 9.luokalla ns. 

muuta valinnaista. Tämän kurssin tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

 

 

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 
 

Kaksivuotiset 8. – 9. luokalla opiskeltavat valinnaiset aineet arvioidaan aina numeroin (4 - 10). 

Päättötodistuksen saamiseksi arvosanan tulee olla vähintään 5. Vuosiluokalta siirtymiseen ja 

päättötodistuksen saamiseksi oppilaan on saatava jokaisesta valinnaisesta oppiaineesta hyväksytty 

arvosana. Valinnaisaineessa hylätyn arvosanan saanut voi päästä seuraavalle vuosiluokalle ja saada 

päättötodistuksen suoritettuaan ehdot koulun asettamaan määräaikaan mennessä.  

 

Yksivuotinen vain 9. luokalla opiskeltava valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Päättötodistukseen 

tulee merkintä ”hyväksytty”. Arviointiperusteet on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Mikäli 

sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen 

suoritus voi korottaa päättöarvosanaa.  

 

6.luokalla valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty. 
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VALINNAISAINEEN VALINTOJEN TOTEUTUMINEN 
 

Oppilaan toivomat valinnat pyritään toteuttamaan. Toiveet toteutuvat, mikäli kyseistä ainetta 

valinneita oppilaita tulee riittävä määrä opetusryhmän muodostamiseksi eikä ryhmä muodostu 

kohtuuttoman suureksi tai jos oppilaan toivomat valinnat eivät osu lukujärjestyksen mukaan 

päällekkäin muiden aineiden kanssa. Huoltaja hyväksyy oppilaan valinnat.  

 

Valinnaisainetta ei vaihdeta enää uuden lukuvuoden alettua. Valinnaisaineen vaihtoon oikeuttaa vain 

sairaus, koulun vaihto tai muu erittäin merkittävä syy.  

 

Mikäli oppilas kuitenkin joutuu vaihtamaan valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään 

molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen 

valinnaisaineen kohdalle kirjataan merkintä ”osallistunut”. Uusi valinnaisaine arvioidaan joko 

numeroarvosanalla tai merkinnällä ”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärän mukaisesti.  

 

 

VALINNAISAINEET JA JATKO-OPINNOT 
 

Valinnaisainetta opiskellen voi selvitellä edellytyksiään joidenkin alojen ammatillisiin opintoihin. 

Valinnaisaineet tuottavat virikkeitä ammatilliseen koulutukseen suuntautumiseen, mutta mikään 

valinnaisaine ei ole ehtona alan jatko-opintoihin pääsyyn. Menestyksellinen valinnaisaineen 

opiskelu parantaa ammatilliseen koulutukseen pääsemistä, koska myös valinnaisten oppimäärien 

arvosanat otetaan huomioon yhteisvalinnassa. 

 

Opetusministeriö päättää valintaperusteet joko toistaiseksi tai kalenterivuoden kerrallaan 

voimassaolevina. Nykyisiin valintaperusteisiin voi tulla huomattaviakin muutoksia.  

 

 

 

 


