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Kurssivalintaohje kolmannen ja neljännen vuosikurssin opintoihin  

lukuvuodelle 2020-2021 
 
 
Muistathan että olet lukio-opiskelijana itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden kertymisestä. 
 
 
Aikataulu 

• kurssivalinnat aukeavat wilmassa 11.5. klo 16 

• kurssivalinnat tulee olla tehtynä ennen lukukauden päättymistä 30.5.2020 
 

Valintojen tekeminen 

• tulosta tai siirrä omaan Drive-kansioosi opintojen suunnittelulomake koulun verkkosivuilta  

ayl.fi > Opinnot > Lomakkeet 

• Merkitse suunnittelulomakkeeseen mitä kursseja olet jo suorittanut ja mitä valintoja olisit 

tekemässä ensi vuodelle 

• Kirjaudu kurssitarjottimen julkaisun jälkeen wilmaan 

• Valitse kurssitarjotin 

• Valitse lukuvuosi 2020-2021 

• Valitse jakso johon haluat tehdä valintoja. Muista että samasta palkista ei voi valita kahta kurssia. 

• Aseta hiiri haluamasi kurssin kohdalle ja klikkaa. Kurssi on valittu mikäli sen väri on tumma. 

• Jos haluat poistaa kurssin, klikkaa tummennetun kurssin kohdalla. Wilma varmistaa vielä, että 

haluatko poistaa kurssin. 

 

Huomioitavia asioita tehdessäsi 3. vuoden kurssivalintoja 

• Mikäli valmistut ylioppilaaksi kolmessa vuodessa, valitaan loput kurssit kolmen ensimmäisen 

jakson ajalle, näin lukulomalle jää mukavasti aikaa keskittyä yo-kirjoituksiin.  

• ”Hätätilanteessa” 4. jaksossa pystyy vielä kursseja suorittamaan, mutta se ei ole mikään 

ihannetilanne.  

• Muista, että lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia: 

• valitse ensin puuttuvat pakolliset kurssit  

• valitse yo-kirjoitusten kannalta tärkeät syventävät ja abikurssit 

• mikäli opintosi venyvät 3.5-4 vuoteen, on asia hyvä käydä läpi ryhmänohjaajan ja opinto-

ohjaajan kanssa.  

• Kevään 2020 ylioppilaiden kurssit tulee olla suoritettuna huhtikuun 2020 loppuun mennessä. 
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Entä jos on peräkkäisiä nelosia tai kurssikertymä on vähäinen?  

• Mikäli jossain oppiaineessa sinulla on kaksi peräkkäistä nelosta, ei ole järkevää jatkaa seuraavalle 

kurssille ennen kuin aiempien kurssien tieto on hallussa. Oletko osallistunut uusintaan? Mikäli et 

päässyt uusinnasta läpi, on parasta osallistua kurssille uudestaan. Kysy neuvoja ja vinkkejä sekä 

tukitoimista suoraan kyseisen aineen opettajalta, aineensa asiantuntijalta.  

• Ota jatkossa kaikki tarjolla olevat tukitoimet vastaan! 

• Vähäistä kurssikertymää voi paikata kesälukioiden tai Nettilukion opinnoilla (maksullisia) ja 

valitsemalla kursseja seuraavalle lukuvuodelle riittävästi. Mikäli kurssimäärä on selvästi alle 60, 

keskustele asiaan vaikuttaneista syistä sekä opintojesi etenemistahdista ryhmänohjaajasi kanssa. 

• Elokuun uusintapäivänä voi uusia edellisen lv:n hyväksyttyjä kursseja. 

 
Yo-kokeeseen ilmoittautumiseen liittyviä oleellisia asioita, joita syytä muistaa 

• Olethan lukenut rehtorin yo-infon huolellisesti 

• Ilmoittautuminen on sitova, joten tarkista ilmoittautumislomake huolellisesti! 

• Yo-kokeen tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien perusteella & abikurssi tärkeä 
lisä 

• Oletko suorittanut aineen kaikki pakolliset ja syventävät kurssit sekä mahdollisen abikurssin? 

• Mitä vielä olisi tarjolla 1. jaksossa syksyn yo-koetta ajatellen? 

• Huomioitavaa on, ettei yo-kokeeseen osallistumisoikeutta ole, mikäli pakollisia kursseja on 
suorittamatta (tosin, käytäntömme 1. jaksossa viimeinen kurssin suorittaminen on ok, mutta 
opiskelijan suorituksen tilanne tarkistetaan 1. jaksossa ennen yo-koetta) 

• Huomioi, että yo-kirjoitukset menevät päällekkäin 1. jakson kurssien kanssa (syksyllä ei kannata 
kuormittaa itseään liian monella yo-aineella) 

• Opiskelijan tulee osallistua neljän pakollisen yo-aineen kokeeseen max. kolmen peräkkäisen 
kerran aikana! Mikäli joku pakollinen yo-aine ei etene toivotulla tavalla, tulee tarkkaan harkita yo-
kirjoitusten aloittamisen ajankohtaa! 

• Muista että vieraat kielet (A-oppimäärä) hajautetaan eri tutkintokerroille 

• Muista, että osa reaaliaineista hajautetaan eri tutkintokerroille 


