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Kurssivalintaohje toisen vuosikurssin opintoihin  

lukuvuodelle 2021-2022 
 
 
Muistathan että olet lukio-opiskelijana itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden kertymisestä. 
 
 
Aikataulu 

• kurssivalinnat aukeavat wilmassa 10.5. klo 17.00 

• kurssivalinnat tulee olla tehtynä ennen lukukauden päättymistä 5.6.2021 
 

Valintojen tekeminen 

• tulosta tai kopioi omaan Drive-kansioosi itsellesi opintojen suunnittelulomake koulun 

verkkosivuilta. Huomaa että valitset vanhan opetussuunnitelman mukaisen lomakkeen. 

www.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 2021-2022 

• Valitse jakso johon haluat tehdä valintoja. 

• Huomaa, että vanhan opetussuunnitelman kurssit on merkitty pienellä x-kirjaimella 

• 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. 

 

Mitä otettava huomioon 2. vuoden kursseja suunniteltaessa? 

• Mikä on kurssikertymäsi 1. vuoden jälkeen? 

o mitä lähempänä 30 kurssia, sitä parempi tilanne kolmen vuoden opiskelutahtiin 

o valitessasi kursseja 2. vuodelle, pyri siihen, että kursseja toisen vuoden jälkeen n. 60 

• Toisena opintovuonna tehdään tärkeä pohjatyö abivuoden opinnoille! 

• Valitse pääsääntöisesti valtaosa lopuista pakollisista kursseista, joista suurin osa suoritetaan 

2.vuonna. Käytännössä 3. vuodelle voi jäädä joku pakollinen kurssi esim. MAA10, mutta voit 

kyllä valita suoritusjärjestyksen ohjeistuksen puitteissa vaikka lähes kaikki pakolliset kurssit jo 

toiselle vuodelle (ks. ohjeistusta opintojen suunnittelulomakkeesta). 

• Jos vanhan opetussuunnitelman ykkösvuosikurssin kurssi on suorittamatta, varmista vastaavan 

uuden opetussuunnitelman numero vastaavuuslistasta tai opettajalta 
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• valitse lisäksi syventäviä kursseja niistä aineista, joita aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa 

 
o useimmat opiskelijat kirjoittavat esim. reaaliaineen yo-kokeen 3.vuoden syksyllä 

(muutamat yksittäiset opiskelijat jopa 2. vuoden keväällä, tämä ei tosin sovi kaikille) 

• valitse sinua kiinnostavan reaaliaineen kursseja 2. vuodelle sekä muita 2. vuoden opiskelijoille 

tarkoitettuja syventäviä kursseja 

• tässä vaiheessa suunnittelun tueksi on hyvä tietää, että yo-kirjoitusten tehtävät laaditaan 

pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. (Lisäksi 3. vuodelle on olemassa 

hyviä abi-kursseja – sitten aikanaan.) 

• lisäksi valitse kursseja omien mieltymystesi mukaan: kuvataiteen, musiikin ja liikunnan kurssit 

tuovat mukavaa toisenlaista vastapainoa opintoihin niin halutessasi 

• Hyödynnä kurssivalintoja tehdessäsi opinto-opasta/kurssikuvauksia (www.ayl.fi > opinnot > 

optussuunnitelma > kurssikuvaukset)  ja kysele rohkeasti esim. syventävistä ja koulukohtaisista 

kursseista tarkemmin suoraan aineenopettajilta! 

• Lisää tietoa toisen vuoden kurssivalintojen suunnitteluun opokirjasta: Lukiosuunta s. 50-53. 

 

Opinto-ohjaus 

• Opo1-kurssilla on käyty perustietoa yo-kirjoituksista ja tehty alustavaa suunnitelmaa. Voit 

tarvittaessa vielä kerrata asioita ”Lukiosuunta” –opokirjastasi. 

• 2. vuoden aikana pohditaan jatko-opintoja. Tähän tarkoitettu kurssi on pakollinen jatko-

opintopainotteinen kurssi, joka aloitetaan 2.vuonna (valitse Wilmassa OPO2) 

• Ylioppilaskirjoituksia varten rehtori pitää yo-infot ja myös opo2-kurssilla syvennetään tietoja. 

• Ryhmänohjaaja seuraa valintojasi ja opintojesi etenemistä 

 

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 30, 

keskustele asiaan vaikuttaneista syistä sekä opintojesi etenemistahdista ryhmänohjaajasi kanssa. 

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

 

http://www.ayl.fi/

