
 

18ABCD KURSSIVALINNAT LV 2020-2021 

 

OHJEET LUKUJÄRJESTYSTEN TEKOON 

 

1. Aloita valitsemalla Wilmasta Kurssitarjotin ja ota auki esivalintasi 
lukuvuodelle 2020-2021. Tee lukujärjestyksesi esivalintojesi pohjalta. 
Kurssitarjotin aukeaa TI 7.4. klo 17. 

2.Valitse aina yhden oppiaineen kaikki kurssit koko lukuvuodelle. 
Wilman hakutoiminto on näppärä apu (oikeassa yläkulmassa). 

Tee valinnat to 16.4. klo 16 mennessä. Muiden lukioiden tarjottimista 
voit tehdä valintoja aikavälillä 5.-12.5.2020. Muiden koulujen tarjottimet ovat 
nähtävissä ja voit niiden avulla suunnitella opintojasi. Huomaa, että osa 
kertauskursseista toteutuu vain muilla kouluilla. Lumitin kanssa yhteistyössä 
toteutettavat kertauskurssit on merkitty Lyseon tarjottimeen, mutta valinta 
tehdään 5.5. alkaen Lumitin tarjottimesta.  

3.Valitse ensimmäisenä valinnaiset vieraat kielet! Osa kielten kurssien 
opetuksesta toteutetaan eri kouluilla, mutta kaikki kurssit ovat valittavissa 
Lyseon tarjottimessa. 

4. Valitse toiseksi MAA / MAB-kurssit.  

5. Valitse kaikki loput pakolliset kurssit (punaiset) sekä syventävät 
(vihreät) kurssit niistä aineista, jotka aiot kirjoittaa syksyllä 2020 tai keväällä 
2021.  

Syksyn kirjoitukset ovat 1. jaksossa ja kevään kirjoitukset 4. jaksossa. 
Opiskelet siis 1-3 jaksot koululla. Kirjoitettavista aineista pitää olla kaikki 
pakolliset kurssit tehty yo-koepäivään mennessä, jotta sinulla on oikeus 
osallistua yo-kokeeseen, mutta menestyäksesi kokeissa tee myös syventävät. 

Muistathan reaalipäivät suunnitellessasi yo-kokeiden suoritusaikataulua, 
yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden aineen reaalikokeeseen:  



1.päivä UE/UO/ET, YH, KE, GE, TE 

2.päivä PS, FI, HI, FY, BI 

Huomioi seuraavat erikoistilanteet: 

• ENA9 & ENA13- kurssit 1. jaksossa 4 & 5 johtarilla. Kun valitset 
toisen kursseista, tulet automaattisesti valituksi toisellekin kurssille. 
Kurssit pitää sama opettaja ja ryhmät ovat samat. 

• YH2.4 & YH3.4-kurssit 4. & 5. jaksossa ovat pakettikursseja. 
Kun valitset toisen kurssin, tulet automaattisesti valituksi toisellekin 
kurssille. Kurssit pitää sama opettaja ja ryhmät ovat samat. 

 

Älä unohda liikunnan (LI 1 ja 2), musiikin ja kuvataiteen (MU & KU 
kummastakin 1. kurssi ja väh. toisesta myös 2. kurssi) pakollisia kursseja.  

Valitse myös OP02-kurssi jaksoon 3 (jakson 2 ja 4 kurssit on kakkosille 
tarkoitettu).  

 Jos jotain tarvitsemaasi pakollista kurssia ei löydy oman koulun 
kurssitarjottimesta sopivalta kohtaa, tarkista muiden lukioiden 
kurssitarjottimista. 

 

5. Tarkista kurssikertymäsi, kokonaiskurssimäärä (min 75 kurssia) ja 
syventävien kurssien määrä (väh. 10 kurssia). 

 

6. Jos olet epävarma kurssien suoritusjärjestyksestä, voit tarkastaa ne koulun 
nettisivulta, kohta Opiskelijalle -> Opiskelu ja opetus -> Kurssikaaviot 
LOPS2016 

 

7.Yliopistokursseista, Sakkyn yhteistyökursseista, Nuisku-kurssista ja muista 
opiskelumahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin. 

 



ABIVUODEN  KURSSIVALINNAT YO-KIRJOITUKSET HUOMIOIDEN  

(3. vuoden opinto-ohjelma 2018 aloittaneilla opiskelijoilla, punaisella merkityt 
abikertauskursseja tai vastaavia)  

Oppiaine YO-kirjoituksen 
ajoittamisen suositus 

kurssit 

Äidinkieli K2021 7,8, 9,10 

A-kieli (A1 ENA) S2020/K2021 (7), 8, 9S / 9K, 11, 
13S/13K 

MUU A-kieli  K2021 7-9 

RUOTSI (B1) S2020/K2021 (6),7, 9S/9K, 10S/10K 

Lyhyt kieli(B2,B3) K2021 7-9 

Pitkä matematiikka K2021 11,12,13,14,15, (16),17 

Jos kirjoitat MAB, valitse 
MAA16 (kertaus) 

Lyhyt matematiikka K2021 7,8, 9S/9K, 10 

BI S2020 5, 6S/6K, 11 

GE S2020 5S/5K 

FY K2021 6,7,8 

KE K2021 5, 6S/6K, 7,8 

PS S2020/K2021 6S/6K,7 

FI S2020/K2021 2,3,4, 5S/5K 

UE/UO, ET K2021 4,5,6, 7S/7K 

HI K2021 5,6, 7S/7K, 9 

YH S2020/K2021 3,4, 5S/5K, 8 



TE S2020/K2021 4S/4K  

  
 


