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Taito- ja 
taideaineiden 
opinnot (TT)

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPINNOT

 Kotitalous, kuvataide, tekstiilityö, tekninen 
työ, liikunta ja musiikki

 sisältyvät taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään.

 TT-aineet ovat jatkumoa 7.luokalla aloitettuun TT-
aineen opiskeluun.

 Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalle yhteensä 5 tuntia taito- ja 
taideaineiden opintoja.

 Ei erillistä arvosanaa todistukseen.

 Aineen opiskelu voi päättyä 7. 8. tai 9. luokalla.

 Päättöarviointi tehdään, kun koko oppimäärä on 
suoritettu.

 7. luokalla valitaan koko yläkoulun taito- ja 
taideaineopinnot.



Taito- ja 
taideaineiden 
opinnot 8. lk
2h /vko

2 tunnin TT-aineet

Kotitalous

Kuvataide

Musiikki 

Tekninen työ

Tekstiilityö

Liikunta

Painotettu opetus:

• Liikuntaluokkalaisilla 
TT-aine on liikuntaa.

• LUMA-luokkalaisilla TT-
aine on teknologiaa 
(käsityö)



Taito- ja 
taideaineiden 
opinnot 9. lk
2 h + 1 h vko

2 ja 1 h tunnin TT-
aineet

Kotitalous

Kuvataide

Musiikki 

Tekninen työ

Tekstiilityö

Liikunta

Painotettu opetus:

• Liikuntaluokkalaisilla TT-aine on 
liikuntaa.

• LUMA-luokkalaiset valitsevat TT-
aineen itse 9. luokalle



Valinnaiset 
opinnot (VO)

 Valinnaiset opinnot (VO)
 muodostavat oman oppimääränsä.
 Opiskelu toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä 

kokonaisuutena. 
 Valinnaisista oppiaineista tulee erillinen arvosana 

todistukseen.
 1 tunnin VO-aine arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Suoritus voi vaikuttaa korottavasti emoaineen 
arvosanaan (esimerkiksi englanti tai ruotsi)

 Oppilas ei voi valita samaa 2 h TT-ainetta ja VO-
ainetta.

 Valinnaisainevalinnat tehdään:
 Wilmassa kotona oppilaan tunnuksilla
 helmikuun lopussa 
 kirjauduttava selaimen kautta, ei Wilma-sovelluksella



Valinnaisaineiden tuntijako
*Tietotekniikkatai painotettuopetus
**AlakoulussavalittuA2-englanti (pitkänranskantai pitkänsaksanopiskelijoilla) vie 
2 tuntiavalinnaisistaoppiaineista

7. lk
(tuntia)

8. lk 9. lk

Taito- ja 
taideaineiden opinnot 
(TT)

- 2 3 (2+1)

Valinnaiset opinnot (VO) 1* 3 (2**+1) 3 (2**+1)

Yhteensä 1 5 6



Liikuntapainotteisten luokkien tuntijako

Punaisella olevat tuntimäärät ovat painotettua opetusta eli liikuntaa
*Huom! Alakoulussa valittu A2-englanti vie 2 tuntia valinnaisista oppiaineista

7. lk 8. lk 9. lk

Taito- ja taideaineiden opinnot (TT) - 2 3 (2+1)

Valinnaiset opinnot (VO) 1 3 (2* + 1) 3 (2*+1)

Yhteinen liikunta 2 3 2

Liikuntatunteja viikossa yhteensä 3 6 6



Luma-luokan tuntijako

*Huom! Alakoulussa valittu A2-englanti vie 2 tuntia valinnaisista oppiaineista ja 9. luokalla 
vuosiviikkotuntimäärä ylittyy yhdellä.
Painotettu opetus punaisella:
7.luokalla science 1 h
8. luokalla tähtitiede 1 h ja teknologia (käsityö TT) 2 h
9. luokalla 1 h matematiikka ja 1h kemia ja fysiikka

7. lk 8. lk 9. lk

Taito- ja 
taideaineiden opinnot (TT)

- 2 3 (2+1)

Valinnaiset opinnot (VO) 1 3 (2*+1) 3 (1 +1+1)

Yhteensä 1 5 6



8.luokan 
valinnaiset
opinnot
(VO)
2 h + 1 h

2 tunnin valinnaiset 1 tunnin valinnaiset

Kotitalous Englanti

Kuvataide Ruotsi

Tietotekniikka Laulu (musiikki)

Tekstiilityö Tietokoneen peruskäyttö ja O365

Tekninen työ Robotiikka ja teknologia 
(Tietotekniikka ja tekninen työ)

Liikunta Retkeily

Musiikki Kemian ja biologian laborointi

B2-kieli saksa ja ranska Muotoilupaja (tekstiilityö)

Ilmaisutaito Vertaisohjaajakoulutus

(Urheilijaksi kasvaminen) Tähtitiede (fysiikka)



9. luokan VO-
opinnot

2 h + 1 h

2 tunnin VO-aineet 1 tunnin VO-aineet

Kotitalous Paikallishistoria

Kuvataide Ruotsi

Tietotekniikka Englanti

Tekninen työ Kitaransoitto (musiikki)

Tekstiilityö Tietotekniikka (O365 ja 
tietokoneen peruskäyttötaidot)

Liikunta Matematiikka

Musiikki Ilmaisutaito

Ilmaisutaito Ranska / saksa (alkeet)

B2-kieli (ranska/saksa) jatkuu 8. 
luokalta

Muotoilupaja (tekstiilityö)

Talous- ja yrittäjyystieto

Retkeily

Arjen taidot



Vinkkejä 
opintojen valin
taan

 Oma kiinnostus, innostus ja oppimisen ilo

 Harrastuneisuus – valinnaisaine voi tukea omaa harrastusta

 Hyödyllisyys - tulevissa jatko-opinnoissa ja työelämässä.
 Kuitenkaan minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole 

edellytyksenä pyrittäessä peruskoulun jälkeisiin oppilaitoksiin.

 Ammatilliseen koulutukseen hakiessa huomioidaan taito- ja 
taideaineet painotetussa keskiarvossa

 Lukioiden erityislinjat

 Päätöksentekotaitojen harjoittelu - valinnan tulee perustua 
itsenäiseen harkintaan ja se tehdään yhdessä vanhempien 
kanssa.

 Valintoja tehtäessä on hyvä muistaa, että valinta on sitova.


