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Kankaanpään Yhteislyseo 

Rehtori    Jukka-Tapio Laine   044 577 2381  

Opinto-ohjaaja  Kaisa Törmä    044 577 2386  

Toimistosihteeri   Susanna Lanne  044 577 2380  

Sähköposti  yhteislyseo(at)kankaanpaa.fi  

    etunimi.sukunimi(at)kankaanpaa.fi 

Kotisivu   kyll.kankaanpaa.fi 

Kankaanpään Yhteislyseo on alueellinen yleislukio   

 Moderneissa, viihtyisissä tiloissamme opiskelee noin 170 päivälukion 

opiskelijaa ja perjantaisin lisäksi 50 kaksoistutkinnon suorittajaa. 

 Meillä voit opiskella myös urheilulinjalla, jolloin käyt aamuisin yleisval-

mennuksessa ennen oppituntien alkua. 

 Olemme  liikkuva opiskelupaikka. Välituntisin liikuntasali on opiskeli-

joiden käytössä. Piristystä koulupäiviin tuovat pingis, koris, lentopallo, 

biljardi, darts, kuntopyörät, leuanvetotangot ja kahvakuulat. 

 Pakollisten ja syventävien opintojaksojen lisäksi tarjoamme runsaasti 

koulukohtaisia opintojaksoja esimerkiksi ympäristö– ja yrittäjyyskasva-

tuksessa, sekä luonnontieteissä työkursseja. 

 Geopark-yhteistyön kautta pääset tutustumaan lähiluonnon mahdolli-

suuksiin ja kansainvälisen verkostomme kautta saat mahdollisuuden 

käytännön kieliharjoitteluun. 

 Voit opiskella englannin ja ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa, venäjää, es-

panjaa, sekä tutustua japanin ja kiinan kieliin ja kulttuuriin. 

 Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. 

 Voit suorittaa korkeakoulujen kurkistuskursseja lukio-opintojen aikana.

  

Opiskelijakunta 

Opiskelijakunta luo toiminnallaan viihtyisyyttä ja moni-ilmeisyyttä lukion ar-
kipäivään. Opiskelijakunta järjestää erilaisia teemapäiviä ja kehittää lukion 
toimintaa. Lähde rohkeasti toimintaan mukaan! 

mailto:etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi
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Mitä lukio-opinnot edellyttävät? 

Opiskelu lukiossa kestää noin 500 koulupäivää. Suunnitelmallinen ajankäyttö ja 

pitkäjänteisyys ovat avain opinnoissa menestymiseen.  Näitä siis tarvitaan: 

 Taitoa hallita ja suunnitella omaa ajankäyttöä. 

 Vastuun ottamista omasta opiskelusta. 

 Valmiutta itsenäiseen opiskeluun ja säännölliseen koulunkäyntiin. 

 Halua omaksua uutta tietoa eri lähteistä ja käsitellä sitä. 

 Kotitehtävien säännöllistä tekemistä. 

 Valmiutta käyttää tarvittaessa runsaastikin aikaa opiskeluun. 

 Sopeutumista uuteen opiskelukulttuuriin. 

Opiskelun vastapainona on hyvä pitää kohtuullinen määrä harrastuksia. 

Kuinka paljon opiskelu maksaa? 

Oppivelvollisuuslaki nostaa oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen ja takaa toisen 
asteen koulutuksen maksuttomuuden 20 ikävuoteen saakka. Uudistus koskee 
syksyllä 2021 opintonsa aloittavia. 

Lukion oppikirjat ja opiskelussa käytettävä tietokone ja muu oppimateriaali ovat 
maksuttomia. Maksuttomia ovat myös ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edel-
lytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen.  

Urheilulinjalaiset hankkivat ja maksavat tarvitsemansa liikuntavälineet itse.  

Toisen asteen opiskelijoiden julkisen liikenteen koulumatkatuesta poistuu oma-
vastuuosuus, eli koulukuljetukset ovat maksuttomia, jos koulumatka vähintään 
7 kilometriä.  

Opiskelijan lounas on maksuton.  

Erityisruokavaliota noudattavat ilmoittavat asiasta erityisruokavaliolomakkeel-
la, johon tarvitaan terveydenhoitajan allekirjoitus tai lääkärintodistus. Lomake 
on tulostettavissa kotisivuillamme. 

Terveydenhuolto 

Terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia.   

Kuraattori ja psykologi 

Kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi ovat tavattavissa viikoittain vastaanot-
toaikoina, jotka ilmoitetaan lukuvuosioppaassa.  
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Lukioon hakeminen 

Lukioon haetaan Yhteishaussa 23.2. - 23.3.2021 osoitteessa opintopolku.fi. Yh-

teislyseon haussa olevat hakukohteet ovat: 

 Yleislinja  

 Urheilulinja 

Kankaanpään Yhteislyseon valintakortti täytetään Yhteishaun yhteydessä lukion 

opinto-ohjaajan ja tämän oppaan avulla. Valintakortti on sama molemmilla lin-

joilla. Saat valintakortin omalta opinto-ohjaajaltasi. Valintaohjaus ympäristökun-

tien oppilaille on mahdollista toteuttaa etänä, ota yhteys opinto-ohjaaja Kaisa 

Törmään, kaisa.torma@kankaanpaa.fi tai 044 577 2386. 

Urheilulinjalle hakijat täyttävät lisäksi urheilijatietolomakkeen, joka on tulostetta-

vissa osoitteessa kyll.kankaanpaa.fi.. Palauta lomake samalla, kun palautat valinta-

kortin omalle opinto-ohjaajallesi. 

 

Hakutulosten ilmoittaminen ja paikan vastaanottaminen 

Kankaanpään Yhteislyseoon hyväksyttyjen nimet julkaistaan opintopolussa ja 

sähköpostitse aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hake-

muksella, saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan. 

Vaihtoehtoisesti voit ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Oma Opintopol-

ku -palveluun Opintopolku.fi-palvelussa.  

Tämän lisäksi Kankaanpään Yhteislyseoon hyväksytyt opiskelijat kutsutaan   

lukiolle noutamaan ohjekirje sekä vahvistamaan ensimmäisen vuoden valinnat 

opinto-ohjaajan kanssa. Käynnit on porrastettu ja tarkka käyntiajankohta ilmoite-

taan sähköpostilla lähetettävässä kutsussa. Käynnit sijoittuvat seuraaville ajoille: 

 ma 21.6. klo 12 - 15, 

 ti 22.6. klo 9 - 11 ja 12 - 15 

 ke 23.6. klo 9 - 11 ja 12 - 15 

Jos et varmista omaa paikkaasi Opintopolussa määräaikaan mennessä (1.7.2021), 

voit menettää sen. 
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Opiskelun suuntaaminen - kumman linjan valitsen? 

Yleislinja (lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,5) 

Kankaanpään Yhteislyseon laajan kurssitarjonnan avulla voit painottaa opinto-

ja usealla eri tavalla: 

 Kielipainotus (B-kielinä saksa, ranska, venäjä, espanja, myös japani ja kiina)  

 Luonnontieteet: matematiikka / fysiikka / kemia / biologia 

 Muiden reaaliaineiden painotus (historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, maan-

tiede, uskonto, filosofia, terveystieto) 

 Taito– ja taideaineiden painotus sekä musiikin, kuvataiteen tai liikunnan lu-

kiodiplomin suorittaminen 

 Mikä tahansa näiden yhdistelmä 

Mieti taipumuksiasi, kykyjäsi ja persoonallisuuttasi. Mikä aineyhdistelmä sopii 

juuri sinulle parhaiten? Mitä tarvitset jatko-opinnoissa? Lukion opinto-ohjaaja 

auttaa jatko-opintoihin liittyvissä pohdinnoissa.  

 

Urheilulinja  

Urheilulinja on tarkoitettu aktiivisesti urheileville nuorille. Mukana on mm. 

yleisurheilijoita, uimareita, jääkiekkoilijoita, pesäpalloilijoita sekä talvilajien har-

rastajia. Urheilulinjalle valitut opiskelijat suorittavat normaalin lukiotutkinnon, 

johon voi sisältyä jopa 16 opintopistettä lajivalmennusta henkilökohtaisen val-

mennussuunnitelman mukaisesti (opintojaksot VAR1 - VAR8). Opiskelijat vali-

taan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Linjalle hakevat täyttävät ja palautta-

vat erillisen urheilijatietolomakkeen, jonka voi tulostaa Kankaanpään Yhteis-

lyseon kotisivuilta. Valmennuslinjan opintojen lisäksi on mahdollisuus valita jo-

pa 20 opintopisteen edestä muita liikunnan opintojaksoja, mikäli ne mahtuvat  

opiskeluohjelmaan. Tällöin liikunnan kokonaisopintopistemääräksi tulee 36.  

Urheilulinjalaiset treenaavat valmentaja Juha Rantasen johdolla. 

Kiinnostavatko sinua ympäristöasiat tai yrittäjyys? 

Yleislinjalaiset ja urheilulinjalaiset voivat sisällyttää opintoihinsa  ympäristö– tai 

yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuden. 



6 

Yrittäjyyskasvatus  

Yrittäjyys on enemmän kuin ammatti. Se on rohkeutta kokeilla, sinnikkyyttä yrittää epä-

onnistumisen jälkeen uudelleen ja uskoa oman tekemisen merkitykseen. Yrittäjyyskasva-

tus auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämään niitä edelleen. Opintojen 

aikana opit kaikissa ammateissa tarvittavia taitoja, kuten ajanhallintaa, verkostoitumista 

ja yhteistyötaitoja.  

Kukaan ei ole seppä syntyessään ja yrittäjyyskasvatuksessa opitkin tarttumaan rohkeasti 

mahdollisuuksiin ja luottamaan omaan osaamiseen. Yrittäjyyskasvatus on yhdessä teke-

mistä, vastuun kantamista omasta ja yhteisestä työstä sekä arjen hallintaa. Yrittäjyyskas-

vatuksessa menestymiseen riittää uteliaisuus ja halu kehittyä, yhdessä ideoista kehittyy 

projekteja ja oppimiskokemuksia. 

Opinnot alkavat päivän mittaisella yrittäjyysleirillä ja jatkuvat yritysideoiden kehittelyllä, 

projektien suunnittelulla ja toteutuksella. Voit laittaa oman osaamisesi likoon ja toteut-

taa vaikkapa pienimuotoisen kulttuuritapahtuman tai perustaa harjoitteluyrityksen. 

Saat erillisen todistuksen yrittäjyyskasvatuksen opinnoista, mikäli suoritat 16 opintopis-

tettä. Voit suorittaa myös yksittäisiä yrittäjyysopintoja osana lukio-opintojasi, mutta et 

saa todistusta kokonaisuudesta. 

 

Ympäristökasvatus 

Ihminen on osa luontoa ja sen ymmärtäminen on keskeinen osa ihmisenä kasvamista.  

Ympäristökasvatus antaa eväitä kestävän kehityksen mukaisen elämään. Miten paljon 

voin kuluttaa, jotta tuleville sukupolvillekin jää vielä jotain kulutettavaa?  Ympäristökas-

vatuksen opinnoissa lähdetään tutkimaan lähiluontoa ja hankitaan iloa ja hyvää oloa 

tuottavia luontokokemuksia.  Samalla mietitään valintoja, joilla voitaisiin edistää kestä-

vää elämäntapaa. Valintatilanteet liittyvät usein ruokaan, liikkumiseen, kierrätykseen, 

lämmitysmuotoihin. Ympäristökasvatuksen opinnoissa pääset retkeilemään, ottamaan 

näytteitä ja analysoimaan niitä. Jos haluat, voit tutustua ympäristötaiteeseen, maakun-

tamme Geopark-alueeseen ja ympäristöyrittäjyyteen. 

Saat erillisen todistuksen ympäristökasvatuksen opinnoista, mikäli suoritat 16 opintopis-

tettä. Voit suorittaa myös yksittäisiä ympäristökasvatusopintoja osana lukio-opintojasi, 

mutta et saa todistusta kokonaisuudesta. 
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 Opinto-ohjaus lukiossa 

Ohjaus on oleellinen osa lukion suorittamista. Opinto-ohjaaja käy jokaisen lukio-

laisen kanssa pidemmän ohjauskeskustelun ensimmäisen vuoden syksyllä, toisen 

vuoden keväällä ja kolmannen vuoden syksyllä. Opinto-ohjaaja ohjaa kurssivalin-

tojen tekemisessä, opintojen etenemisessä ja jatko-opintosuunnitelmien tekemi-

sessä.  

Ensimmäisen lukiovuoden alussa tutustutaan lukio-opiskelun suunnitteluun, myö-

hemmin puhutaan mm. työelämästä, ylioppilaskirjoituksista, jatko-opinnoista ja 

muista ajankohtaisista aiheista. Henkilökohtaista ohjausta varten opinto-ohjaaja 

on tavattavissa työhuoneessaan, aika varataan Wilma-viestillä.  

Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen lisäksi suoritat lukiossa kaksi pakollista opin-

to-ohjauksen opintojaksoa. Ensimmäinen opintojakso (OP1) on hajautettu kol-

melle vuodelle, mutta suurin osa tunneista on ensimmäisen vuoden aikana. Toisen 

pakollisen opintojakson (OP2) aikana syvennyt jatko-opintomahdollisuuksiin, työ-

elämään ja ammatinvalintaan. Tämä opintojakso suoritetaan toisena lukiovuotena.  

Ensimmäisenä lukiovuotena voit myös suorittaa valinnaisen opintojakson, joka 

tukee sinua  sopivien opiskelumenetelmien omaksumisessa (Opi lukiossa, 2 op). 

Tärkeä osa lukion opinto-ohjausta ovat ryhmänohjaajat. Viikoittaisilla ryhmän-

ohjaajan tunneilla tutustutaan omaan ryhmään, suunnitellaan tulevaa opiskelua, 

syvennetään erilaisia oppimistekniikoita ja käydään läpi ajankohtaisia aiheita. Tun-

neilla tarkastetaan opiskelusuunnitelman paikkansapitävyys ja mietitään ryhmän 

yhteisiä asioita.  

Aineenopettajat opastavat omien aineidensa oppimisen ja kokeisiin vastaamisen 

ydinasioissa, jotta saat mahdollisimman paljon irti opiskelustasi. Lisäksi aineen-

opettajat ovat  käytössäsi olevia oman alansa asiantuntijoita. He voivat auttaa si-

nua esimerkiksi miettiessäsi tietyn aineen opiskelun merkitystä jatko-opintojen tai 

työelämän kannalta. 

Erityisopettaja  

Lukio-opintojen alussa kaikki opiskelijat tekevät LUKI-seulatestin, jotta erityis-

opettaja voi suunnitella tarvittavia tukikeinoja lukio-opinnoissa selviytymiseen niil-

le opiskelijoille, joilla on tarvetta siihen. Lukioaikaisten tukitoimien perusteella voi 

hakea erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeeseen. Erityisjärjestely voi olla esimerkiksi 

pidennetty koeaika. Tukitoimia ei merkitä todistuksiin.  
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Opiskelun suunnittelu 

Opintojen laajuus 

Lukion oppimäärä käsittää vähintään 150 opintopistettä, enimmäismäärää ei ole.  

Syksystä 2021 alkaen lukiossa opiskellaan opintojaksoittain kurssien sijaan, ja 

opintojen määrä lasketaan opintopisteinä (op). Opintojaksot rakennetaan mo-

duuleista.  

Yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja. Moduulit 

ovat  1 - 3  opintopisteen laajuisia ja niistä koottavat opintojaksot 2 - 8 opintopis-

teen laajuisia. 

  

 

 

 

 

 

Sinä valitset valintakortista moduulit, ja niistä rakentuvat opintojaksot ovat opetus-

suunnitelmassa valmiiksi koottuna. Ensimmäisen vuoden opintojaksot esitellään 

tässä oppaassa. 

Yhden oppiaineen opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Monen oppiaineen yhtei-

sessä opintojaksossa annetaan jokaisen aineen moduulista oma arvosana.  

Lukiolaisen opintoihin sisältyy pakollisia valtakunnallisia opintoja 94 -  102 opinto-

pisteen verran. Määrä riippuu matematiikan valinnasta. Pitkän matematiikan valin-

neilla on enemmän pakollisia opintoja.  

Pakollisten opintojen lisäksi lukiolainen suorittaa vähintään 20 opintopistettä valta-

kunnallisia syventäviä opintoja ja lisäksi paikallisia valinnaisia opintoja sekä / tai 

muiden oppilaitosten tarjoamia opintoja.   

Enimmillään kolmessa vuodessa ehtii suorittaa jopa 180 opintopistettä. 

Lukion jaksojärjestelmä 

Lukio-opinnot on jaettu noin yhdeksän viikon jaksoihin (=periodeihin). 

 

LI1 TE1 OP1 

1op 
2 op 

Opintojakso yht. 6 op 

”Hyvinvoiva opiskelija” 

LI1 + TE1 + OP1 

moduuli Opintojakso yht. 3op 

 2op 

1op 

2op      2op     2op 

moduuli 



9 

Matematiikan valinta 

Jos valitset pitkän matematiikan, voit vaihtaa oppimäärän lyhyeksi missä tahansa opin-

tojen vaiheessa.   

Muissa oppilaitoksissa suoritettavat kurssit 

Muissa oppilaitoksissa, kuten musiikkiopistossa tai taiteen perusopetuksessa suoritettu-

ja opintoja hyväksytään korvaaviksi opintopisteiksi ja ne lasketaan mukaan lukion ko-

konaisopintomäärään koulukohtaisina opintojaksoina. Musiikkiopiston ja taiteen perus-

opetuksen hyväksi luettavien opintopisteiden maksimimäärä on 16.  Opintopisteitä voit 

saada myös vapaa-ajan toiminnasta, kuten partiojohtajakurssista tai urheiluseuran val-

mentajana toimimisesta. Lisätietoa saat opinto-ohjaajalta. 

Valintakortin täyttäminen 

Lukio-opinnot suunnitellaan valintakortin avulla. Valintakortti on sama molemmilla lin-

joilla. Urheilulinjalle hakevat täyttävät valintakortin ja erillisen urheilijatietolomakkeen, 

joka on tulostettavissa koulun kotisivulta. Valitse huolella, sillä valintasi vaikuttavat tule-

van vuoden suunnitteluun. Yhteislyseon opinto-ohjaaja auttaa valintakortin täyttämi-

sessä. Saat valintakortin omalta opinto-ohjaajaltasi. Valintaohjaus ympäristökuntien op-

pilaille on mahdollista myös etänä, ota yhteys opinto-ohjaaja Kaisa Törmään.  

Ensimmäisen lukiovuoden opintoja suunnitellessa keskeisintä ovat ainevalinnat. Mieti 

tarkasti, tahdotko opiskella pitkää vai lyhyttä matematiikkaa ja mitä vieraita kieliä tai re-

aaliaineita opiskelet lukiossa ja mitkä aineet mahdollisesti aiot kirjoittaa. Suunnitelmasi 

saattavat lukioaikana muuttua, ja lukion opinto-ohjaajan avulla voit tehdä muutoksia 

valintoihisi lukio-opintojen aikana. Kun ainevalinta on selvä, valitset moduulit valinta-

kortin mukaisesti. Valintojen perusteella laaditaan opintotarjotin koko tulevaa luku-

vuotta varten. Valinnaisten aineiden ryhmien muodostuminen riippuu valintojen mää-

rästä. Jos valintoja ei ole tarpeeksi, ei joidenkin valinnaisten ja koulukohtaisten opinto-

jen ryhmiä pystytä järjestämään. Ota myös huomioon, että kovin laajat valinnaisten 

kurssien valinnat aiheuttavat todennäköisesti päällekkäisyyksiä. 

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia opintojaksoja. Paitsi, jos 

valitset lyhyen vieraan kielen, kaikki lyhyiden vieraiden kielten opintojaksot ovat valin-

naisia. Joissakin reaaliaineissa, kuten uskonnossa, fysiikassa, kemiassa, psykologiassa ja 

uskonnossa opiskellaan jo ensimmäisenä vuonna valtakunnallisia valinnaisia opintoja ja 

monessa aineessa on tarjolla myös koulukohtaisia valinnaisia opintoja. 

Seuraavalla sivulla on ensimmäisen vuoden valintakortti. Merkitse siihen valintasi opol-

le palautettavan kortin lisäksi, ja säilytä tämä vihko. 
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Ensimmäisen lukuvuoden valinnat  = pakollinen  = valtakunnallinen valinnainen 

1 ruutu = 2op paitsi jos merkitty * = 1op, ** = 3op  = paikallinen valinnainen    

OPPIAINE Numero = moduulin numero   

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2* 3* 4 6op   

A-kieli englanti 1* 2** 3  6op   

A2-kieli saksa  1* 2** 3  6op   

B1 -kieli ruotsi 1* 2** 3  6op   

B2/B3-kieli ranska 1 2 3 4 2 - 8op  B-saksa ja espanja 

B2/B3-kieli venäjä 1 2 3 4 2 - 8op  alkavat lv. 22 - 23 

Matematiikan yhteiset opinnot 1    2op   

Matematiikan pitkä oppimäärä 2** 3 4**  8 op   

Matematiikan lyhyt oppimäärä 2 3   4op   

Biologia 1 2* 3*  4op   

Maantiede 1    2op   

Fysiikka 1* 2* 3  2 / 4 op   

Kemia 1* 2* 3  2 / 4 op   

Filosofia 1    2 op   

Psykologia 1 2   2 / 4 op   

Historia 1 3 5  4 / 6 op   

Yhteiskuntaoppi 1    2 op   

Uskonto / ET 1 2 3  4 / 6 op   

Terveystieto 1    2 op   

Liikunta 1 1k 2k  2 - 6 op   

Musiikki 1 1k   2 / 4 op   

Kuvataide 1    2 op   

Ilmaisutaito 1k    0 - 2op   

Opinto-ohjaus 1 2k   2 / 4 op   

Temaattiset opinnot 1    2 op   

Yrittäjyyskasvatus 1 2 3 4 2 - 8 op   

Ympäristökasvatus 1 2 3 4 2 - 8 op   

Urheiluvalmennus 1 2 3  2 - 6 op   

Tietotekniikka 1k    2 op   

Pakolliset opinnot yht.  Merkitse riveille pakollisten   

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot yht.  sekä valtakunnallisten ja  

Paikalliset valinnaiset opinnot yht.  paikallisten valinnaisten  

Yhteensä (suositus 1. vuonna väh. 60 op)  opintojen opintopisteet  
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Lukion oppimäärän suorittamiseen kuluva aika 

Lukion opintotarjonta on laadittu niin, että lukion voi suorittaa 2 - 4 vuodessa. 

Keskimääräinen suoritusaika on kolme vuotta siten, että ylioppilastutkinto tulee 

suoritetuksi kolmannen vuoden keväällä. Jos sinulla on aikaa vievä vaativa harras-

tus (urheilu tai musiikki) voi olla hyvä harkita lukio-opintojen suorittamista kol-

messa ja puolessa tai neljässä vuodessa.   

Pidä huolta, että sinulle kertyy joka lukuvuosi riittävä määrä opintopisteitä, jotta 

pysyt suunnitelmassa. Ensimmäisenä vuonna olisi hyvä saada kokoon noin 60 

opintopistettä. Muista itse tarkistaa, että opintopisteitä kertyy tarpeeksi 

 1. vuosi  60  - 70 opintopistettä 

 2. vuosi  60  - 70 opintopistettä 

 3. vuosi  30 - 40opintopistettä  

 yhteensä 150 - 180 opintopistettä 

Opintosuunnitelman täsmentäminen ensimmäisen vuoden aikana 
Lukuvuoden 2021 - 22 opintotarjotin valmistuu keväällä 2020. Siihen on merkitty 

kaikki lukiossa lukuvuoden aikana tarjolla olevat kurssit. Voi käydä myös niin, 

että jokin valinnainen kurssi ei toteudu vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 

Ensimmäisen vuoden opinto-ohjelma tarkentuu lukion ensimmäisen jakson aika-

na, jolloin opinto-ohjaaja käy jokaisen ensimmäisen vuoden opiskelijan kanssa 

henkilökohtaisen ohjauskeskustelun. 

Lisätietoja  
Lisätietoja voit kysyä puhelimitse  Kankaanpään Yhteislyseon opinto-ohjaajalta 

(044 577 2386) tai  sähköpostitse: kaisa.torma(at)kankaanpaa.fi   

Valinnaisaineet Kankaanpään Yhteislyseossa 
Kokonaan valinnaisia aineita lukiossa ovat: 

saksa, ranska, venäjä, espanja, ilmaisutaito, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus, 

japani ja kiina 

Valintaperusteista tärkein on oma kiinnostuksesi aineen opiskeluun. Valinnais-

aineet antavat monipuolisia valmiuksia jatko-opiskelua ja työelämää varten.  
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Lukiossa opiskeltavat aineet, ensimmäisen vuoden opintojaksot sekä mo-

duulit, joista ne koostuvat.  

ovat opintojaksot, jotka koostuvat eri oppiaineiden moduuleista 

ovat opintojaksot, jotka koostuvat yhden aineen moduuleista.  

 

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 

Ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalisia suhteitaan äidinkielen avulla. Äi-

dinkieli on ajattelun väline, jonka merkitys lukio-opinnoissa ja elämässä yleensä  on 

olennaisen tärkeä. Äidinkielen tunneilla harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen ja 

puheviestinnän taitoja erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hyvä äidin-

kielen taito on avain yleissivistykseen: sen avulla ihminen oppii tuntemaan myös 

oman kulttuurinsa ja itsensä.  

 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

 

Sisältävät äidinkielen moduulit 

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2op 

ÄI2  Kieli- ja tekstitietoisuus, 1op 

ÄI3  Vuorovaikutus 1, 1op 

ÄI4 Kirjallisuus 1, 2op 

 

Muiden aineiden moduulit esitellään ko. aineen esittelytekstissä. 

 

 

 

ÄI1KU1 (4op) Teksti ja visuaalinen kulttuuri  

ÄI2ÄI3ÄI4 (4op) Tekstien jaetut maailmat  

Oranssilla pohjalla  

Vihreällä pohjalla  
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Englannin kieli (A1-kieli, ENA) 

Englannin kieli on kansainvälisessä kanssakäymisessä yleisesti käytetty maailman-
kieli. Se on koulutuksen, kulttuurin ja tieteiden kieli sekä diplomatian ja elinkei-
noelämän kieli. Ja mitä olisi viestintä ja teknologia ilman englannin kieltä. Moni-
puolinen kielitaito kehittyy erilaisten tekstien ja tekstilajien tulkitsemisesta ja tuotta-
misesta. Opetus syventää perusopetuksen aikana saavutettua kielitaitoa ja rohkaisee 
käyttämään kieltä monipuolisesti.  

 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

Sisältävät englannin moduulit:  

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1op 

ENA2 Englanti globaalina kielenä, 3op 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op 

 

Ruotsi, toinen kotimainen kieli (B1-kieli, RUB) 

Ruotsi on kieli, jolla suomalainen kulttuuri on perustettu, se on kaksikielisen Suo-
men toinen virallinen kieli. Yhteinen kieliperusta on keskeinen osa pohjoismaista 
yhteistyötä ja identiteettiä. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Sisältävät ruotsin moduulit: 

RUB11  Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1op 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani, 3op 

RUB13 Kulttuuri ja mediat, 2op 

 

ENA1RUB1 (2op) Kieli-identiteettiä rakentamassa ruotsiksi ja englanniksi  

ENA2ENA3 (5op) Englanti globaalina kielenä ja luovan ilmaisun välineenä  

ENA1RUB1 (2op) Kieli-identiteettiä rakentamassa ruotsiksi ja englanniksi  

RUB2RUB3 (5op)    Hyvinvointi, ihmissuhteet, oma elinympäristö ruotsiksi  
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Lyhyet vieraat kielet  

Lukuvuonna 2021 - 2022 voit suorittaa ranskan ja venäjän opintojaksoja. Jos olet 
aloittanut opiskelun yläkoulussa, aloitat opiskelun opintojaksosta Perustason alkeet 
3. Voit myös kerrata kielen alkeet lukiossa opiskelun aloittavien kanssa opintojak-
solla Perustason alkeet 1 ja 2. Lyhyissä kielissä ei ole pakollisia moduuleita. Koko 
lukion aikana voit suorittaa yhteensä 16 opintopistettä kutakin lyhyttä vierasta kiel-
tä. Saksan ja espanjan ryhmät alkavat lukuvuonna 2022 - 2023. 

Ranska: RAB2 = yläkoulussa alkanut, RAB3 = lukiossa alkava 

Ranska on tieteiden, taiteiden ja kulttuurin kieli, jolla on vankat historialliset perin-

teet. Se on myös kansainvälisten sopimusten ja kongressien kieli ja Euroopan Unio-

nin ensimmäinen vieras kieli. Ranska auttaa sinua kansainvälistymään ja luomaan 

kontakteja kaikkialla maailmassa. Opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. 

Ensimmäisen vuoden opintojaksot 

 

 

 

Venäjä: VEB2  = yläkoulussa alkanut, VEB3 = lukiossa alkava 

Venäjän merkitys on kasvanut kaupan ja matkailun alalla. Kielikartoituksen mukaan 

venäjän osaajista on pula, joten tämän kielen taito on merkittävä etu työelämässä. 

Jokaisella kurssilla harjoitellaan kirjallisen osaamisen lisäksi työelämän arvostamia 

suullisia taitoja. Opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. 

Ensimmäisen vuoden opintojaksot 

 

Japani ja kiina 

Japania ja kiinaa voit opiskella etäopetuksena Digiluokan kautta koulupäivän päät-

teeksi. Lisätietoa lukuvuoden alussa.  

Perustason alkeet 1 ja 2 (4op)     (moduulit RAB31 ja RAB32) 

Perustason alkeet 3  (2op)          (moduuli RAB33 tai RAB21) 

Perustason alkeet 1 ja 2  (4op)      (moduulit VEB31 ja VEB32) 

Perustason alkeet 3  (2op)        (moduuli VEB33 tai VEB21)  

Perustaso 1 (2op)         (moduuli RAB34 tai RAB22) 

Perustaso 1 (2op)        (moduuli VEB34 tai VEB22) 
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Matematiikka  

Matematiikan opiskelu antaa valmiudet ymmärtää, soveltaa ja tuottaa sekä arvioida 
matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan osaaminen on  välttämätöntä eri 
aloilla kuten tekniikassa, lääke-, talous-, yhteiskunta- ja luonnontieteissä ja taiteissa.  

Kaikille pakollinen moduuli ensimmäisenä vuonna: 

MAY1 Luvut ja yhtälöt (Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus) 2op 

Moduuli on sisällöltään sama matematiikan oppimäärän valinnasta huolimatta. 
Kurssin sisältöjä: prosenttilaskennan periaatteet, verrannollisuus, murtoluvut, po-
tenssin laskusäännöt, funktion käsite, yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaat-
teet, ohjelmistot funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja yhtälöiden 
ratkaisemisessa.  

MAY1 sisältyy matematiikan opintojaksoon Matematiikan perusteet :   

MAY1 moduulin käytyäsi, voit vaihtaa lyhyestä pitkään tai päinvastoin. Voit vaih-

taa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeksi missä tahansa opintojen vaiheessa 

Pitkä matematiikka  (MAA) 

Opintojen tavoitteena on kehittää ongelmanratkaisutaitoja, loogista ajattelua ja 

päättelykykyä. Tehtävän vastaus ei ole tärkeä vaan ratkaisumenetelmät ja niiden ke-

hittäminen. Matematiikkaa opiskelemalla voidaan kehittää luovaa, kriittistä ja äly-

kästä ajattelua. Jos ongelmien ratkaisut kiinnostavat sinua, kannattaa valita pitkä 

matematiikka. Samalla pidät monet ovet avoimina jatko-opintoihin. Älä turhaan 

epäile kykyjäsi vaan laita ne koetukselle. 

Muut pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

Lyhyt matematiikka (MAB) 

Lyhyen matematiikan opiskelijat ratkovat käytännönläheisiä tehtäviä. Tavoitteena 

on kehittää laskutaitoa jokapäiväisen elämän välttämättömänä apuvälineenä. 

Muut pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Pitkä matematiikka: MAY1MAA2 (5op)  (MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1) 

Lyhyt matematiikka: MAY1MAB2 (4op)  (MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt) 

Geometriaa (5op)    (sis. moduulit MAA3 Geometria 2op,  

       MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit 3op) 

MAB3 Geometria (2op)  
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Biologia (BI) 

Biologiassa tutkitaan elämään liittyviä ilmiöitä molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. 

Opetuksen tarkoitus on herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin ja tukea  

luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Biologian opiskelu antaa valmiuksia arki-

elämään, työelämään ja jatko-opintoihin. Opetus  auttaa opiskelijaa ymmärtämään 

biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja 

elinympäristöjen hyvinvointia.  Yhteistyötä tehdään muiden oppiaineiden kanssa, 

erityisesti maantieteen, kemian, fysiikan, psykologian ja terveystiedon. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

 

Sisältävät biologian moduulit: 

BI1 Elämä ja evoluutio, 2op 

BI2 Ekologian perusteet, 1op 

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1op 

Maantiede   (GE) 

Maantiede tarkastelee luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja vuorovaikutus-

ta. Maantieteen opetus  avartaa opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja kehit-

tää valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja nii-

den ajallista muutosta sekä alueellisia ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.  

Opit havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan pe-

rusteltuja näkemyksiä, ottamaan kantaa omassa ympäristössäsi, lähialueilla ja koko 

maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen 

hyvinvoinnin edistämiseksi.  Opetuksessa yhdistyvät luonnontieteelliset ja huma-

nistis-yhteiskuntatieteelliset aiheet.   

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna:  

 

Sisältää maantieteen moduulin : 

GE1 Maailma muutoksessa, 2op 

 

BI1KE1FY1 (4op)    Luonnontieteiden perusteet  

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)  Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)  Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  
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Fysiikka (FY) 

Fysiikka on kokeellinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä py-
ritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saata-
vaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnosta yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne 
matemaattisina malleina. Yhteiskunta tarvitsee luonnontieteen osaajia ja on mukava 
olla tässä joukossa mukana ratkomassa monipuolisia ja mielekkäitä haasteita. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Sisältävät fysiikan moduulit: 

FY1 Fysiikka luonnontieteenä, 1op 

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 1op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Kemia (KE) 

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maail-

mankuvan kehittymistä. Se ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitys-

tä jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.  

Opinnoissa havainnoidaan ja tutkitaan. Kokeellisuus tukee käsitteiden omaksumista 

ja ymmärtämistä sekä tutkimisen taitojen oppimista. Mittaaminen, luokitteleminen ja 

tutkimisen taidot kehittyvät erilaisten menetelmien harjoittelun kautta.  

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Sisältävät kemian moduulit: 

KE1 Kemia ja minä 1op 

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus 1op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

BI1KE1FY1 (4op)    Luonnontieteiden perusteet  

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)         Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  

FY3 (2op) Energia ja lämpö  

KE3  (2op ) Molekyylit ja mallit  

BI1KE1FY1 (4op)       Luonnontieteiden perusteet  

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)         Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  
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Uskonto (UE) 

Uskonnon opetuksessa perehdytään uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemis-
muotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja ja katsomuksia tar-
kastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhtei-
sön elämää. Opetus antaa aineksia opiskelijan oman elämänkatsomuksen raken-
tamiseen perehdyttämällä omaan uskontoon, eri uskontojen elämään ja ajatte-
luun ja antamalla valmiuksia ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia.  

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Sisältävät uskonnon moduulit: 

UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä, 2op 

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Psykologia (PS) 

Psykologian tuntemusta tarvitaan kaikissa ammateissa joissa ollaan ihmisten 
kanssa tekemisissä. Psykologian opetuksessa luodaan kuva ihmisestä psyykkisenä, 
fyysisenä ja sosiaalisena olentona. Opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedos-
taa ja käsitellä elämäänsä liittyviä asioita ja oppia ymmärtämään sekä itseään että 
muita ihmisiä. Psykologiassa luodaan edellytykset oman psyykkisen kasvun, hy-
vinvoinnin, vuorovaikutustaitojen ja asenteiden kehittämiseen.  Psykologia nojau-
tuu toisaalta oppilaan omiin kokemuksiin psyykkisistä ilmiöistä ja toisaalta psyko-
logialle ominaiseen kokeelliseen tutkimusotteeseen.  

 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Sisältää psykologian moduulin : 

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

HI1PS1UE1 (6op) Historian, psykologian ja uskonnon perusteet  

UE2 (2op)    Maailmanlaajuinen kristinusko  

UE3 (2op) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä  

HI1PS1UE1 (6op) Historian, psykologian ja uskonnon perusteet  

PS2 (2op) Kehittyvä ihminen  
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Historia (HI) 

Historian opetus on pääosin peruskouluopintojen syventämistä. Se antaa aineksia, 
joiden avulla voit  rakentaa elämänkatsomustasi ja maailmankuvaasi. Tavoitteena 
on taito pohtia ja käsitellä tietoa kriittisesti, tahto yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen 
sekä kyky nähdä oma toiminta osana laajempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta.  

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Sisältävät historian moduulit:  

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia, 2op 

HI3 on itsenäinen opintojakso, 2op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Yhteiskuntaoppi (YH) 

Yhteiskuntaopin tunneilla saat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan ra-
kenteita ja keskeisiä ilmiöitä sekä valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suo-
malaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu 
eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Filosofia (FI) 

Filosofian tunneilla avarrat ja rakennat käsityksiäsi todellisuuden luonteesta, arvois-
ta, ihmisestä ja tiedon perusteista. Opiskelu tukee eri oppiaineiden ja tieteenalojen 
jäsentymistä maailmankatsomukseksi. Filosofiassa saat kyseenalaistaa ja etsiä uusia 
näkökulmia elämän teoreettisiin ja arkisiin kysymyksiin.  

Pakollinen moduuli ensimmäisenä vuonna: 

 

 

HI1PS1UE1 (6op) Historian, psykologian ja uskonnon perusteet  

HI3 (2op) Itsenäisen Suomen historia  

HI5 (2op) Ruotsin itämaasta Suomeksi  

YH1 (2op) Suomalainen yhteiskunta    

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun  
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Terveystieto (TE) 

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tehtävänä on  terveysosaamisen ke-

hittäminen. Terveysosaaminen tarkoittaa asiatietojen ja käsitteiden hallintaa, ter-

veyteen liittyviä taitoja, kykyä itsenäiseen kriittiseen ajatteluun ja itsetuntemuksen 

syventymistä. sekä eettisenä vastuullisuutena. Olennaista on ohjata opiskelijaa ym-

märtämään terveyttä voimavarana, jonka pohjalta monet muut arkielämän toimin-

not rakentuvat.  

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Sisältää terveystiedon moduulin: 

TE1 Terveys voimavarana,  2op 

 

Liikunta (LI) 

Kankaanpään Yhteislyseossa panostetaan liikuntaan ja se näkyy tavallista laajempa-

na liikunnan opetustarjontana. Kahden pakollisen opintojakson lisäksi innokkaat 

liikkujat voivat valita kahdeksan valinnaista opintojaksoa ja harrastaa  liikuntaa läpi 

koko lukioajan. Liikunta-alasta haaveilevan kannattaa suorittaa liikunnan lukiodip-

lomi. Sen suorittamisen edellytyksenä on neljän liikunnan opintojakson suorittami-

nen. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

 

Sisältää liikunnan moduulin 

LI1 Oppiva liikkuja, 2op 

Valinnaiset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

 

 

 

 

 

LI1OP1TE1 (6op)     Hyvinvoiva opiskelija  

LI1OP1TE1 (6op)     Hyvinvoiva opiskelija  

LI1k Uusien lajien kurssi 2op 

LI2k Pelikurssi 2op 
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Kuvataide (KU) 

Kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa tutkitaan todellisuutta taiteen 
keinoin. Se auttaa sinua ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin mer-
kityksen omassa elämässäsi. Kokemukset, mielikuvitus ja tavoitteellinen työskente-
ly luovat perustan moniaistiselle oppimiselle. Opetuksessa tarkastellaan taiteessa ja 
muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. 
Jos olet suorittanut kuvataiteen perusopinnot Kuvataidekoulussa, voit saada hy-
väksiluettua suorituksia lukion opintopisteiksi. Kuvataiteesta voi suorittaa lu-
kiodiplomin. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Sisältää kuvataiteen moduulin: 

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2op 

 

Musiikki (MU) 

Musiikin opetus edistää aktiivista musiikillista toimintaa ja osallisuutta. Musiikin 
kautta  tutkit maailmaa etenkin kuulonvaraisesti. Tunneilla voit kokeilla erilaisia 
musiikillisia ilmaisutapoja ja käyttää mielikuvitusta. Luova tuottaminen ja uusien 
musiikillisten ratkaisujen etsiminen ovat prosesseja, jotka vaativat aikaa ja rauhaa 
ajatella. Ne kehittävät pitkäjänteisyyttä ja kykyä soveltaa opittua uusissa tilanteissa. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Valinnainen opintojakso 

 

Ilmaisutaito (IT) 

Ilmaisutaito antaa valmiuksia ja rohkeutta esiintyä sekä käyttää mielikuvitusta. 
Kurssit voidaan toteuttaa ryhmän toivomusten mukaan esimerkiksi video - tai näy-
telmäprojekteina. 

Valinnainen opintojakso 

Tehdään  puhe-, dialogi- ja improvisointiharjoituksia. 

 

ÄI1KU1 (2op) Tekstit ja visuaalinen kulttuuri  

Intro - kaikki soimaan  (2op)    (moduuli: MU1) 

MU1k Yhteismusisointi 2op - tuotetaan musiikkia koulun tilaisuuksiin. 

ITk1 (2op) Nyt näyttelemään!   
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Opinto-ohjaus (OP) 

 

Sisältää opinto-ohjauksen moduulin  OP1 Minä opiskelijana, 2op  

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

 

Opintojaksossa kehitetään opiskelutaitoja opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  

 

Tietotekniikka (AT) 

 

Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat koulukohtaisen tietotekniikan 

opintojakson AT1k).  Opintojaksossa perehdytään opiskelussa tarvittavien laittei-

den ja sovellusten käyttöön, tiedonhallintaan ja tekstinkäsittelyyn. 

Voit opiskella verkko-opintoina muitakin kursseja. Lisätietoa syksyllä! 

Yrittäjyyskasvatus (YRI) 

Ensimmäisenä vuonna voit valita opintojaksoja: 

YRI1 Start up: ensiaskeleet yrittäjyyteen, 1op (yhden päivän leiri) 

YRI2 Yrittäjyyden perusteet, 3 op (Sisältö: omien vahvuuksien tunnistaminen, 

vuorovaikutusosaaminen; rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen, 

mahdollisuuksien tunnistaminen ja ideoiden kehittely yksin ja ryhmässä, tutustu-

misia paikallisiin yrittäjiin ja oman verkoston luominen.) 

YRI3 Projektihallinnan ja talouden opintojakso, 3 op 

YRI4 Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot - ollaa ihmisiks! 2 op 

Ympäristökasvatus (YMK) 

Ensimmäisenä vuonna voit valita opintojaksoja: 

Ymk1 Kestävä kehitys 2op Arjen ratkaisuja, kiertotalous, uusiutuva energia 

Ymk2 Lähiympäristö tutuksi 2 op Maastoretki, ympäristön tutkiminen, Geopark 

Ymk3 Ympäristötaide 2op 

YMK4 Suomen luonnonvarat 2op 

LI1OP1TE1 (6op)   Hyvinvoiva opiskelija  

OP2K (2op) Opi lukiossa!  

AT1k (2op) Tietotekniikan perusteet  



23 

Ylioppilastutkinto 

Lukio-opiskelun päättää ylioppilastutkinto. Lukion suorittaneet saavat kaksi mer-

kittävää paperia, lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen. Kor-

keakouluihin  valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella vähintään 50 % 

uusista opiskelijoista.  

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava viisi koetta. Ainoa kaikille pakollinen koe on 

äidinkieli. Lisäksi sinun on suoritettava vähintään neljä koetta kolmesta eri ryh-

mästä ryhmästä:  toinen kotimainen kieli*), vieras kieli*), matematiikka*) ja  reaali-

aineet.  

Vähintään yhden *) merkitystä tulee olla vaativampi (A –tason) koe, esimerkiksi 

matematiikka tai englanti.  

Näiden viiden aineen lisäksi voit tietysti sisällyttää tutkintoosi muitakin kokeita.  

Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Syksyllä 

2021 lukio-opiskelun aloittavat opiskelijat, voivat aloittaa tutkintonsa suorittami-

sen toisen lukiovuoden keväällä, eli keväällä 2023.  

 

Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon sisältyy vähintään viisi koetta:  

Kaikille pakollinen:  

Neljä koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä: 

 

 

 

 

Näiden lisäksi voit sisällyttää tutkintoon haluamasi määrän muita kokeita. 

Ylioppilaaksi valmistuttuasi voit täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla.  

Hyväksyttyjen kokeiden arvosanoja saa käydä korottamassa rajattomasti. 

Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa kolme kertaa.  

Äidinkieli tai S2 

Reaali (PS, HI, FY, BI, UE, FY, YH, KE, GE, TE, FI) 

toinen kotimainen kieli = ruotsi 

matematiikka 

vieras kieli 

Vähintään yhden 

kokeista on oltava 

pitkän oppimäärän 

koe (MAA / ENA) 
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Valtakunnallinen lukion oppimäärän tuntijako sekä paikalliset va-

linnaiset opinnot  

  tai   tai   =tässä taulukossa 2 opintopistettä 

Äidinkieli ja kirjallisuus      12op   6op      

A-kieli englanti      12op  4op  4op     

A2-kieli saksa      12op         

B1 -kieli ruotsi     10op  4op 2op       

B2- ja B3-kielet        16op       

Matematiikka  yhteinen 2op              

Matematiikka pitkä          18op   6op  4op 

Matematiikka lyhyt      10op  4op  4op      

Biologia  4op   6op  *3op        

Maantiede 2op   6op           

Fysiikka 2op      12op  *3op      

Kemia 2op    8op  *3op        

Filosofia  4op  4op           

Psykologia 2op    8op  *3op        

Historia   6op   6op *1op        

Yhteiskuntaoppi   6op 2op *1op          

Uskonto / ET  4op    8op         

Terveystieto 2op  4op            

Liikunta  4op   6op      12op    

Musiikki 2 tai 4op  4op       16op    

Kuvataide 2 tai 4op  4op       14op    

Ilmaisutaito  4op             

Opinto-ohjaus  4op    8op         

Temaattiset opinnot   6op         

Yrittäjyyskasvatus        16op       

Ympäristökasvatus        16op       

Tietotekniikka 2op              

Pakolliset opinnot yht. 94 op Tai  102 op           

Valtakunnall. valinnaiset 20 op op             

+ paikalliset valinnaisia              

Yhteensä vähintään  150 op             


