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Kankaanpään Yhteislyseo 

Rehtori    Mari Fabig      044 577 5280  

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.fi 

Kankaanpään Yhteislyseo on alueellinen yleislukio   

 modernit, viihtyisät tilat 

 n. 170 päivälukion opiskelijaa ja n. 50 kaksoistutkinnon suorittajaa 

 urheilulinja:  aamuisin yleisvalmennus ennen oppituntien alkua. 

 välituntitekemistä: pelaa pingistä, korista, lentopalloa, biljardia, dartsia, 

polje kuntopyörää, vedä leukaa, kahvakuulaile 

 runsaasti koulukohtaisia opintojaksoja:  ympäristö– ja yrittäjyyskasvatus-

ta, luonnontieteiden työkursseja 

 Geopark-yhteistyötä: tutustu lähiluonnon mahdollisuuksiin 

 kansainvälisen verkoston kautta käytännön kieliharjoittelua 

 opiskele englannin ja ruotsin lisäksi  saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, 

japania tai kiinaa 

 yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa 

 suorita korkeakoulujen kurkistuskursseja  

 Tutustu paikalliseen kulttuuritarjontaan Taidepassin avulla 

 

Opiskelijakunta 

Opiskelijakunta luo toiminnallaan viihtyisyyttä ja moni-ilmeisyyttä lukion arki-

päivään. Opiskelijakunta järjestää erilaisia teemapäiviä ja kehittää lukion toi-

mintaa. 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 nosti oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen ja takaa toisen as-
teen koulutuksen maksuttomuuden 20 ikävuoteen saakka.  

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 on vähin-
tään 7 kilometriä.  

Opiskelijan lounas on maksuton.  

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

 

Terveydenhuolto 

Terveydenhoitaja on  tavattavissa lukiolla kahtena päivänä viikossa, päivät il-
moitetaan lukuvuosioppaassa.  

 

Kuraattori ja psykologi 

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

Lukioon haetaan Yhteishaussa 22.2. - 22.3.2022 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 oppilaanohjaajaltasi. Valintaohjaus ympäristökun-

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

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

Urheilulinjalle hakijat täyttävät lisäksi urheilijatietolomakkeen, joka on tulostetta-

vissa osoitteessa kyll.fi. Palauta lomake samalla, kun palautat valintakortin omalle 

oppilaanohjaajallesi. 

 

Hakutulosten ilmoittaminen ja paikan vastaanottaminen 

Kankaanpään Yhteislyseoon hyväksyttyjen nimet julkaistaan Opintopolussa ja 

sähköpostitse aikaisintaan 16.6.2022. 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 Yhteis-

lyseoon hyväksytyille opiskelijoille lähetetään ohjekirje ja opiskelupaikan vas-

taanotto vahvistetaan käymällä lukiolla pe 17.6.  klo 9 -  14 välisenä aikana tai 

ma 20.6. klo 9 - 14 välisenä aikana. Käyntiin menee aikaa enintään 15 minuuttia. 

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 30.6.2022  
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Opiskelun suuntaaminen - kumman linjan valitsen? 

Yleislinja (lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,5) 

Kankaanpään Yhteislyseon laajan opetustarjonnan 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. Taidepassi yhteistyössä Satakunnan ammattikor-

keakoulun Taidekoulun kanssa. 

 Voit suorittaa yrittäjyys– tai ympäristökasvatuksen opintokokonaisuuden 

Mieti taipumuksiasi, kykyjäsi ja persoonallisuuttasi. Mikä aineyhdistelmä sopii 

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

auttaa jatko-opintoihin liittyvissä pohdinnoissa.  

 

Urheilulinja (lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,5) 

Urheilulinja on tarkoitettu aktiivisesti urheileville nuorille. Mukana on mm. yleis-

urheilijoita, uimareita, jääkiekkoilijoita, pesäpalloilijoita sekä talvilajien harrastajia. 

Urheilulinjalle valitut opiskelijat suorittavat normaalin lukiotutkinnon, johon voi 

sisältyä jopa 16 opintopistettä lajivalmennusta henkilökohtaisen valmennussuun-

nitelman mukaisesti (opintojaksot VAR1 - VAR8). Opiskelijat valitaan lukuainei-

den keskiarvon perusteella. Linjalle hakevat täyttävät ja palauttavat erillisen ur-

heilijatietolomakkeen, jonka voi tulostaa Kankaanpään Yhteislyseon kotisivuilta. 

Valmennuslinjan opintojen lisäksi on mahdollisuus valita jopa 20 opintopisteen 

edestä muita liikunnan opintojaksoja, mikäli ne mahtuvat  opiskeluohjelmaan. 

Tällöin liikunnan kokonaisopintopistemääräksi tulee 36 

Urheilulinjalaiset treenaavat aamuisin valmentaja Juha Rantasen johdolla sekä 

joinakin aamuina omissa lajitreeneissä. 
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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. Voit opiskella myös yliopistokurs-

seja osana ympäristökasvatusta. 

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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Ohjaus lukiossa 

Ohjaus on oleellinen osa lukion suorittamista. Henkilökohtainen  ohjauskeskus-

telu käydään 1. vuoden syksyllä, 2. vuoden kevättalvella ja abivuoden syksyllä. Se-

kä aina kun koet sille tarvetta! 

Opinto-ohjaaja auttaa: 
 opintojaksovalintojen tekemisessä 
 opintojen etenemisessä ja sopivan opiskelutavan löytämisessä 
 jatko-opinto– ja urasuunnitelman pohdinnassa  
 

Ensimmäisen vuoden opinto-ohjaus sisältää 

 Lukio-opiskelun rakenne ja suunnittelu 
 Lukio-opiskelijan ajanhallinta– ja elämänhallinnan taidot  
 Ylioppilastutkinnon perusteet 
 Katsaus jatko-opintomahdollisuuksiin ja työelämään  

Henkilökohtaista ohjausta varten opinto-ohjaaja on tavattavissa työhuoneessaan, 

aika varataan Wilma-viestillä tai työhuoneella poikkeamalla.  

Pakolliset opintojaksot: 

 OP1  Minä opiskelijana (2 op), hajautettu kolmelle vuodelle  
 OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2op) toisena lukiovuonna 
Valinnaiset opintojaksot 

 OP1k Työelämään tutustuminen lukiossa (2op) 

 OP2k Opi lukiossa! (2op), auttaa sopivien opiskelumenetelmien löytämistä. 

 

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

tunneilla tutustutaan omaan ryhmään, suunnitellaan opiskelua, ja käydään läpi 

ajankohtaisia aiheita.  Ryhmänohjaaja on säännöllisesti yhteydessä kotiväkeen. 

Aineenopettajat opastavat omien aineidensa oppimisen ja kokeisiin vastaamisen 

ydinasioissa, jotta saat mahdollisimman paljon irti opiskelustasi. Aineenopettajat 

ovat  käytössäsi olevia oman alansa asiantuntijoita. He voivat auttaa myös miet-

tiessäsi tietyn aineen opiskelun merkitystä jatko-opintojen tai työelämän kannalta. 

Erityisopettaja  tekee opintojen alussa kaikille opiskelijoille lukiseulatestin, jolla 

kartoitetaan mahdollista lukivaikeutta ja tuen tarvetta. Erityisopettajalta saa apua 

monipuolisesti opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa, ei pelkästään luki-vaikeuteen 

liittyvissä. Tukitoimien perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä myös ylioppilasko-

keeseen. Erityisjärjestely voi olla esimerkiksi pidennetty koeaika tai rauhallinen 

paikka koetilassa. Tukitoimia ei merkitä todistuksiin.  
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Opiskelun suunnittelu 

Opintojen laajuus 

Lukion oppimäärä käsittää vähintään 150 opintopistettä, enimmäismäärää ei ole.  

Lukiossa opiskellaan opintojaksoittain ja opintojen määrä lasketaan opintopis-

teinä (op). Opintojaksot rakennetaan moduuleista.  

Yksi opintojakso 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. Opintojaksot  esitellään tässä oppaassa. 

Yhden oppiaineen opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Monen oppiaineen yhtei-

sessä opintojaksossa annetaan jokaisen aineen moduulista oma arvosana.  

Opintoihin sisältyy 

 Valtakunnallisia pakollisia opintoja 94 -  102 opintopistettä. Määrä 

riippuu matematiikan valinnasta. Pitkän matematiikan valinneilla on 

enemmän pakollisia opintoja.  

 vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja ja 

lisäksi paikallisia valinnaisia opintoja sekä / tai muiden oppilaitosten tar-

joamia opintoja.   

Enimmillään kolmessa vuodessa ehtii suorittaa jopa 180 opintopistettä. 

Lukion periodijärjestelmä 

Lukio-opinnot on jaettu neljään noin yhdeksän viikon periodiin. Sinulla on yhden 

lukuvuoden aikana siis neljä erilaista lukujärjestystä. 

 

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 
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Lukion oppimäärän suorittamiseen kuluva aika 

Lukion voi suorittaa 2 - 4 vuodessa. Keskimääräinen suoritusaika on kolme vuot-

ta siten, että ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi kolmannen vuoden keväällä. Jos 

sinulla on aikaa vievä vaativa harrastus (urheilu tai musiikki) voi olla hyvä harkita 

lukio-opintojen suorittamista kolmessa ja puolessa tai neljässä vuodessa.   

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

pysyt suunnitelmassa. Muista itse tarkistaa Wilmasta, 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 
Ensimmäisen vuoden opinto-ohjelma tarkentuu lukion ensimmäisen jakson aika-

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

henkilökohtaisen ohjauskeskustelun. Voi käydä esimerkiksi niin, että jokin va-

linnainen kurssi ei toteudu vähäisen kiinnostuksen vuoksi.  

 

Lisätietoja voit kysyä puhelimitse  Kankaanpään Yhteislyseon opinto-ohjaajalta 

puh. 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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Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot 

Muissa oppilaitoksissa, kuten musiikkiopistossa tai taiteen perusopetuksessa suoritettu-

ja opintoja hyväksytään korvaaviksi opintopisteiksi ja ne lasketaan mukaan opintomää-

rään osaamisen tunnustamisena paikallisina valinnaisina opintojaksoina. Niillä ei voi 

korvata valtakunnallisia pakollisia tai valinnaisia opintoja. Musiikkiopiston ja taiteen pe-

rusopetuksen hyväksi luettavien opintopisteiden maksimimäärä on 16.  Opintopisteitä 

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

valmentajana 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. Valintaohjaus ympäristökuntien oppilaille on mahdollista myös etänä, ota yhteys 

opinto-ohjaaja Kaisa Törmään.  

Ensimmäisen lukiovuoden opintoja suunnitellessa keskeisintä ovat ainevalinnat: 

 Pitkä vai lyhyt matematiikka ? Jos valitset pitkän matematiikan, voit vaihtaa 

oppimäärän lyhyeksi missä tahansa opintojen vaiheessa.   

 Muita vieraita kieliä englannin ja ruotsin lisäksi ? 

 Mitkä reaaliaineet  kiinnostavat? 

 Monipuolisuutta opintoihin ympäristö– tai yrittäjyyskasvatuksella? 

 Entäpä temaattiset opinnot: kansainvälisyys, ilmaisukasvatus, opiskelijakunta-

toiminta? 

 

Suunnitelmasi saattavat 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 opintojen ryhmiä pystytä 

järjestämään. Ota myös huomioon, että kovin laajat valinnaisten kurssien valinnat ai-

heuttavat todennäköisesti päällekkäisyyksiä, jolloin osa opinnoista tehdään itsenäisesti. 
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Valintakortin täyttäminen 

 

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia opintojaksoja. Paitsi 

jos valitset lyhyen vieraan kielen, kaikki lyhyiden vieraiden kielten opintojaksot 

ovat valinnaisia. Joissakin reaaliaineissa, kuten uskonnossa, fysiikassa, kemiassa, 

psykologiassa, maantieteessä ja uskonnossa opiskellaan jo ensimmäisenä vuonna 

valtakunnallisia valinnaisia opintoja ja monessa aineessa on tarjolla myös koulu-

kohtaisia paikallisia valinnaisia opintoja. 

Saat opolta valintakortin täytettäväksi. Merkitse siihen rastilla valintasi ensimmäi-

selle vuodelle. Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, valitse kaikki pakolliset 

moduulit, ja oman mielenkiintosi mukaan valinnaiset. Sarakkeeseen ”op” merkit-

set kunkin aineen yhteenlasketut opintopisteet ja lomakkeen alalaitaan ensimmäi-

sen lukiovuoden opintopisteet yhteensä.  

Myös tämän oppaan seuraavalla sivulla on lukio-opintojen valintakortti. Merkitse 

siihenkin ensimmäisen vuoden valintasi, ja säilytä tämä vihko. Siten voit tarkistaa 

omat valintasi vielä syksylläkin. Valintakortista valitset siis oppiaineiden moduule-

ja, ja tämän oppaan avulla näet millaisia opintojaksoja niistä on muodostettu. Si-

vulta 13 alkaa ainekohtainen luettelo opintojaksoista ja moduuleista. 

 

Valintakortin värikoodit ja muut merkinnät 

 = valtakunnallinen pakollinen moduuli 

 = valtakunnallinen valinnainen moduuli  

 = paikallinen valinnainen (koulukohtainen) moduuli 

 

Valintakortin ruutuihin on merkitty aineen moduulien numerot. 

Yksi ruutu = 2 opintopistettä, paitsi jos moduulin numeron perässä on tähtiä, on 

moduulin laajuus: 

 * = 1 opintopiste 

 ** = 3 opintopistettä 
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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 3k* 6 –7op   

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

B1 -kieli ruotsi 1* 2** 3 2k 6—8op   

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

B2/B3-kieli espanja 1 2 3 4 2 - 8op  alkavat lv. 23 - 24 

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 2 2k  2 - 6op   

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 2k   2 op   

Uskonto / ET 1 2 3  4 / 6 op   

Terveystieto 1    2 op   

Liikunta 1 1k* 2k*  2 - 4 op   

Musiikki 1 1k   2 / 4 op   

Kuvataide 1    2 op   

Ilmaisutaito 1k    0 - 2op   

Opinto-ohjaus 1 2k   2 / 4 op   

Temaattiset opinnot     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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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: 

ÄI1KU1 (4op) Teksti ja visuaalinen kulttuuri  

ÄI2ÄI3ÄI4 (4op) Tekstien jaetut maailmat  

Sisältävät äidinkielen pakolliset moduulit: 

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2op;  

ÄI2  Kieli- ja tekstitietoisuus, 1op; 

ÄI3  Vuorovaikutus 1, 1op; ÄI4 Kirjallisuus 1, 2op 

Valinnainen : ÄI1k Tukea peruskoulusta lukioon siirtyville (1op) 

Toinen vuosi 

Pakolliset opintojaksot 

ÄI5FI1ENA4 (6 op) Tulkitaan tekstejä ja argumentoidaan suomeksi ja englanniksi  

ÄI6ÄI7 (2op)   Kirjoittaminen on vuorovaikutusta  

ÄI8 (2op)     Kirjallisuus kontekstissaan  

Sisältävät äidinkielen pakolliset moduulit: 

ÄI5 Tekstien tulkinta 1, 2op 

ÄI6 Kirjoittaminen 1, 1op 

ÄI7 Vuorovaikutus, 1op 

ÄI8 Kirjallisuus 2, 2op 

Kolmas vuosi 

Pakolliset opintojaksot 

ÄI10ÄI11 (4op) Kohti ylioppilaskokeita 

Sisältävät äidinkielen valinnaiset moduulit: 

ÄI10 Kirjoittaminen 2, 2 op 

ÄI11 Tekstien tulkinta 2, 2op 

Valinnainen opintojakso: ÄI9 (2op)  Puheviestinnän syventäminen 
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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 

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

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

Sisältävät englannin pakolliset moduulit 

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1op 

ENA2 Englanti globaalina kielenä, 3op 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op 

Valinnainen opintojakso 

ENA3k (1op) Peruskoulusta lukioon, englannin perusteet 

Toinen vuosi 

Pakolliset opintojaksot 

ÄI5FI1ENA4 (6 op) Tulkitaan tekstejä ja argumentoidaan suomeksi ja englanniksi  

ENA5MAB5 / ENA5MAA8  (4op) Tilastoja ja englantia 

Sisältävät englannin pakolliset moduulit:  

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2op   

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2op  

Valinnaiset opintojaksot 

ENA8  (2op) Viesti ja vaikuta puhuen  

ENA2k  (1op) Literature and Creative Writing 

Kolmas vuosi 

Pakolliset opintojaksot 

ENA6 (2op) Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 

Valinnaiset opintojaksot 

ENA7 (2op) Ympäristö ja kestävä elämäntapa 

ENA1k (2op) Abitreenit 
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Ruotsin kieli, 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. Ruotsi ylioppilaskoe suoritetaan abivuoden syksyllä. Jos 
aiot kirjoittaa ruotsin, valitse toiselle vuodelle pakollisten opintojen lisäksi ainakin 
valinnainen opintojakso RUB17. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

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

RUB2RUB3 (5op)    Hyvinvointi, ihmissuhteet, oma elinympäristö ruotsiksi  

Sisältävät ruotsin pakolliset moduulit: 

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1op 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani, 3op  

RUB13 Kulttuuri ja mediat, 2op 

Valinnaiset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

RUB12k (2 op) Rakenteiden kertaus 

Toinen vuosi 

Pakolliset opintojaksot 

RUB4 (2op) Monikulttuurisuutta, oman elämän hallintaa sekä Islannin eksotiikkaan tu-

tustumista  

RUB5OP2 (4op) Opiskelu- ja urasuunnitelmia molemmilla kotimaisilla kielillä   

Sisältävät ruotsin pakolliset moduulit: 

RUB14 Ympäristömme, 2 op 

RUB15 Opiskelu– ja työelämä, 2 op 

Valinnaiset opintojaksot 

RUB6 Ruotsi 6 (2op) Viesti ja vaikuta puhuen  

RUB7 Ruotsi 7  (2op) Kestävä elämäntapa 

Kolmas vuosi 

Valinnainen opintojakso 

RUB11k  (2op) Abitreenit  



16 

Saksan kieli (A2-kieli, SAA) 

Kankaanpään Yhteislyseossa voit opiskella saksaa A2-kielenä, jos olet aloittanut sen 
opiskelun jo peruskoulun ala-asteella. Saksaa puhuu äidinkielenään Euroopassa yli 
100 miljoonaa ihmistä. Saksan kielen sujuva taito on valtti työmarkkinoilla, sillä 
Saksa on edelleen yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme.  Monipuolinen kie-
litaito kehittyy erilaisten tekstien ja tekstilajien tulkitsemisesta ja tuottamisesta. 
Opetus syventää perusopetuksen aikana saavutettua kielitaitoa ja rohkaisee käyttä-
mään kieltä monipuolisesti. Saksan yo-koe suoritetaan abivuoden syksyllä. Jos aiot 
kirjoittaa ylioppilaskokeen myös A-englannissa, kirjoitat sen abivuoden keväällä. 
Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 
SAA1 (1op) Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen  
SAA2 (3op) Saksa globaalina kielenä 
SAA3 (2op) Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 
SAA4 (2op) Kieli ja vaikuttamisen välineenä 
Toinen vuosi 

SAA5 (2op) Kestävä tulevaisuus ja tiede  
SAA6 (2op) Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 

SAA7 (2op) Ympäristö– ja kestävä elämäntapa  

Kolmas vuosi: SAA1k (2op) Abitreenit 

Lyhyet vieraat kielet  

Lukuvuonna 2022 - 2023 voit suorittaa lähiopetuksessa saksan ja espanjan opinto-
jaksoja sekä japanin ja kiinan opintoja Digiluokan kautta etäopiskeluna. Jos olet 
aloittanut opiskelun yläkoulussa, aloitat opiskelun opintojaksosta Perustason alkeet 
3. Halutessasi voit myös kerrata kielen alkeet lukiossa opiskelun aloittavien kanssa 
opintojaksolla Perustason alkeet 1 ja 2. Lyhyissä kielissä ei ole pakollisia moduulei-
ta. Kutakin lyhyttä vierasta kieltä voit suorittaa yhteensä 16 opintopistettä . Rans-
kan ja venäjän ryhmät alkavat lukuvuonna 2023 - 2024. 

Saksan kieli, lyhyt oppimäärä SAB3  

Saksan kielen asema Euroopassa on vahva. Noin 100 miljoonaa ihmistä puhuu sitä 
äidinkielenään. Suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee runsaasti saksankielentaitoisia 
työntekijöitä. Kaikki saksan opinnot rakentavat pohjaa sinun tulevaisuuden kielitar-
peillesi! Suullista kielitaitoa harjoitellaan jokaisessa opintojaksossa. Ylioppilaskoe 
keväällä 2024. 
Ensimmäisen vuoden opintojaksot 
Perustason alkeet 1 ja 2 (4op)     (moduulit SAB31 ja SAB32 ) 
Perustason alkeet 3  (2op)           (moduuli SAB33) 
Perustaso 1 (2op)         (moduuli SAB34) 
Toisen vuoden opintojaksot  
Perustaso 2 ja 4 (4op)     (moduulit SAB35 ja SAB36) 
Perustaso 4 (2op)      (moduuli SAB37) 
Perustaso 5 (2op)     (moduuli SAB38) 
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Espanja, lyhyt oppimäärä EAB3  
Espanjasta on kehittynyt vuosisatojen kuluessa maailman toiseksi puhutuin kieli, 
jota puhuu n. 330 miljoonaa ihmistä. Se on yksi viidestä Yhdistyneiden Kansakun-
tien virallisista kielistä. Opinnoissa tutustut myös Espanjan ja latinalaisen Ameri-
kan kulttuuritietouteen. Ylioppilaskoe suoritetaan keväällä 2024. 

Ensimmäisen vuoden opintojaksot 
Perustason alkeet 1 ja 2 (4op)     (moduulit EAB31 ja SAB32 ) 
Perustason alkeet 3  (2op)           (moduuli EAB33) 
Perustaso 1 (2op)         (moduuli EAB34) 
Toisen vuoden opintojaksot  
Perustaso 2 ja 4 (4op)     (moduulit EAB35 ja EAB36) 
Perustaso 4 (2op)      (moduuli EAB37) 
Perustaso 5 (2op)     (moduuli EAB38) 
 
Ranskan kieli, lyhyt oppimäärä RAB3 (aloitus syksyllä 2023) 
Ranska on tieteiden, taiteiden ja kulttuurin kieli, jolla on vankat historialliset perin-
teet. Se on kansainvälisten sopimusten ja kongressien kieli ja EU:n ensimmäinen 
vieras kieli. Ranska auttaa kansainvälistymään ja luomaan kontakteja kaikkialla 
maailmassa.  
Ensimmäisen vuoden opintojaksot 
Perustason alkeet 1 ja 2 (4op)  (moduulit RAB31 ja RAB32 ) 
Perustason alkeet 3  (2op)       (moduuli RAB33) 
Perustaso 1 (2op)        (moduuli RAB34) 
Toisen vuoden opintojaksot  
Perustaso 2 ja 4 (4op)    (moduulit RAB35 ja RAB36) 
Perustaso 4 (2op)     (moduuli RAB37) 
Perustaso 5 (2op)    (moduuli RAB38) 
 
Venäjän kieli, lyhyt oppimäärä VEB3 (aloitus syksyllä 2023) 
Venäjän merkitys on kasvanut kaupan ja matkailun alalla. Kielikartoituksen mu-
kaan venäjän osaajista on pula, joten tämän kielen taito on merkittävä etu työelä-
mässä. Jokaisella kurssilla harjoitellaan kirjallisen osaamisen lisäksi työelämän ar-
vostamia suullisia taitoja.  
Ensimmäisen vuoden opintojaksot 
Perustason alkeet 1 ja 2  (4op)     (moduulit VEB31 ja VEB32) 
Perustason alkeet 3  (2op)       (moduuli VEB33 )  
Perustaso 1 (2op)       (moduuli VEB34 ) 
Toisen vuoden opintojaksot  
Perustaso 2 ja 4 (4op)    (moduulit VEB35 ja VEB36) 
Perustaso 4 (2op)     (moduuli VEB37) 
Perustaso 5 (2op)    (moduuli VEB38) 
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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: 
prosenttilaskennan periaatteet, verrannollisuus, murtoluvut, potenssin laskusään-
nöt, funktion käsite, yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet, ohjelmistot 
funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja yhtälöiden ratkaisemisessa.  

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

taa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeksi missä tahansa opintojen vaiheessa 

MAY1 sisältyy  pakolliseen opintojaksoon Matematiikan perusteet :   

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

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

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: 

Geometriaa (5op), sisältää moduulit: 

MAA3 Geometria 2op, 

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit 3op 

Lyhyt matematiikka (MAB) 

Lyhyen matematiikan opiskelijat ratkovat käytännönläheisiä tehtäviä. Tavoitteena 

on kehittää laskutaitoa jokapäiväisen elämän välttämättömänä apuvälineenä. 

Muut pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

MAB3 Geometria (2op)  
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Pitkä matematiikka toisena vuonna 

Pakolliset opintojaksot 

MAA5MAA6 Funktio-oppia (5 op) 

ENA5MAA8 Tilastoja ja englantia (4op) 

YH2MAA9 Talouden opintojakso (3op) 

Sisältävät matematiikan pakolliset moduulit 

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op 

MAA6 Derivaatta, 3 op 

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op 

MAA9 Talousmatematiikka, 1op 

Valinnaiset opintojaksot 

MAA10 (2op) 3D-geometria 

MAA11 (2op) Algoritmit ja lukuteoria 

Pitkä matematiikka kolmantena vuonna 

Pakolliset opintojaksot 

MAA7 (2op) Integraalilaskenta 

Valinnaiset opintojaksot 

MAA12 (2op) Analyysi ja ja jatkuva jakauma 

MAA1k (2op) Pitkän matematiikan kertaus 

MAA2k (2op) Pitkän matematiikan työt 

 

Lyhyt matematiikka toisena vuonna 

Pakolliset opintojaksot 

MAB4MAB6 (3op) Matemaattisia malleja ja taloutta 

ENA5MAB5 (4op) Tilastoja ja englantia 

YH2MAB7 (3op) Talouden opintojakso  

Sisältävät matematiikan pakolliset moduulit 

MAB4 Matemaattisia malleja, 2 op 

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op 

MAB6 Talousmatematiikan alkeet, 1 op 

MAB7 Talousmatematiikka, 1 op 

Valinnaiset opintojaksot 

MAB9 (2op) Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat 

Lyhyt matematiikka kolmantena vuonna 

Valinnaiset opintojaksot 

MAB8 (2op) Matemaattinen analyysi 

MAB1k (2op) Lyhyen matematiikan kertaus  
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Biologia (BI) 

Biologiassa tutkitaan elämään liittyviä ilmiöitä molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. 
Opetus herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin ja tukee  luonnontieteellisen 
ajattelun kehittymistä. Saat valmiuksia arkielämään, työelämään ja jatko-opintoihin. 
Opetus  auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia 
edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia.  Yhteistyö-
tä tehdään muiden oppiaineiden kanssa, erityisesti maantieteen, kemian, fysiikan, 
psykologian ja terveystiedon. Ylioppilaskoe suoritetaan abivuoden syksyllä. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna: 

BI1KE1FY1 (4op)    Luonnontieteiden perusteet  
BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)  Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  

Sisältävät biologian moduulit 

BI1 Elämä ja evoluutio, 2op 

BI2 Ekologian perusteet, 1op 

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1op 

Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot: 

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2op) 

BI5 Ihmisen biologia (2op) 

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2op) 

BI2k Etologia (2op), paikallinen valinnainen opintojakso 

Kolmas vuosi, valinnainen opintojakso 

BI1k Biologian kertaus (1op), paikallinen valinnainen opintojakso 

 

Maantiede   (GE) 

Maantiede tarkastelee luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja vuorovaikutusta. 
Maantieteen opetus  avartaa opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja kehittää 
valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja niiden 
ajallista muutosta sekä alueellisia ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Ope-
tuksessa yhdistyvät luonnontieteelliset ja humanistis-yhteiskuntatieteelliset aiheet. 
Ylioppilaskoe suoritetaan toisen vuoden keväällä.  

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna 

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)  Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  

GE2 (2op)      Sininen planeetta 
Sisältävät maantieteen pakolliset moduulit  

GE1 Maailma muutoksessa, 2op 

GE2 Sininen planeetta, 2op 

Paikallinen valinnainen opintojakso: GE2k (2op) Suomen maantiede  
Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot 

GE3 (2op) Yhteinen maailma 

GE4 (2op) Geomedia—tutki, osallistu, vaikuta 

GE1k (1op) Maantieteen kertaus 
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Fysiikka (FY) 

Fysiikka on kokeellinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään 
ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa 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: 

BI1KE1FY1 (4op)    Luonnontieteiden perusteet  

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)   Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  
Sisältävät fysiikan pakolliset moduulit: 

FY1 Fysiikka luonnontieteenä, 1op ja FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 1op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

FY3 (2op) Energia ja lämpö  

Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot: 

FY4 (2op) Voima ja liike 

FY4FY5 (4op) Liikkeen lait  (FY4 Voima ja liike, 2op; FY5 Jaksollinen liike ja aallot, 2 op) 

FY6 (2op) Sähkö 

FY2k (2op) Fysiikan kokeelliset menetelmät, paikallinen valinnainen opintojakso 

Kolmas vuosi, valinnaiset opintojaksot: 

FY7 (2op) Sähkömagnetismi ja valo 

FY8 (2op) Aine, säteily ja kvantittuminen 

FY1k (2op) Fysiikan ratkaisumenetelmät ja tekniset ympäristöt, valinnainen. opintojakso 
 

Kemia (KE) 
Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmanku-
van kehittymistä. Se ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväi-
sessä elämässä, yhteiskunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.  Opinnoissa ha-
vainnoidaan ja tutkitaan. Mittaaminen, luokitteleminen ja tutkimisen taidot kehittyvät eri-
laisten menetelmien harjoittelun kautta.  

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna 

BI1KE1FY1 (4op)       Luonnontieteiden perusteet  

BI2BI3GE1KE2FY2 (6op)     Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta  
Sisältävät kemian moduulit 

KE1 Kemia ja minä 1op ja KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus 1op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

KE3  (2op ) Molekyylit ja mallit  

Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot 

KE4KE5(4op) Kemiallinen reaktio, energia ja kiertotalous  

   (moduulit KE4 Kemiallinen reaktio, 2op ja KE5 Kemiallinen energia, 2op) 

KE2k (2op) Kemian kokeelliset työt, paikallinen valinnainen opintojakso 

Kolmas vuosi, valinnaiset opintojaksot 

KE6 (2op) Kemiallinen tasapaino 

KE1k (2op) Kemian kertaus ja tekniset ympäristöt  
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Uskonto (UE) 

Uskonnon opetuksessa perehdytään uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuo-
toihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan 
osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. 
Opetus antaa aineksia opiskelijan oman elämänkatsomuksen rakentamiseen perehdyt-
tämällä omaan uskontoon, eri uskontojen elämään ja ajatteluun ja antamalla valmiuksia 
ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia. YO-koe yleensä toisen vuoden keväällä. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna 

HI1PS1UE1 (6op) Historian, psykologian ja uskonnon perusteet  

UE2 (2op)   Maailmanlaajuinen kristinusko  
Sisältävät uskonnon pakolliset moduulit 

UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä, 2op 

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

UE3 (2op) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä  

Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot 

UE4 (2op) Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa 

UE5 (2op) Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa  

UE6 (2op) Uskonto, tiede ja media 

 

Psykologia (PS) 

Psykologian tuntemusta tarvitaan kaikissa ammateissa joissa ollaan ihmisten kanssa te-
kemisissä. Psykologian opetuksessa luodaan kuva ihmisestä psyykkisenä, fyysisenä ja 
sosiaalisena olentona. Opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä elä-
määnsä liittyviä asioita ja oppia ymmärtämään sekä itseään että muita ihmisiä. Psykolo-
giassa luodaan edellytykset oman psyykkisen kasvun, hyvinvoinnin, vuorovaikutustai-
tojen ja asenteiden kehittämiseen.  Psykologia nojautuu toisaalta oppilaan omiin koke-
muksiin psyykkisistä ilmiöistä ja toisaalta psykologialle ominaiseen kokeelliseen tutki-
musotteeseen.  

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

HI1PS1UE1 (6op) Historian, psykologian ja uskonnon perusteet  

Sisältää psykologian moduulin  

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

PS2 (2op) Kehittyvä ihminen  

Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot 

PS3 (2op) Tietoa käsittelevä ihminen 

PS4 (2op) Tunteet ja mielenterveys 

PS2k (2op) Psykologinen tutkimus, paikallinen valinnainen opintojakso 

PS1k (1op) Stressinhallinta tai armeijaviikonloppu (voidaan suorittaa 2. tai 3. vuonna) 

Kolmas vuosi, valinnaiset opintojaksot 

PS5 (2op) Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen  

PS1k (1op) Psykologian kertaus 
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Historia (HI) 

Historian opiskelu vahvistaa yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikasi maail-
maa sekä sen muutosprosesseja. Se avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimi-
seen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, kan-
sallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee kasvuasi aktiiviseksi ja moni-
naisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi. YO-koe abivuoden syksyllä. 

Pakolliset opintojaksot ensimmäisenä vuonna 

HI1PS1UE1 (6op) Historian, psykologian ja uskonnon perusteet  

HI3 (2op) Itsenäisen Suomen historia  
Sisältävät historian moduulit:  

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia, 2op 

HI3 on itsenäinen opintojakso, 2op 

Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

HI5 (2op) Ruotsin itämaasta Suomeksi 

Toinen vuosi 

Pakolliset opintojaksot 

HI2YH3 (4op) Kansainväliset suhteet: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma  

Valinnaiset opintojaksot 

HI4  (2op) Eurooppalainen ihminen 

HI6 (2op) Maailman kulttuurit kohtaavat 

Kolmas vuosi: 

HI1k (2op) Historian kertaus 

 

Yhteiskuntaoppi (YH) 
Yhteiskuntaopin tunneilla saat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja kan-
salaisten vaikutusmahdollisuuksista. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja 
keskeisiä ilmiöitä sekä valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eu-
rooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatie-
teiden ja oikeustieteen sisällöistä. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

YH1 (2op) Suomalainen yhteiskunta 

Valinnainen opintojakso 

YH2k (2op) Lukiolaisen sijoittajakoulu, jatkuu koko lukio-ajan, paikallinen opintojakso 
Toinen vuosi 

Pakollinen opintojakso 

YH2MAB7 tai YH2MAA9 (3op) Talouden opintojakso (sis. YH2 Taloustieto, 2op) 

Kolmas vuosi 

Pakollinen opintojakso 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

Valinnaiset opintojaksot: 

YH4 Lakitieto 

YH1k Yhteiskuntaopin kertaus 
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Filosofia (FI) 
Filosofian tunneilla avarrat ja rakennat käsityksiäsi todellisuuden luonteesta, arvoista, ih-
misestä ja tiedon perusteista. Opiskelu tukee eri oppiaineiden ja tieteenalojen jäsentymis-
tä maailmankatsomukseksi. Filosofiassa saat kyseenalaistaa ja etsiä uusia näkökulmia elä-
män teoreettisiin ja arkisiin kysymyksiin.  

Pakollinen moduuli ensimmäisenä vuonna 

FI1 (2op) Johdatus filosofiseen ajatteluun  

 FI2 (2op) Etiikka 

Toinen tai kolmas vuosi, filosofian valinnaiset opintojaksot 

FI3 (2op)  Yhteiskuntafilosofia 

FI4 (2op)   Totuus 

 

Terveystieto (TE) 
Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tehtävänä on  terveysosaamisen kehittä-
minen. Terveysosaaminen tarkoittaa asiatietojen ja käsitteiden hallintaa, terveyteen liitty-
viä taitoja, kykyä itsenäiseen kriittiseen ajatteluun ja itsetuntemuksen syventymistä. 
Olennaista on ymmärtää terveys voimavarana, jonka pohjalta monet muut arkielämän 
toiminnot rakentuvat. YO-koe suoritetaan yleensä toisen vuoden keväällä. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

LI1OP1TE1 (6op)     Hyvinvoiva opiskelija (sis. TE1 Terveys voimavarana,  2op) 

Toinen vuosi, valinnaiset opintojaksot 

TE2 (2 op) Terveys ja ympäristö  

TE3 (2 op) Terveys ja yhteiskunta  

TE1k (1op) Terveystiedon kertaus  

 

Liikunta (LI) 
Kankaanpään Yhteislyseossa panostetaan liikuntaan. Kahden pakollisen opintojakson 
lisäksi innokkaat liikkujat voivat valita kahdeksan valinnaista opintojaksoa ja harrastaa  
liikuntaa läpi koko lukioajan. Liikunta-alasta haaveilevan kannattaa suorittaa liikunnan 
lukiodiplomi. Sen suorittamisen edellytyksenä on kahdeksan liikunnan opintopistettä. 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

LI1OP1TE1 (6op)     Hyvinvoiva opiskelija (sis. LI1 Oppiva liikkuja, 2op) 

Valinnaiset opintojaksot ensimmäisenä vuonna 

LI1k (2op) Uudet lajit ja LI2k (2op) Pelit 

Toinen vuosi 

Pakollinen opintojakso: LI2 (2op) Aktiivinen elämä  

Valinnaiset opintojaksot 

LI3 (2op) Uudet mahdollisuudet 

LI4 (2op) Yhdessä liikkuen (Vanhojen tanssit) 

LI3k (2op) Luontoliikunta 

Kolmas vuosi, valinnainen opintojakso 

LI5 (2op) Virkistystä liikunnasta  
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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  oppimiselle. Jos olet suorittanut kuvataiteen perusopinnot Ku-
vataidekoulussa, voit saada hyväksiluettua suorituksia lukion valinnaisiksi opinto-
pisteiksi. Kuvataiteesta voi suorittaa lukiodiplomin. 

 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

ÄI1KU1 (2op) Tekstit ja visuaalinen kulttuuri  
  Sis. kuvataiteen pakollisen moduulin KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2op 

 

Toinen vuosi, pakollinen opintojakso 

 Huom. Valitse  KU02 tai MU02 

KU2 (2op) Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt  

Toinen ja kolmas vuosi, valinnaiset opintojaksot 

KU3 (2op)  Kuva viestii ja vaikuttaa  

KU04 (2op)  Taiteen monet maailmat  

 

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 musiikil-
listen ratkaisujen etsiminen ovat prosesseja, jotka vaativat aikaa ja rauhaa ajatella. 
Ne kehittävät pitkäjänteisyyttä ja kykyä soveltaa opittua uusissa tilanteissa. Musiik-
kiopisto-opinnoista hyväksiluetaan lukion valinnaisia opintopisteitä. Voit suorittaa 
musiikin lukiodiplomin.´ 

 

Pakollinen opintojakso ensimmäisenä vuonna 

MU1 (2op) Intro - kaikki soimaan       

Valinnainen opintojakso  

MU1k  (2op) Yhdessä musisoiden 1  - tuotetaan musiikkia koulun tilaisuuksiin. 

Toinen vuosi 

Pakollinen opintojakso: 

 MU2 (2op) Syke - soiva ilmaisu  (valitse MU02 tai KU02) 

Valinnainen opintojakso: MU2k (2op) Yhdessä musisoiden 2  

 

Toinen ja kolmas vuosi, valinnaiset opintojaksot 

MU3 (2op) Genre - globaali uteliaisuus  

MU4 (2op) Demo- luovasti yhdessä  
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Opinto-ohjaus (OP) 
Lue opinto-ohjauksesta tämän oppaan sivulta 7.  
Pakolliset opintojaksot: 

OP1 (2 op) Minä opiskelijana , hajautettu kolmelle vuodelle  
OP2 (2 op) Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (toisena vuonna) 
Valinnainen opintojakso ensimmäisenä vuonna: 

OP2k (1op) Opi lukiossa!  

 Kehitetään opiskelutaitoja opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  

Valinnainen opintojakso, suoritetaan lukio-opintojen aikana hajautetusti: 

OP1k (2op) Työelämään tutustuminen lukiossa  

 

Tietotekniikka (AT) 

AT1k (2op) Tietotekniikan perusteet  
Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat koulukohtaisen tietotekniikan 
opintojakson, jolla perehdytään opiskelussa tarvittavien laitteiden ja sovellusten 
käyttöön, tiedonhallintaan ja tekstinkäsittelyyn. 
Voit opiskella verkko-opintoina muitakin kursseja. Lisätietoa syksyllä! 

Yrittäjyyskasvatus (YRI) 

Ensimmäisenä vuonna voit valita opintojaksoja: 

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

YRI2 (3 op) Yrittäjyyden perusteet. Omien vahvuuksien tunnistaminen, vuorovai-
kutusosaaminen; rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen, mahdolli-
suuksien tunnistaminen ja ideoiden kehittely yksin ja ryhmässä, tutustumisia pai-
kallisiin yrittäjiin ja oman verkoston luominen. 
YRI3 (3 op) Projektihallinnan ja talouden opintojakso, ammattikorkeakoulukurssi 

YRI4 (2 op) Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot - ollaan ihmisiks!  

Ympäristökasvatus (YMK) 

Ensimmäisenä vuonna voit valita opintojaksoja: 

YMK1 (2op) Kestävä kehitys  Arjen ratkaisuja, kiertotalous, uusiutuva energia 

YMK2 (2 op ) Lähiympäristö tutuksi Maastoretki, ympäristön tutkiminen, 

Geopark 

YMK3 (2op) Ympäristötaide  

YMK4 (2 op) Suomen luonnonvarat  

Lisätietoa opintojaksoista saat syyslukukauden alussa. 
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Temaattisen opinnot (TO) 
Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia 
opintoja. Kankaanpään Yhteislyseossa voit suorittaa seuraavat temaattiset opintojaksot. 

 
TOKV (2op) Kansainvälisyys 
Opintojakso sisältää kv-opintomatkan valmistelua: perehtymistä kohdemaan kult-
tuuriin, uskontoon ja tapohin. Laaditaan matkasuunnittelma ja tehdään kansainvä-
linen opintomatka. Tavoitteena on kehittää opiskelijan kulttuurien tuntemusta ja 
ymmärrystä muita kulttuureja edustavia kohtaan, lisätä tietoa omasta ja vieraasta 
kulttuurista, tunnistaa ja käyttää kulttuurien välisessä viestinnässä tarvittavia taitoja.  
 
TO01 (2 - 4 op) Opiskelijakuntatoiminta 
Opiskelijakunnan hallitus edistää opiskelijoiden hyvinvointia, kouluviihtyvyyttä ja 
osallisuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia tapahtumia. Hallitus tekee yh-
teistyötä koulun henkilökunnan kanssa ja huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnas-
ta. Hallituksen jäsenet edustavat Yhteislyseota eri tilaisuuksissa ja toimivat markki-
nointi- ja juontotehtävissä. Opiskelijakuntatoiminnassa opit organisointi-, tiimi-
työskentely-, verkostoitumis- ja neuvottelutaitoja.  
 
TO02 (1 op) Yksilöllistä tukea opiskeluun  
Jos tarvitset tukea jonkin oppiaineen opiskelussa, erityisopettaja ja aineenopettaja 
tekevät kanssasi suunnitelman, joka auttaa opinnoissa edistymistä. Voit suorittaa 
erityisopettajan avulla myös hylätyn opintojakson uudelleen. Opiskelu edellyttää 
aktiivista itsenäistä työskentelyä erityisopettajan ohjauksessa. 
 
TO03 (2 op) Kulttuuriprojekti  
Opintojaksolla tuotetaan musiikki- tai näytelmäproduktio. Produktio voidaan to-
teuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten musiikkiopiston kanssa. 
 
TO04 (2 op) Tutortoiminta  
Tutoriksi voi hakeutua ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Tutorit ohjaavat lu-
kioon tulevia ja lukion aloittavia opiskelijoita koulun toimintaan ja  osallistuvat 
koulun ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämiseen.  He suunnittelevat ja järjestä-
vät koulun tilaisuuksia yhdessä opettajien kanssa. 
 
TO05 Ilmaisukasvatus (2 - 4 op) 
Rohkaistu ilmaisemaan itseäsi, löydä omat ilmaisuvarasi, opi toimimaan ryhmässä, 
opi kantamaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja usko itseesi esiinty-
jänä! Opinnoissa tehdään puhe– ja dialogiharjoituksia, improvisoidaan ja työste-
tään ryhmäesitys. Laajemman kokonaisuuden suorittajat voivat myös kirjoittaa 
oman näytelmän tai työstää valmiin tekstin esitykseksi julkisesti esitettäväksi. Esi-
tys voidaan toteuttaa esim. videoprojektina tai teatteriesityksenä. 
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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 

2022 lukio-opiskelun aloittavat opiskelijat, voivat aloittaa tutkintonsa suorittami-

sen toisen lukiovuoden keväällä, eli keväällä 2024.  

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.  

 
YO-kokeiden suoritusjärjestyssuositus Kankaanpään Yhteislyseossa opintonsa 
2022 aloittaville (voi vaihdella opiskelijan valintojen takia):  
2. vuoden kevät: TE, UE, GE, SAB, EAB.  
3. vuoden syksy: RUB, SAA, HI, BI 
3. vuoden kevät: AI, MAA, MAB, ENA, RAB, VEB, PS, FY, KE, YH, FI  

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 / SAA) 
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Valtakunnallinen lukion oppimäärän tuntijako sekä paikalliset va-

linnaiset opinnot Kankaanpään Yhteislyseossa 

        

Äidinkieli ja kirjallisuus      12op   6op 1op     

A-kieli englanti      12op  4op  4op     

A2-kieli saksa      12op  4op 2 op      

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  3 op         

Fysiikka 2op      12op  4op      

Kemia 2op    8op  4 op        

Filosofia  4op  4op           

Psykologia 2op    8op  4op        

Historia   6op   6op 1op        

Yhteiskuntaoppi   6op 2op 1 op          

Uskonto / ET  4op    8op         

Terveystieto 2op  4op            

Liikunta  4op   6op  4 op        

Musiikki 2 tai 4op  4op       16op    

Kuvataide 2 tai 4op  4op       14op    

Opinto-ohjaus  4op  3 op           

Temaattiset opinnot    12 op        

Yrittäjyyskasvatus        16op       

Ympäristökasvatus        16op       

Tietotekniikka 2op              

Pakolliset opinnot yht. 94 op Tai  102 op           

Valtakunnall. valinnaiset Väh.  20 op            

+ paikalliset valinnaisia              

Yhteensä vähintään  150 op             


