
Koulun tiedot 

Koulu: Savonlinnan Taidelukio 
Ylläpitäjä: Savonlinnan kaupunki 
Koulumuoto: Lukio 
Opetuskieli: Suomi 
Opiskelijamäärä: 285 
Opettajien määrä: 47 oman palkanmaksun piirissä, kuvataidekursseja opettaa 9, musiikkikursseja 18 ja ns. 
yleislukioaineen kursseja 20 opettajaa. 

Savonlinnan Taidelukion 1. vuosikurssilla opiskelee 76, toisella vuosikurssilla 93, kolmannella vuosikurssilla 
68 ja neljännellä vuosikurssilla 48 opiskelijaa, yhteensä opiskelijoita on siis 285. 

Savonlinnan Taidelukio on ns. kolmisarjainen lukio. Jokaisella vuosikurssilla on kolme kotiryhmää. Neljättä 
vuotta opiskelevat on hajautettu aiemman luokkatunnuksensa mukaiseen ryhmään. Kotiluokan keskikoko 
on 31,7 opiskelijaa. 

Toteutuma: 

Opiskelijamäärä 20.9.2021 283. Tavoite toteutui. 

Tuntikehyksen jakautuminen 

Savonlinnan Taidelukion tuntikehykseksi on päätetty 507,6 vuosiviikkotuntia. Tuntikehykseen sisältyy ns. 
lukioresurssitunteja 60, joista 5,7 tuntia kohdennetaan opinto-ohjauksen lehtorin 
kokonaistyöaikasopimukseen, mistä on tehty sopimus OAJ:n kanssa. Lukioresurssimaiseen käyttöön jäisi 
54,3 tuntia. Tuntikehystä opetuksen tarpeisiin jää 447,6 vuosiviikkotuntia. 
 
Opettajainkokouksen (Taidelukion opettajainkokous 6.8.2020 / § 8) päätöksellä käsiteltiin 
lukioresurssituntien kohdentuminen. Lukioresurssia käytetään luokkahuoneopetuksen tarpeeseen 20 
vuosiviikkotuntia. Tämä tarkoittaa, että resurssimaiseen käyttöön jää 34,3 vuosiviikkotuntia.  

Tuntikehyksestä yleislukioaineiden opetukseen (sisältää teatteri-ilmaisun) käytetään 216,9, laaja-alaisen 
kuvataiteen opetukseen 101,2 ja laaja-alaisen musiikin opetukseen 118,1 vuosiviikkotuntia. 
Erityisopetukseen käytetään 4,0 tuntia. Tuntikehystä on jakamatta 7,4 vuosiviikkotuntia. Nämä tiedot 
vastaavat 25.8.2020 tilannetta. 

Resurssimaiseen käyttöön on ohjattu 32,1 vuosiviikkotuntia, jakamatta 2,2 vuosiviikkotuntia.  

Jakamattomasta tuntikehyksestä on katettu ortodoksisen uskonnon opetuksesta aiheutuvat kulut 
koulutuksen järjestäjän tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. 

Lukuvuoden aikana haetaan valtion erityisavustusta oppimisvajeen paikkaamiseen sekä ohjauksen ja 
muiden tukitoimien kustannuksiin. Myönteisen päätöksen jälkeen opetusta lisätään opiskelijakysynnän 
mukaisesti niin, että 2. - 4. vuosikurssin opiskelijat saisivat paikatuksi etäopetuksen aikana jäänyttä 
oppimisvajetta. 

Toteutuma: 

Tuntikehystä on käytetty yhteensä siten, että kehystä jäljellä 12,9 vuosiviikkotuntia. Lukioresurssista 

otettiin katevaraus luokkahuoneopetuksen tarpeita varten (20,0 vuosiviikkotuntia), mutta se ei näytä 



kuluvan kokonaan. Hanke, 3201 Covid-10 Lukiot, on auttanut tässä asiassa, sen tuloutus on käytetty 

luokkahuoneopetuksen tarpeisiin 14 972,72 €:n edestä. 

Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueet 

Savonlinnan Taidelukion järjestämisluvassa on määritelty erityiseksi koulutustehtäväksi taidekasvatus. 
Oppilaitoksessa annetaan laaja-alaista kuvataiteen ja musiikin opetusta. Oppilaitoksen toiminnassa otetaan 
tämä erityinen koulutustehtävä kaikin tavoin huomioon. Taidelukion omaleimaisuutta ja koulutuksellista 
erityistehtävää kehitetään ja vahvistetaan. 

Taidelukion opiskelijoilla on kaikilla käytössää vuonna 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma ns. 
yleislukioaineen oppiaineissa. Taidekasvatuksen opetussuunnitelmat ovat samalla tavoin käytössä kaikilla 
opiskelijoilla.  

LOPS2021 työ jatkuu. Oppiainekohtainen osio on valmis yleislukioaineiden osalta. Kuvataiteen ja musiikin 
vastaava valmistuu 17.11.2020 mennessä. Yhteinen osio (ops:n laatiminen ja sisältö, lukiokoulutuksen 
tehtävä ja arvoperusta sekä opiskelijan ohjaus ja tukeminen sekä oppimisen arviointi) työstetään niin, että 
opettajatyöpäivän aikana 10.10.2020 se on pääosin käsitelty.  Ohjauksen, erityisopetuksen sekä muun 
oppimisen tuki, opiskeluhuollon sekä kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä valmistelevat rehtorin ohella 
nimetyt opettajat. 

Vaadittavista liitteistä Taidelukio ottaa vastuun seuraavasti; kurinpitokeinojen käyttäminen ja 
opiskeluhuoltosuunnitelma. Ohjaussuunnitelma valmistuu 10.10.2020 mennessä ja se tehty yhteistyössä 
molempien päivälukioiden opinto-ohjaajien kanssa. 

Oppilaitoksen sitovana tavoitteena on syksyn 2020 ja kevään 2021 ylioppilastutkinnossa sijoittua Suomen 
lukioiden mediaanin yläpuolelle. Lisäksi yo-kokeen läpäisy (hyväksytty arvosana) on parempi kuin 
valtakunnassa keskimäärin (vähintään 95% suoritetuista kokeista). Pyritään, että lukio-opintonsa keskeyttää 
lukuvuoden aikana enintään 3% opiskelijamäärästä. 

Kasvatuksellisesti pyrimme toteuttamaan täysin opiskelijalähtöisesti suunnitellun T-illan. Ryhmänohjaajien 
läsnäolo siinä ja muissa vuodenkiertoon liittyvissä tapahtumissa varmistetaan.  

Tietoa tapahtumista välitetään Facebookissa Savonlinnan Taidelukio, virallisilla sivuilla: 
https://www.facebook.com/taikkariofficial/?ref=bookmarks  sekä taikkarilaisten keskustelufoorumilla 
https://www.facebook.com/groups/taikkarilaiset/ 

Lukuvuoden aikana Taidelukion opiskelijat esiintyvät mm. koulun konserteissa sekä teatteri-ilmaisu –
oppiaineen produktioissa sekä kuvataiteen osalta toteutetaan näyttely – ja muuta toimintaa koulun tiloissa 
sekä koulun ulkopuolisissa tiloissa sekä erilaisissa tapahtumissa.  

Lukuvuoden tapahtumakalenteri, löytyy oheisista linkeistä; 

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-173 

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-3304 

Toteutuma: 

LOPS2021 toteutui suunnitellusti. Se jätettiin päätöksentekoa varten sivistyslautakunnalle 20.5.2021.  

https://www.facebook.com/taikkariofficial/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/taikkarilaiset/
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-173
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-173
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-3304


Erityistehtävälukioissa LOPS2021-työ on hieman normaalilukiota haastavampaa, koska opetushallituksen 

julkaisemat opetussuunnitelman perusteet vaikenevat näistä laaja-alaisista opinnoista. Ne täytyy siis tehdä 

alusta alkaen itse. Jokaiseen opintojaksoon tulee siis laatia tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arvioinnin 

pelisäännöt. Lisäksi oppiaine ja sen alaiset opintojaksot tulee nimetä ja määrätä niiden laajuus. 

Taidelukion kuvataidelukion opetussuunnitelmaan laadittiin 12 paikallista oppiainetta ja niiden alle 72 

opintojaksoa. Kuvataidelukion opintojen rakenne ei suuremmin muutu uudistuksen myötä. 

Opetussuunnitelmassa on myös päätetty, mitä opintoja edellytetään kuvataidelukion päättötodistuksen 

saamiseksi (edellytettävät opinnot). Näitä on kolmessa oppiaineessa ja niissä on kerrytettävän vähintään 42 

op. Näiden lisäksi voi opiskella vapaavalintaisia opintoja. 

Taidelukion musiikkilukiossa laadittiin 14 paikallista oppiainetta ja niiden alle 258 opintojaksoa. 
Musiikkilukion opintojen rakenne muuttuu siten, että jokainen opiskelija saa Taidelukiolta yhden soittimen 
opetuksen. Sivusoittimen opinnot eivät ole enää edellytettäviä. Tässä lähestytään maan muiden 
musiikkilukioiden käytäntöä. Yhden soittimen lisäksi opiskelija voi valita toisen soittimen, jonka opetus 
tulee Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston tai muun musiikkioppilaitoksen kautta. Musiikkilukion 
opetussuunnitelmassa on myös päätetty, mitä opintoja edellytetään musiikkilukion päättötodistuksen 
saamiseksi (edellytettävät opinnot). Näitä on neljässä oppiaineessa ja niissä on kerrytettävän vähintään 30 
op. Näiden lisäksi voi opiskella vapaavalintaisia opintoja. 
 
Opetussuunnitelman valmistuttua otettiin käyttöön primukseen LOPS2021 – Taidelukion 

opetussuunnitelma (ops-puu), jonka rakenne vastaa LOPS2021-asiakirjaa. Tehtiin vaadittavat muutokset 

Primuksen Kurssit-rekisteriin. Sieltä löytyy vastaavat paikalliset oppianeet ja paikalliset opintojaksot kuin 

LOP2021-asiakirjasta. 

Taidelukiosta valmistui normaalia vähemmän ylioppilaita, yhteensä 51. Seitsemän opiskelijaa sai 

ylioppilastutkinnon valmiiksi, mutta he halusivat jatkaa opintojaan. Selittävänä tekijänä 

koronavirustilanteesta aiheutuneet oppimisvajeet. Lisäksi n. 12-15 opiskelijaa hajautti tutkintoaan niin, että 

he valmistuvat 3,5 vuoden lukio-opintojen jälkeen. Neljännen vuoden opiskelijoiden määrä kasvaa 

lukuvuodelle 2021-2022. Tämä ilmiö on havaittavissa koko maassa. 

Ylioppilaskokeet sujuivat normaalilla tasollaan, valtakunnan keskiarvossa. Syksyllä 172 koetta, 

arvosanapisteiden ka 4,10, valtakunnassa vastaavissa kokeissa tehtiin 78 785 koetta (ka 4,06). Keväällä 177 

koetta, arvosanapisteiden ka 4,06. Valtakunnassa vastaavissa kokeissa tehtiin 126 032 koetta, (ka 4,08). 

Koronavirustilanteesta johtuen koulun keikkatoiminta (siis ulkopuolisten toimijoiden tilaamat esitykset) ei 

ollut normaalissa laajuudessa. Lukuvuoden aikana toteutettiin etätoteutuksella vuodenkiertoon liittyvät 

isot konsertit. Näistä tehtiin editoidut tallenteet koulun kotisivujen livetaltioinnit -välilehdelle. Etätoteutus 

aiheutti lisäkustannuksia ja näistä koituvat tulot jäivät saamatta. Taikkarin teatterin osalta esitettiin 

keväältä esittämättä jääneet esitykset. Kevään 2021 Putkinotko-teoksen esitykset jouduttiin siirtämään 

elokuulle 2021. Esityksiä on tulossa 5 kpl:tta. 

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 

Laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin opetuksessa on tärkeää tehdä yhteistyötä niin koulun sisällä kuin 
muiden toimijoiden kanssa. Lukuvuoden aikana pyritään edelleen edistämään taidelukiolaisten 
suorittamien opintokokonaisuuksien hyväksi lukemista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
koulutusohjelmissa. Tätä tavoitetta edistetään mm. strategisella- ja hankeyhteistyöllä Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa sekä uutena toimijana myös Savonlinnan kesäyliopiston kanssa. 



Lisäksi Taidelukion opiskelijoita kannustetaan valitsemaan XAMK:n avoimen AMK:n opintoja. Lisäksi 
lukuvuoden aikana varmistetaan, että Taidelukion opiskelijoilla on ajantasainen tieto XAMK:n Savonlinnan 
kampuksen hakukohteista ja kannustetaan heitä hakeutumaan näille koulutusaloilla.  

Musiikkilukio tekee yhteistyötä opetuksen järjestämisessä ja sen laajuuden takaamisessa erityisesti 
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston kanssa. Muina yhteistyötahoina toimivat mm. Olavi Jazz ry, 
Savonlinnan orkesteriyhdistys, Savonlinnan oopperajuhlat, Savonlinnan Musiikkiakatemia, Savonlinnan 
kesäyliopisto ja Suomen Kansallisooppera sekä Savonlinnan Big Band -yhdistys. 

Lukuvuoden aikana jatketaan aktiivisesti työtä koulutuksen toisen asteen yhteistyön suhteen. Opiskelijalla 
tulee olla aito mahdollisuus räätälöidä oma opintopolkunsa siten, että taidekasvatuksen, yleislukioaineiden 
ja muiden oppilaitosten tarjonta on tarkoituksenmukaisessa suhteessa keskenään. Yhteensovittamisessa 
auttavat mm. Taidelukion hallintotiimin jäsenet, naapurikoulujen toimijat ja seutukoordinaattori. 

Taidelukiolaisille markkinoidaan aktiivisesti Aikuislukion kurssitarjontaa ja mahdollistetaan kursseille pääsy 
suoraan wilma-sovelluksen avulla. Lyseon lukion opiskelijoilla on jatkuva mahdollisuus tarkastella 
taidelukion kurssitarjottimia sekä tehdä valintoja niihin. 

Opinto-ohjauksen tiimoilta pyrimme tehostamaan 1.8.2019 voimaan tulleen lukiolain hengessä saattoa 
koulutuksen kolmannelle asteelle. Toteutamme opiskelijavierailun Itä-Suomen yliopiston Kuopion 
kampuksen ja Savonia ammattikorkeakoulun avoimen ovien päivään. Osallistumme vahvasti XAMK:n 
avoimien ovien päivä Savonlinnan kampuksella, paikalle saatetaan kaikki toisen vuosikurssin opiskelijat. 
Lisäksi osallistumme Suomen suurimmille jatko-opintomessuille, Studiamessut Helsingissä. Tämä matka 
kohdistetaan abiturienteille. 
 
Toteutuma: 
 
Lyseon lukion ja Taidelukion kurssitarjottimia ei saatu vieläkään tasapainotettua. Taidelukion ryhmiin ei 
saatu riittävästi lyseolaisia ja taidelukiolaiset löysivät hyvin lyseon ryhmät. Syksyn 2021 alusta terävöitetään 
kurssien valintaa niin, että taidelukiolaisten valintaikkuna pidetään niissä rajoissa, joita lukion rehtorit 
sopivat. 
 
Toteutettiin projektiviikko yhteistyössä Lyseon lukion kanssa. Tässä yhteydessä yhteistyökumppaneina 

toimivat mm. Xamk, Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto sekä Samiedu. Projektissa Global World (SuShi), 

tutustuttiin visuaalisin menetelmin eri aiheisiin, jotka ovat paikallisia mutta samalla kansainvälisiä. Projekti 

toteutetaan yhteistyössä Lyseon lukion, Taidelukion ja neljän pietarilaisen lukion kanssa. Työskentely 

projektiviikolla tapahtuu yhdessä pietarilaisten opiskelijoiden kanssa etäyhteyden välityksellä. Opiskelija 

tutustuu pietarilaisiin opiskelijoihin ja osallistuu viikon aikana myös heidän Global World- teemojen 

mukaisille oppitunneille verkon välityksellä. 

Lukuvuoden aikana onnistuttiin saattamaan taidelukiolaisia hyvin korkea-asteen opintojen pariin. Peräti 63 
taidelukiolaista suoritti vähintään 2 opintopisteen opinnot. avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen 
yliopiston koulutuksissa. Projektiviikko osoittautui erinomaiseksi väyläksi tälle. 
 
Savonlinnan Taidelukio toimii valtakunnallisena kehittäjälukiona kuvataiteen osalta lukiokoulutuksessa. 
Tässä tehtävässään se lähetti peräti 335 lukiolle materiaalia lukiossa toteutettavan muotoilukokonaisuuden 
MUTU osalta. Materiaali lähetettiin kuvataideopettajille suunnattuna sähköpostina maakunnittain 
eriteltynä. Taidelukio on postittanut MUTU-kokonaisuuden oppaita yhteensä 185 kpl:tta. Taidelukio laati 
myös postituslistan myöhempää käyttöä varten. Valtakunnallista kehittämistehtävää varten OKM on 
osoittanut Savonlinnan Taidelukiolle ylimääräisen valtionosuuden, 185 000€ / kalenterivuosi. Tästä on 



perustettu oma kustannuspaikka 3605 Savonlinnan Taidelukioon ja katteeksi valtuusto on antanut 
130 000€. 
 
Savonlinnan Taidelukio isännöi Musiikkilukiopäivää 17.5.2021. Toteutusmuotona oli etätoteutus. Päivän 
työpajoihin osallistui arvioiden mukaan n. 600 musiikkilukiolaista ja nämä edustivat 12 musiikkilukiota. 
Päivän valmistelua varten musiikkilukioiden opettajat antoivat tehtävänantoja ja ohjeita Savonlinnasta. 
Valmistelujen yhteydessä tuotettiin Youtubiin musiikkilukioiden yhteinen konsertti 
https://youtu.be/EeRkXMEP_as 
 
Lukuvuoden aikana aloitettiin vieraiden kielten osalta yhteistyö Linnalan opiston kanssa. Tämä keskittyi 
italian kieleen ja parhaimmillaan opetusta oli saamassa seitsemän taidelukiolaista. 
 
Taidelukion musiikkilukion aktiivit toteuttivat kevätlukukauden aikaan Mertalan koulun bändiohjausta. 
Aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui haasteelliseksi. 

Hankkeet ja kansainvälinen toiminta 

Taidekasvatuksen liittämiseksi osaksi ympäröivää yhteisöä järjestämme opintomatkoja ja vierailuja 
koronavirustilanteen sallimissa rajoissa. Näillä matkoilla ja vierailuilla opiskelijamme saavat vaikutteita 
omiin taideopintoihinsa sekä laajentavat näkemystään taiteesta ja kulttuurista. Koronavirustilanteesta 
johtuen emme sisällytä näitä matkoja yms. tähän suunnitelmaan. Aikanaan teemme niistä päätöksiä 
opettajain kokouksissa ja sisällytämme sitten tapahtumakalenteriimme. 

Taidelukio järjestää huhtikuussa 2021 valtakunnalliset musiikkilukiopäivät, ke 14.4. – to 15.4.2020. Osa 

vieraista saapunee jo ti 13.4. illalla. Ke 14.4. on rakentamista ja treeniä sekä päiviä tukevaa toimintaa. To 

15.4. on treeniä ja päivät päättyvät illalla pidettävään konserttiin. Olemme kutsuneet keväällä 2020 paikalle 

valtakunnan muut 12 musiikkilukiota. Teemana päivillä on tuoda esille jokaisen musiikkilukion oma 

vahvuus. Rahoituksessa hyödynnetään valtakunnallista heittämistehtävää musiikin suhteen. 

Koulussa opiskelee lukuvuoden aikana vähintään yksi vaihto-opiskelijaa, jos koronavirustilanne sen sallii. 
Taidelukio kannustaa opiskelijoitaan hakeutumaan kansainväliseen vaihtoon. 

Hankkeiden osalta merkittävin tulee olemaan valtakunnallinen kehittämistehtävä kuvataiteessa maan 
lukiokoulutuksen tasolla. Tämän rahoitus kanavoituu ylimääräisenä valtionosuusrahoituksena. Tämä 
muutetaan erilliseksi kustannuspaikaksi / 3605 normaalin talousarvioprosessin aikana. Kate tälle työlle on 
n. 185 000€ / vuosi. hankerahoituksena. Hankehallinto ja kehittämiskohteet käyvät ilmi koulun kotisivuilta. 

Oppilaitosta sivuavana kehittämiskohteena on Taidelukon rehtorin osallistuminen 
lukiodiplomiselvitysryhmän työhön. Tämä selvitys luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle syksyllä 
2020. Selvitykseen sisältyvät suositukset saattavat sivuta vahvasti myös kuvataiteen kehittämistehtävää. 

Muut koulun hankkeet ovat biotalouspolku (hankenumero 3223), SuShi (3226), Hallå (3225) ja Osaan ja 
pystyn (3111). Näihin hankkeisiin on vastuutettu yhteensä 20 Taidelukion viranhaltijaa, osa toimii 
useammassa hankkeessa. Keväällä 2020 sitouduttiin oppilaitoksena myös Etelä-Savo nuorten 
ilmastomaakunta -hankkeeseen, joka tullaan toteuttamaan vuosina 2021 ja 2022. 

Taidelukio toimii aktiivisesti TaitavaMe -hankkeessa, jota hallinnoi Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry. 

Lukuvuoden aikana suunnitellaan musiikkilukion opintomatkaa japaniin. Tehdään tarvittavat 
yhteistyösopimukset japanilaisten koulujen kanssa. Lisäksi laaditaan normaalit rahoitussuunnitelmat sekä 
kustannusarviot. Hankitaan ulkopuolista rahoitusta matkaa varten. 

https://youtu.be/EeRkXMEP_as
http://www.taidelukio.fi/etusivu/hankehallinto/


Musiikkilukio osallistuu Erasmus+ -projektin suunnitteluun. Olemme hankkeessa partnerikoulun roolissa. 

Toteutuma: 

Musiikkilukio sai myönteisen päätöksen Erasmus+ -hankkeesta, We are music. Taidelukio on partnerina 
hankkeessa, toisena partnerina on portugalilainen lukio Agrupamento de Escolas de Santo André Barreiro 
(OID E10082246) ja koordinoivana lukiona saksalainen Integrierte Gesamtschule Fürstenau (OID 
E10184381). Hankkeen tulouttavat vaikutus on 31 680€. Hankkeen mukainen toiminta on aloitettu 
etätoteutuksena.  

Lukuvuoden aikana jätettiin Cimoon toinenkin Erasmus+ -hanke, KA122-SCH, Sounds of Opera: Dialogues 

between two towns. Se on rakennettu media, ooppera/musiikkiteatterin ja ranskan kielen varaan. 

Kustannusvaikutus n. 29 644€. Yhteistyökumppanina on ranskalainen lukio, Lycée Théodore Aubanel Cimo 

ei ole tehnyt päätöstä asiassa vielä. 

Savonlinnan Taidelukion tai lukioiden yhteiset hankkeet etenivät suunnitellusti Hallå-hanketta 

lukunottamatta. Tämä tuli toimia Suomen rajojen sisällä tapahtuvien opintomatkojen kustannusten 

korvaajana, mutta koronavirustilanne esti nämä toteutukset. Hanke on ”jäissä” ja käytetään loppuun 

koronavirustilanteen mentyä ohitse. 

Kansainväliset opintomatkat eivät toteutuneet koronavirustilanteesta johtuen. Taidelukiossa opiskeli yksi 

saksalainen vaihto-opiskelija ASSA-järjestön kautta. AFS-järjestön vaihto-opiskelija ei päässyt Suomeen 

koronavirustilaneesta johtuen. Kaksi taidelukiolaista oli kansainvälisessä vaihdossa lukuvuoden ajan, Aurora 

Japanissa ja Emma Espanjassa. 

Lukioiden projektiviikon projektissa Global World (SuShi), tutustuttiin visuaalisin menetelmin eri aiheisiin, 

jotka ovat paikallisia mutta samalla kansainvälisiä. Projekti toteutetaan yhteistyössä Lyseon lukion, 

Taidelukion ja neljän pietarilaisen lukion kanssa. Työskentely projektiviikolla tapahtuu yhdessä pietarilaisten 

opiskelijoiden kanssa etäyhteyden välityksellä. Opiskelija tutustuu pietarilaisiin opiskelijoihin ja osallistuu 

viikon aikana myös heidän Global World- teemojen mukaisille oppitunneille verkon välityksellä. 

Rehtori Reima Härkönen jätti lukiodiplomiselvityksen opetusministeri Jussi Saramolle 12.1.2021. 

Selvitykseen voi tutustua tästä linkistä. Härkönen oli sivutoimisessa virkasuhteessa OKM:öön vuoden 2020. 

Jos selvitykset toteutuisivat, Savonlinnan Taidelukion kaltaisen lukion toimintaedellytykset tulevaisuudessa 

paranisivat huomattavasti. 

Taidelukio tuotti valtakunnallisen musiikkilukiopäivän. Mukana oli 12 musiikkilukiota ja n. 600 

musiikkilukiolaista osallistui päivän työpajoihin. Taidelukion kaikki musiikkilukion opiskelijat 1. ja 2. 

vuosikurssilla ottivat osaa tapahtumaan. Lisätietoa aiheesta lukuvuosisuunnitelman artikkelista. 

Lukuvuoden aikana haettiin rahoitusta koronavirustilanteesta aiheutuneen oppimisvajeen paikkaamiseksi. 
Rahoituspäätös saatiinkin ja siitä perustettiin hanke 3210 Covis-19 lukiot rahoitusta jyvitetty Taidelukiolle 
30 963,07€. 

Toiminnan arviointi 

Taidelukion toimintaa arvioidaan erilaisten kyselyjen ja lukuvuosisuunnitelman arvioinnin muodossa. 

https://minedu.fi/documents/1410845/21837726/Lukiodiplomiselvitys+2020.pdf/dab0fd85-d73b-e107-8472-e0ebe615a8fb/Lukiodiplomiselvitys+2020.pdf?t=1610371141990


Lukuvuoden aikana 1. vuosikurssin opiskelijat täyttävät tulokyselyn, 2. vuosikurssin opiskelijat olokyselyn ja 
abiturientit päättökyselyn. Lisäksi toteutetaan kysely opiskeluhuollon palveluiden saatavuuden suhteen ja 
tämä tieto välitetään soveltuvin osin kaupungin oho-ryhmän käyttöön. 

Toukokuussa ns. opettajatyöpäivänä (½ veso) arvioidaan tämän lukuvuosisuunnitelman toteutuminen. 

Toteutuma: 

Kyselyt toteutettiin suunnitellusti. Opiskelijahuoltoryhmä käsitteli ykkösten tulokyselyn, kuten koulun 

tapana on. Lukuvuoden aikoina myös kysyttiin nopealla aikataululla koronaan liittyviä asioita, mm. 

opiskelijoiden halukkuutta koululounasta korvaavaan ateriapakettiin. 

Kevätlukukaudella ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat THL:n Kouluterveys 2021 -

kyselyyn. 

Opettajatyöpäivät toteutuivat suunnitellusti. 

Koulun kehittäminen 

Oppilaitostasolla paras käytäntö on, että kaikki kehittämiseen tähtäävä toiminta on avointa kaikille. 
Taidelukiolla ei ole erillistä kehittämisryhmää tämän kehittämisdemokratian hengen mukaisesti. Erilaisten 
arviointien tulokset käydään lävitse sellaisten opettajien kanssa, joiden pääkoulu Taidelukio on. Tästä on 
saatu hyvät kokemukset aiempina vuosina. Taidelukio on jopa valittu kaupungin hyväksi työyhteisöksi 
aiemmin. 

Savonlinnan Taidelukio toimii aktiivisesti Opetushallituksen hallinnoimassa lukioiden kehittämisverkosto –
hankkeessa. Työn painopisteinä tulee olemaan opiskelijoiden osallistumisen edistäminen sekä 
lukiokoulutuksen ja koulutuksen korkea-asteen välisen yhteistyön lisääminen. Lisäksi tätä yhteistyötä 
jatketaan ja syvennetään Taidekorkeakoulujen ja muiden taidekasvatusta opettavien koulutusohjelmien 
kanssa.  

Taidelukion musiikkilinjan toimintaa tuodaan näkyvämmäksi sähköisissä alustoissa. Lukuvuoden aikana 
jatketaan erilaisten konserttitaltiointien ja opetustuokioiden taltiointityötä ja sitä kautta niiden julkaisuja 
laajennetaan. Musiikkilukion toiminnan avaamien ulkopuolisille tapahtuu ensisijaisesti kuvien jakopalvelu 
Instagramin avulla, mutta sen rinnalle tulee suunnitella muutakin toimintaa. Lukuvuoden aikana 
vastuutetaan henkilöt näihin erityistehtäviin.  
 
Musiikkilinjan markkinoinnissa korostetaan, että Taidelukion musiikkilukion opintosuunnitelma 
mahdollistaa musiikinopiskelun hyvin erilaisista lähtökohdista. Musiikkilinjan markkinointia tehostetaan 
opiskelijoille, jotka kiinnostuvat musiikkista vasta siirtyessään peruskoulusta lukioon. Korostetaan, että 
musiikkilinjalla voivat opiskella motivoituneet opiskelijat, joilla ei ole aikaisempia musiikin teoreettisia 
opintoja eikä instrumentti- tai lauluopintoja. Musiikkilinjalla voivat opiskella esim. ne, joita kiinnostaa 
musiikin tekeminen tietokoneella. Lisäksi entiseen tapaan musiikkilinjaa markkinoidaan myös 
hakijapopulaatiolle, joka on harrastanut ja opiskelut musiikkia aikaisemmin.   
 
Kuvataiteen markkinoinnissa otetaan uudestaan aktiiviseen käyttöön kuvataiteen blogit. 
 
Lukuvuoden aikana laaditaan suunnitelma oppilaitoksen markkinoinnista printti- ja sähköisen median 
osalta. Suunnitelmaa toteutetaan jo kevään 2021 yhteisvalinnassa. Lukuvuoden aikana suunnitellaan 
sisällöt ja vastuut sosiaalisen median julkaisualustojen hyödyntämiseksi oppilaitoksen markkinoinnissa. 



Kannustetaan Taidelukion opiskelijoita esiintymään yhteistyökumppaneidemme tilaisuuksissa.  

Vuodenkiertoon liittyvissä opiskelijatapahtumissa korostetaan tapahtuman järjestelijöiden ja jokaisen 
opiskelijan vastuuta tilaisuuksien onnistumisessa. Jokaiselle vuosikurssille annetaan vuoden mittaan 
mahdollisuuksia onnistua kollektiivisesti tällaisissa asioissa. Henkilökunta on vahvasti läsnä tapahtumien 
aikana. Tapahtumien suunnittelu tapahtuu säännöllisen koulutyön ulkopuolella. Tavoitteena on saada 
opiskelija järjestämään muutoinkin oppilaitoksen kasvatus- ja opetustehtävää tukevaa toimintaa.  

Opiskelijakunnan hallituksella on aloite- ja lausuntovalta rehtorin toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
käyttäjädemokratian hengen mukaisesti. Oppilaskunnan jättämien aloitteiden / yhteistyöhankkeiden määrä 
lukuvuoden aikana on vähintään 8. Kannustetaan hallituksen puheenjohtajaa osallistumaan henkilökunnan 
välituntipalavereihin. 

Taidelukiossa annetaan ohjausta tutoropiskelijoille, He toimivat vertaisohjaajina varsinkin syyslukukauden 
alussa uusille taidelukiolaisille. Tätä toimintaa korostetaan ja sille varataan entistä enemmän tilaa eri 
teemallisin tapahtuminen ja osana opinto-ohjauksen kurssia. Jokaisen uuden opiskelijan tulee tuntea uusi 
oppilaitos omakseen ja kukaan ei saa jäädä yksin. Tämän tavoitteen onnistumista mitataan 
opiskelijatyytyväisyyskyselyissä. 

Pyritään toteuttamaan teemallinen tutustumispäivä, taikkari tutuksi, Savonlinnan kaupungin yläkoulujen 
valinnaisaineryhmille syyslukukauden loppupuolella. Taidelukion tulee opiskelijoita n. 25 erillisestä 
yläkoulusta. Tästä johtuen erillisiä nivelpalaverikokouksia ei pidetä. 

Tavoitteena on, että kaikki lukionsa alle 18-vuotiaina aloittavien huoltajilla olisi käytössään wilma-
tunnukset. Wilma-viestien lukemistiheyttä seurataan. Lukuvuoden aikana pyritään lisäämään positiivisen 
wilma-viestinnän osuutta. Jokainen opettaja seuraa tilannetta omalta osaltaan. 

Taidelukiossa jatketaan toimintaa, joka korostaa päämäärää ”vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset”. 
Päämäärää tukevana tavoitteena on järjestää vähintään kaksi vanhempainiltaa ja infotilaisuus Taidelukioon 
pyrkiville ja heidän huoltajilleen. 

Opiskelijahuollollisena tavoitteena on pitää ryhmänohjaajan rooli valvontaryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen seurannan ja informaation osalta nykyiselä, hyvällä tasolla. Lisäksi Taidelukio on vahvasti mukana 
suunniteltaessa ns. opiskeluhuollon vuosikelloa. Sen mukaan jokaisen oppilaitoksen tulee toteuttaa tietyt 
opiskeluhuollolliset tehtävät vuoden mittaan ja koulun opiskeluhuoltoryhmän tulee tuottaa niistä arvioivaa 
johtopäätöstietoa Savonlinnan kaupungin opiskeluhuoltoryhmälle. 

Savonlinnan Taidelukio toteuttaa valtakunnallista kehittämistehtävää lukiokoulutuksen osalta vuosina 2019 
– 2025. Kehittämiskohteet on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ohjelmaa toteutetaan. 

Turvallisuusasioissa lukuvuoden aikana toteutetaan sekä virtuaalinen että todellinen poistumisharjoitus. 
Pelastusryhmä terävöittää ohjeistusta tapauksissa, jossa kouluun tulee vaarallinen henkilö. Lisäksi pyritään 
saamaan ensisammutuskoulutusta sekä ensiapukoulutusta pelastusryhmän jäsenille ja muille. 

Toteutuma: 

Työyhteisökysely epäonnistui Taidelukion osalta alhaisen vastausprosentin vuoksi. Kehittämistehtäväksi 

otettiin työyhteisösääntöjen laatiminen ja asiakirja palautettiin henkilöstöhallintoon. Asiaa pohdittiin 

neljässä kokouksessa, joista osa oli toiminnallisia.   



Markkinoinnin ja Taidelukion näkyvyyden osalta tehdyt tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan. Kotisivuilla 

hakeminen ja livetaltioinnit -välilehdillä on nyt kattava koonta erilaisia editoituja konserttitaltiointeja. 

Lisäksi uuden opetussuunnitelman mukaiset lukioesittelyt on tehty youtube-videoiden muotoon. 

Seuraavalle lukuvuodelle jää vielä kevyempien esittelyjen toteuttaminen, lukioille omansa ja opiskelijan 

arkeen vielä yksi. 

Vuodenkierron tapahtumat jouduttiin kaikki perumaan koronavirustilanteesta johtuen. lakkiaiset saatiin 

supistetusti toteutettua kolmeen otteeseen. Wanhojen tanssit saatiin kenraaliharjoitusvaiheeseen, jotka 

taltioitiin ja editoitiin sekä jaettiin tanssijoille ja heidän huoltajilleen.  

Taikkari tutuksi toiminta toteutettiin etätoteutuksella. Yhteensä 14 kertaa. 

Wilma-tunnusten jakamien onnistui suunnitellusti. Yhteydenpidossa vanhempiin tehostettiin wilma-

viestintä. Toteutettiin infoilta helmikuussa 2020.   

Poistumisharjoitus toteutettiin 4.5.2021 onnistuneesti. 

Lukuvuoden aikana oppivelvollisuuslain (1214/2020) edellyttämä maksuton toisen asteen koulutus 

huomioitaan lukuvuoden 2021-2022 suunnitellussa. Elokuussa 2021 aloittavia varten hankittiin opiskelijoille 

maksuttomat oppimateriaalit Kirjavälitys Oy:n kautta. Lisäksi heille hankittiin Opinsys Oy:n kautta 

päätelaite, jossa on opetuksen järjestämistä helpottavia sovelluksia mm. integroitu abitti-koeympäristö. 

Kehittämisryhmän toiminta 

Savonlinnan Taidelukiossa ei ole kehittämisryhmää. Kuvataide- ja musiikkilinjoilla on omat vastuulehtorinsa. 

Toteutuma: 

Kuvataide- ja musiikkilukion opettajista muodostettiin tiimit, joiden jäsenillä on yhtenäinen vastuu tiimin 

työn lopputuloksesta yhdessä rehtorin kanssa. Tämä kirjattiin myös pelisääntöihin ja LOPS2021-asiakirjaan. 

Vastuulehtorin toimenkuvaa täsmennettiin. 

Apulaisrehtorin toimenkuva 

Apulaisrehtorin toimenkuvaksi määritellään seuraavat tehtäväkokonaisuudet; vastuu opintojen aikaisesta 
opinto-ohjauksesta yhdessä rehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa, vastuu työjärjestysten laatimisesta yhdessä 
rehtorin kanssa, vastuu Kurre-sovelluksen käytöstä yhdessä rehtorin kanssa, rehtorin varahenkilönä 
toimiminen, oppilashuoltoryhmän varapuheenjohtajana sekä turvallisuusjohtajan sijaisena toimiminen. 
Lisäksi apulaisrehtorin toimenkuvaan lisättiin sähköisten kokeiden (abitti) tukihenkilönä toiminen. Tästä 
maksetaan koulutuksen järjestäjän kanssa sovittu korvaus lukioresurssista. 

Toteutuma: 

Toteutui. Apulaisrehtori saa yhden lukiokurssin suuruisen korvauksen abitti-tuesta ja rehtorille suoritetaan 

vastaava korvaus sähköisten ylioppilaskokeiden valmistelu- ja toteutustyöstä.  

Opiskelijakunnan toiminta 



Opiskelijakunnan muodostaa Taidelukion kaikki opiskelijat. Lukuvuoden alussa valitaan opiskelijakunnan 
hallitus. Hallituksen pj:na toimii opiskelijakunnan yleiskokouksessa valittava henkilö. Tarvittaessa 
järjestetään wilman avulla vaali. 

Hallitukseen valitaan kaksi edustajaa / kotiryhmä 1-2. vuosiluokkien osalta. Nämä valitut henkilöt sitten 
järjestäytyvät puheenjohtajan johdolla ja nimeävät vastuuhenkilöt talouteen, sosiaaliseen mediaan, 
asiakirjaliikenteeseen, tapahtumajärjestelyihin jne. Opiskelijakunnan hallitus ja sen pj. pitävät tiivistä 
yhteyttä oppilaitoksen rehtoriin. 

Opiskelijakunnan hallitus + muut aktiivit järjestävät vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia. Esimerkiksi 
perinteisen T-illan osalta hallitus laati ohjeet koko koulua varten.  

Toteutuma: 

Opiskelijakunnan hallituksen työskentely vaikeutui koronasta johtuen. Vuodenkiertoon liittyneistä asioista 
jouduttiin perumaan, Halloween-kekkerit, pikkujoulut, potkiaiset, penkkarit ja wanhojen jatkot. Hallitus 
käsitteli useita rehtorin toimivallassa olleita asioita, mm. korvaavat järjestelyt peruuntuneisiin wanhojen 
tansseihin liittyen, LOPS2021 ja sen mukainen toimintakulttuurin kuvaus, kuvataiteen ja musiikin 
päättötodistuksessa edellytettävät opinnot. 

Tutor-toiminta 

Taidelukiolla järjestetään tutorkurssi. Kurssin opiskelijat opastetaan vertaisohjaajina toimimiseen. 
Koulutusta antavat sekä Taidelukion palkattu väki, Suomen lukiolaisten liitto ry. sekä Savonlinnan 
seurakunta 

Tutorkurssin käyneet tutustuttavat uudet opiskelijat uuteen kouluunsa ja toimivat samalla oppilaitoksen 
markkinoijina. Toiminnasta vastaa opinto-ohjaaja. 

Toteutuma: 

Tutortoiminta onnistui suunnitellusti. Oppilaitosvierialut toteutuivat vain Talvisaloon, muulta osin esittelyt 
hoidettiin etätoteutuksena. 

Opiskelijahuollon käytänteet 

Opiskelijahuolto järjestetään Savonlinnan Taidelukiossa lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. 
Asiakirja on päivitetty syyslukukauden osalta. Asiakirja löytyy oheisesta linkistä; 
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/3/2014/08/Savonlinnan-
lukioiden-opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf 

Lukuvuoden aikana toteutetaan opiskeluhuollon "vuosikelloon" merkityt toimet. Tähän työhön on 
integroitu Savonlinnan kaupungin ns. oho-ryhmä ja Taidelukion opiskeluhuoltoryhmä. 

Lukuvuoden aikana toteutetaan seuraavat yhteisöllisen opiskelijahuollon toimet.  

Lukuvuoden aikaa jatketaan Kaakkois-Suomen AMK:n toteuttama ”Uusille urille” -hanketyö toisen 
vuosikurssin opiskelijoille. Hankkeen avulla pyritään porrasmentoroinnin kautta vaikuttamaan nuorten 
itsetuntoon ja havaitsemaan paremmin omaa osaamistaan. Taidelukion edustaja toimii myös hankkeen 
ohjausryhmän edustajana. 

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/3/2014/08/Savonlinnan-lukioiden-opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/3/2014/08/Savonlinnan-lukioiden-opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf


Opetustyötä tekeville suunnattu info erityistä tukea antavien tahojen odotuksista suhteessa opettajiin ja 
ryhmävastaaviin, järjestetään syyslukukauden aikana. 

Lukioiden projektiviikolla toteutetaan projekti ”Hyvinvointia nuorelle”, kurssia pitävät muutama 

yleislukioaineen opettaja Taidelukiolta sekä kuraattori ja psykologi.  

Opiskeluhuoltoa sivuaa myös Osaan ja pystyn -hanke, joka keskittyy lukioiden erityisopetukseen. Hankkeen 
avulla pyritään muuttamaan Taidelukion opetuskäytänteitä. Tätä hanketta hallinnoi lukioiden yhteinen 
ohjausryhmä ja toiminta organisoidaan myös Taidelukiolla opettajavetoiseksi toiminnaksi. Lukuvuoden 
osalta tavoitteena on, että jaksojen vaihtuessa ryhmävastaava huolehtivat entistä tehostetummin 
seuraavista asioista; tarkistetaan uusien opetusryhmien tuen suunnitelmat, varmistetaan, onko tarvetta 
kurssia täydentävään opintopajaan, varmistetaan tiedonsiirto 1-vuosikurssin opiskelijoiden tuen tarpeista 
sekä vastuutetaan ryhmänohjaajat ns. T-merkintöjen tarkistuksen ja niiden suorittamisen suhteen. 

Opiskelijahuollossa pyritään eritoten tukemaan kouluterveyskyselyn 2019 huolestuttavia löydöksiä; 
indikaattorit, koulu-uupumus (21,1%), kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (18,9%), ollut huolissaan 
mielialastaan viimeisen 12 kk:n aikana (60,5%) ja riittämättömyyden tunne opiskelijana (32,5%). Nämä 
kaikki olivat maan keskiarvoa korkeammalla tasolla. 
 
Pyritään opiskeluhuollon avulla tukemana positiivisia löydöksiä; raittiin elämäntavan valinneiden osuus 
43,9% ja pedagoginen vahvuus siitä, että jokaisella opiskelijalla on kuvataiteen- ja musiikin opetuksessa 
pysyvä aikuiskontakti läpi koko lukuvuoden, tämä tukee ryhmänohjauksen rinnalla opiskelijan jaksamista. 
 
Toteutuma: 
 
Lukuvuoden aikana päivitettiin opiskeluhuoltosuunnitelma ja liitettiin se LOPS201-kokonaisuuteen. 
 
Projektiviikolla oli yleiseen jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvä projekti. 
 
Osaan ja pystyn -hanke saatiin loppuun ja se aikana voitiin paljon auttaa opiskelijoita. 
 
Lukuvuoden aikaan korostuneesti informoitiin ETS-suunnitelmien hyödyntämiseen. Ajankohdat olivat 
jaksojen vaihtoviikot. 
 
Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa toteutettiin uusille urille -hankkeen mukaiset toimet. 
 
Opiskelijaterveydehuollon resurssi ei ole riittävä nykyisellään. STM:n sitovan suosituksen mukaan yhtä 
terveydenhoitajaa kohden tulisi olla 570 opiskelijaa. Nyt suhde on 1:740. Lisäksi tätä suosituslukua tulisi 
kohtuullistaa, jos TH toimii useammassa toimipisteessä, suoritetaa kutsuntarakastukset ja opiskelijoissa on 
runsaasti erityistä tuke aja apua tarvitsevia. Nämä kaikki toteutuvat Taidelukiossa. Tästä on jätetty pyyntö 
kaupungin OHO-ryhmässä 27.5.2021. 
 
Lukuvuoden aikana suunniteltiin 4 kuukauden osio lukuvuoden 2021 – 2022 alkuun, jolloin koululla on 
käytettävissä yhteisöpedagogiharjoittelijan työpanos. 

Koulutyön yleinen järjestäminen 

Koulutyön yleiseen järjestämiseen liittyvät asiat on koottu Taidelukion opinto-oppaaseen. Mahdollisten 
lainsäädäntömuutosten tai saadun informaatio-ohjauksen johdosta opinto-opasta päivitetään. Opinto-opas 
löytyy oheisesta linkistä; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/cover 

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/cover


Lukuvuoden aikana seurataan koulun tilojen käytön yleisten ja tilakohtaisten ohjeiden toteutumista. 
Pyritään järkevöittämään Taidelukion laitteiden vuokraamista. 

Koulun tapahtumista tiedotettiin opinto-oppaan, kotisivujen tapahtumat -osion sekä mediatiedottein ja 
wilmaviestein. 

Tilojen käyttöön liittyvä ohjeistus annettiin syyslukukaudella ja asiaa on seurattu. Pidettiin 
musiikkilukiolaisille laaja info asiasta. 

Opintojen ohjaus 

Taidelukion opinto-ohjaus järjestetään Taidelukion opinto-ohjaussuunnitelman mukaisesti. Linkki tähän 
asiakirjaan ohessa; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/39/cover 

Toteutuma: 

Lukuvuoden aikana päivitettiin ohjaussuunnitelma ja liitettiin se LPS2021-kokonaisuuteen. Face-to-face -
ohjausta lisättiin hankerahoituksen turvin (Covid19 Lukiot). 

Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen 

Savonlinnan Taidelukiossa toteutetaan sähköiset yo-kirjoitukset siten, että koulun oma tvt-tiimi (rehtori, 
apulaisrehtori ja k-avustaja) rakentaa tarvittavat koesalit tutkinto- ja sähköverkkoineen ja huolehtii 
kokeiden toteutuksesta. Työtä priorisoidaan syksyisin ja keväisin tässä viitekehyksessä. Tulee huomioida, 
että taidelukiolla ei ole vahtimestaripalveluita käytössä tätä varten. 

Koululla hankitaan IOS-käyttöjärjestelmä koneita luokkiin 412. Tälle pyritään saamaan investointimääräraha 
(leasing) talousarviokäsittelyssä vuoden 2021 talousarvioon.  

Kuvataiteen valtakunnallisen kehittämistehtävän rahoituksella varustettu mediateekki otetaan keskeiseksi 
opetustilaksi.  

Oppiaineiden vastuuopettajia kannustetaan edelleen sähköisten materiaalien käyttöön. Osa oppiaineista 
käyttää täysin itse tuotettua sähköistä materiaalia, osassa on käytössä pelkästään sähköisiä, kustantamojen 
tuottamaa oppimateriaalia ja joissakin on vielä käytössä paperisia oppimateriaaleja. 

Opettajia kannustetaan ja ohjataan sähköisten kurssikokeiden (abitti) pitämiseen.  

Mahdollisen etäjakson aikana tehdään lukuvuosisuunnitelman muutos / lisäys, jossa esitetään 
opetusryhmittäin välineet ja pedagogiset ratkaisut opetuksen toteuttamiseksi. 

Toteutuma: 

Luokka 412 ajanmukaistettiin uusilla koneilla ja samalla koulun Creative Cloud Site lisenssi 100 käyttäjää 
12kk, uusittiin. Koululla on parin vuoden ajan käytössään kaksi lisenssipakettia johtuen iOS-
käyttöjärjestelmien eroista. Alkuvuodesta 2022 tämä ”ongelma” poistuu uusittaessa luokan 204 mac-
koneet. 

Mediateekki otettiin monitoimitilana käyttöön. Älytaulun käyttökoulutusta on jouduttu siirtämään 
koronavirustilanteesta johtuen. 

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/39/cover


Koulun ethernet-verkko osoittautui haavoittuvaiseksi musiikkilukiopäivien yhteydessä. Tämä asia hoidetaan 
seuraavan lukuvuoden aikana kuntoon. Tässä tarvitaan kaupungin ATK-keskuksen ja BLC:n 
myötävaikutusta. 

Yo-kirjoitukset sujuivat ilman teknisiä ongelmia. Tämä asia vaatii paljon etukäteissuunnittelua ja tähän 
koululla ei ole ulkopuolista osaamista käytössään. 

Henkilöstön koulutus lukuvuonna 2020 - 2021 

Tavoitteena on, että jokainen lehtori ja päätoiminen tuntiopettaja osallistuvat täydennyskoulutukseen. 
Opettaja tekee perustellun esityksen rehtorille. Rehtori pitää koulutusrekisteriä. 

Toteutuma: 

Henkilöstö käytti mahdollisuutta täydennyskoulutukseen. Luonteenomaista lukuvuoden 
täydennyskoulutuksille oli etätoteutus ja arviointivesossa kävi ilmi, että hyvin useat opettajat olivat tällaisiin 
osallistuneet. Näistä ei aiheutunut kustannuksia koululle.  Valtakunnalliseen kehittämistehtävään liittyen 
pidettiin Frame by Frame -animaatiokoulutus, johon osallistui viisi kuvataideopettajaa sekä esitysten 
striimaamiseen liittyvää koulutusta. 

Varautuminen poikkeusoloihin ja etäopetuksen järjestäminen 

Mahdollinen etäopetukseen siirtyminen toteutetaan maan hallituksen, Itä-Suomen aluehallintoviraston tai 
Savonlinnan kaupunkien määräämällä tavalla. 
 
Lukiokoulutuksen opiskelijoiden oikeus saada opetusta säilyy mahdollisista, poikkeuksellisista 

opetusjärjestelyistä huolimatta. Kaikkien etäopetukseen siirtyneiden opiskelijoiden opetus on edelleen 

lukiolain (714/2018) mukaista, opetuksen järjestäjän antamaa opetusta. 

Opettaja valitsee opiskelijaryhmänsä kanssa oppiaineensa tavoitteiden mukaisesti sopivat työtavat ja 

oppimateriaalit etäopetukseen. Keskeistä opetuksen järjestämisessä on varmistaa, että jokainen opiskelija 

saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja pääsee etenemään opinnoissaan. 

Opiskelijoille annetaan etäopetuksessa vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. Opiskelijalle 

tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se 

poikkeusoloissa on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. 

Vuosisuunnitelmaan merkityt retket, leirikoulut, kerhot, koulujen omat yhteiset tapahtumat sekä 

opetuksen ulkopuolella järjestettävä opetus perutaan tai siirretään myöhemmin toteutettavaksi, mikäli 

näitä ei pystytä järjestämään etäopetuksena. 

Koulutussuunnitelman mukaiset henkilöstön koulutukset toteutetaan vain, mikäli ne on mahdollisuus 

toteuttaa etäkoulutuksina. 

Taidelukion opinto-oppaassa eritellyt pelisäännöt ovat voimassa myös etäopetuksessa.  
 
Opiskelijaterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat normaalisti edelleen 
opiskelijoiden käytettävissä. Yhteydenotot wilma-viestipalvelun kautta. 
 
Taidelukio antaa opetusta opiskelijoiden ja opettajien työjärjestysten mukaisesti etänä. Opetus siis 

noudattaa lähiopetuksen aikatauluja. 

Taidelukion rehtori lähettää etätyöskentelyohjeet wilman kautta opiskelijoille ja heidän huoltajilleen 



 
Opetusryhmittäinen selostus etäopetuksen sisällöistä ja tarvittavista sovelluksista suunnitellaan ja 

tiedotetaan asianosaisille wilman kautta.  

Työjärjestyksen mukaisina aikoina opiskelijalla on normaali vakuutusturva voimassa. 

Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen välitetyt etäopiskeluohjeet  

 

1. Suorita aamurutiinisi. Herää ajoissa ja hoida aamutoimesi normaalisti. Laita kello soimaan, 

 syö aamupala ja pue päällesi päivävaatteet. Se helpottaa sinua asettumaan työskentelyrooliin ja pääset 

nopeammin hommiin käsiksi. 

2. Tee aamulenkki. Jos olet tottunut pieneen kävelyyn tai pyöräilyyn kouluun päästäksesi, tee nytkin ainakin 

pieni happihyppely ennen työskentelyn aloittamista. Tee sama myös työskentelyn päätteeksi. 

3. Rauhoita opiskelusi. Varaa itsellesi työskentelytila. Järjestä itsellesi sopiva pöytä ja tuoli rauhallisessa 

ympäristössä, jossa televisio ei pauhaa taustalla ja pikkusisarukset eivät roiku jaloissasi. Voit myös sopia 

muun perheesi kanssa, että silloin, kun sinulla on kuulokkeet päässäsi, sinua ei saa häiritä. 

4. Pidä taukoja. On tärkeää tauottaa myös itsenäinen työskentely pienillä tauoilla. Muista jaloitella ja liikkua 

tauoilla! Muista palata työhön napakasti tauon jälkeen. 

5. Syö monipuolisesti. Yritä panostaa lounaisiin niin, että saat terveellisen aterian joka päivä. Kuten kaikki jo 

tietävätkin, koululounasta ei ole tarjolla. 

6. Älä multitaskaa. Kun opiskelet, työskentele tiivisti asian parissa ilman Netflixiä, pelikoneita tms. Kun olet 

hommasi hoitanut, olet vapaa nauttimaan sarjoista, peleistä jne. hyvällä omallatunnolla! 

7. Nauti vapaa-ajasta. Käytä se aika, minkä säästät koulumatkoissa, ystäville, perheelle ja harrastuksille 

(niille, joita voit tehdä kotona). Ei ole tarkoitus, että opiskelet vapautuvan ajan, vaan nyt sinulla on 

enemmän aikaa tehdä niitä asioita kotona, joita et yleensä ehdi tehdä. 

8. Ole yhteydessä ystäviisi. Ole jokaisen päivän aikana kontaktissa johonkin ystävääsi tai kaveriporukkaan. 

On tärkeää, että juttelet myös kouluun liittymättömistä asioista ja että kaikki keskustelut eivät ole vakavia.  

9. Sairaana ei pidä työskennellä. Jos tunnet olosi kipeäksi tai sairastut, silloin on syytä levätä ja siirtää 

opiskelut myöhemmäksi. Palaat sitten opiskelujen pariin, kun olet taas terveenä. Ole yhteydessä 

opettajaasi niin saat ohjeet, miten korvaat puuttuvat tehtävät tai muut kurssityöt. 

10.  Ota yhteyttä, kun tarvitset tukea. Voit aina olla yhteydessä omaan kouluusi, kun haluat kysyä jotain. 

Ota esisijaisesti yhteyttä omaan ryhmänohjaajaasi, ryhmiesi opettajiin sekä rehtoriin, opinto-ohjaajaan ja 

koulusihteeriin, jos sinulla on heidän toimenkuviinsa liittyviä kysymyksiä. 

Toteutuma: 

Koronavirtustilanne hankaloitti suuresti Taidelukion lukuvuosisuunnitelman toteuttamista. Taidelukion 

henkilökuntaa ja opiskelijoita joutui karanteeniin 28.10. - 5.11.2020 sekä 10.4. - 25.4.2021 välisinä aikoina. 

Lisäksi Taidelukio antoi opetuksen ja ohjauksen etänä aikavälit 8.3. - 28.3.2021 sekä 12.4. - 25.4.2021. 

Tuolloin aktivoitiin tämä etäopetussuunnitelma. Annettu opetus noudatti jokaisen opiskelija työjärjestystä. 

Toimintaperiaatteena noiden jaksojen aikana oli se, että opettaja sopii opetusryhmänsä kanssa 

etäopetuksen toteutumisvälineen. Tämä kaikki sujui suunnitellusti. Ylioppilaskirjotiukset onnistuttiin 

toteuttamaan suunnitellusti ja ilman ongelmia. 


