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Erityistehtävälukioiden ero tavalliseen
lukioon
• edellyttää OKM:N myöntämää järjestämislupaa

• luvan myötä syntyy oikeus seuraaviin asioihin
1. Opiskelija voi poiketa ns. tuntijakoasetuksen määräyksistä
• voi paremmin keskittyä erityistehtäväopintoihinsa
2. Lukio laatii erillisen opetussuunnitelman erityistehtävän
mukaisista opinnoista
• rakenne noudattaa lukion ”kurssiarkkitehtuuria”: pakolliset
kurssit (12), syventävät kurssit ja soveltavat kurssit
• Näitä opetussuunnitelmia ja niiden toteutumista OKM seuraa
säännöllisin väliajoin, lupia voidaan perua, mm. Kajaanin
kuvataidelukio 2017

LAAJA-ALAINEN KUVATAITEEN OPETUS
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1. – 3. vuodet

Keramiikkapaja
Ompelupaja
Valokuvauspaja
Elokuvapaja
Metalligrafiikan paja
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Päättötodistus edellyttää
vähintään. seuraavia opintoja; Taidehistoria 5
kurssia, kupe 4 kurssia, ns. pitkä taideaine
13 kurssia.
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Oppiaineista saat lisätietoa koulumme nettisivuilta
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/37/cover
pakollinen kurssi

syventävä kurssi

soveltava kurssi

LAAJA-ALAINEN MUSIIKIN OPETUS
OPPIAINE
Musiikin historia ja kuuntelu
Säveltapailu ja musiikin teoria
(myös pop / jazz – vaihtoehto, opinnot
Järjestetään yksilöllisesti)
Pääsoitin
Sivusoitin
Teatteri-ilmaisu
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1. – 3. vuodet

Kuoro
Poplaulu
Rockyhtye
Jazzyhtye
Kansanmusiikki
Orkesteri (musa- ja tanssiopisto)
Kamarimusiikki
Musiikkiteknologia
Sävellys ja sovitus
Improvisointi
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Oppiaineista saat lisätietoa
koulumme nettisivuilta
https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkoj
ulkaisut/zine/38/cover

1

Ooppera/musiikkiteatterilinjalla lisäksi

Musiikkiteatterityöpaja
pakollinen kurssi
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Musiikkilinjan päättötodistus edellyttää
vähintään. seuraavia opintoja; MHK 5
kurssia, STT 5 kurssia, pääsoitin 4
kurssia ja sivusoitin 2 kurssia.
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syventävä kurssi

soveltava kurssi

3. koulutuksen järjestäjä saa paremman yksikköhinnan näissä
opinnoissa olevista opiskelijoista
• tällainen kertymä esim. Savonlinnan Taidelukiossa vuonna
2018 n. 280 000€
4. Erityistehtävälukioilla on vahva asema suomalaisessa
lukiokoulutuksessa, niihin hakeudutaan laajemmalta alueelta
kuin tavallisiin lukioihin, Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukio
on mainittu KARVI:n asiakirjoissa esimerkkinä aidosti
valtakunnallisesta erityistehtävälukiosta

Erityistehtävälukioselvitys 2015
• OKM asetti selvitysryhmän 23.1.2015, jonka tuli selvittää
erityistehtävälukioiden asemaa
• erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskeva
selvitys valmistui 13.3.2015
• Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja
selvityksiä 2015:9
• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75
177/tr9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Selvityksen kertomaa
• erityisen koulutustehtävän lupia on myönnetty vuodesta 1967
alkaen 42 lukiokoulutuksen järjestäjälle ja opetusta annetaan 73
oppilaitosyksikössä
• erillisrahoitusta on myönnetty 28 koulutuksen järjestäjälle
• erityistehtävälukiokäytännön jatkamisella on koulutuksen
järjestäjien ja koko lukiokentän vahva tuki
• nykyisen järjestelmän kritiikki kohdistui lupaprosessiin, tehtävien
painotuksiin, lupien määrään, erillisrahoitukseen ja
tuntijakopäätöksestä poikkeamiseen
• koko järjestelmä pitää perusteellisesti uudistaa vastaamaan
tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita

• erityisen tehtävän saavien lukioiden tehtävänkuva tulee
täsmentää, rahoitusperusteet pitää yhtenäistää ja
valintaperusteet selkiyttää niin, että luvan hakijoiden vertailu
tapahtuu yhtenäisten kriteerien pohjalta

Erityistehtävien hakuprosessi
• kaikkien 73 erityistehtävälukioiden järjestämisluvat raukesivat
1.8.2016
• OKM julisti haun keväällä 2016, missä nämä lukiot saattoivat anoa
jatkoaikaa toiminnalleen, tämä prosessi toistettiin vielä keväällä
2017
• Savonlinnan Taidelukiokin haki jatkolupaa ja sai sen
lukuvuodeksi 2016 – 2017 ja edelleen uudella haulla
lukuvuodelle 2017 – 2018
• näiden lukuvuosien aikana OKM:ssä tehtiin virkamiesvalmistelua
laajan, selvityksen osoittamien epäkohtien poistamiseksi
tähtäävän hakukierroksen toteuttamiseksi

Hakukierros kevät – syksy 2017
• OKM julkisti kaikille lukiokoulutuksen järjestäjille hakuohjeet ja –
lomakkeen erityistehtävien hakemiseksi keväällä 2017
• ne vastasivat olennaisilta osiltaan tehty selvitystä
• suurimpana erona selvityksen suosituksiin oli se, että ns.
tuntijakoasetuksesta poikkeaminen ei ole mahdollista
pelkästään koulutuksen järjestäjän omalla päätöksellä, se
oikeus pysytettiin edelleen OKM:llä

Hakuprosessi Savonlinnassa
• Savonlinnassa tämä erityistehtävähaku sotkettiin ns.
kompensaatiopakettiin kesän ja syksyn aikana 2016
• pakettiin haluttiin urheilun erikoislukio
• Tuolloin oli tiedossa, että luvat myönnettäisiin ulkopuolisen
auditoinnin ja etukäteen julkistettavien kriteerien mukaan,
koko erityistehtävälukiouudistus pyrki juuri pois tällaisesta
luvittamisesta, mitä Savonlinnassa yritettiin!
• tätä ei koordinoitu lukioiden kesken mitenkään, tämä tehtävä olisi
kuulunut sivistystoimenjohtajalle

• muissa erityistehtäväkaupungeissa tässä vaiheessa kartoitettiin
lukioiden kannat ja muodostettiin sitten yhteinen kanta tulossa
olevaan hakuun, näin tehtiin mm. Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla, Oulussa, Turussa, Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä,
Tampereella ja Joensuussa
• Tamperetta, Jyväskylää ja Joensuuta lukuun ottamatta kanta
oli ”säilyttämään pyrkivä”, koska tiedettiin, että kynnys uusien
lupien myöntämiseen olisi korkea
• Tampere ja Jyväskylä saivat vinkin hakea musiikin
erityistehtäviä, koska selvitys oli osoittanut tämän puutteeksi
• Joensuussa oli vahva usko urheilulukion saamiseen

• erikoista oli siis se, että Savonlinnan Taidelukio ei tiennyt tästä
suunnitelmasta virallisesti mitään ennen kuin joulukuussa 2016
asia ilmaantui sivistyslautakunnan listoille
• joulukuussa 2016 ja helmikuussa 2017 SIVLA esitti erityistehtävän
hakemista urheiluun, ei mainittu muita erityistehtäviä lainkaan?
• hakulomakkeet ja –ohjeet välitettiin lukioille huhtikuussa 2017,
nyt muistettiin onneksi myös Taidelukiokin
• keväällä 2017 lukiot valmistelivat haut itsenäisesti ja osin toisiaan
tukien
• Taidelukio haki erityistehtävää kuvataiteeseen ja musiikkiin, Lyseo
urheiluun

Päätösten valmistelu
• Opetusministerille päätöstä erityistehtävien kohdentumisista
valmisteli kaksiportainen valmistelukoneisto
• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteutti
ulkopuolisen auditoinnin ja OKM:n virkamiestyöryhmä arvioi tätä
auditointia koulutustarpeen näkökulmasta
• lukioiden erityisten koulutustehtävän
järjestämislupahakemustan arviointi, KARVI julkaisut 26/2017
• https://karvi.fi/app/uploads/2017/12/KARVI_2617.pdf

• Lukioiden erityinen koulutustehtävä, OKM:n julkaisuja
2017:42
• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160210/ok
m42.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuvataidelukio KARVI:n arvioinnissa
• Savonlinnan taidelukion kuvataidelukio kategoriassa erinomaiset
edellytykset
• Parhaimmat edellytykset oli neljällä lukiolla ... Savonlinnan Taidelukiolla
on vuosikymmenien vahva kokemus ja näyttö toiminnastaan ja hakemus
oli huolellisesti laadittu.
• Valtakunnallista kehittämistehtävää koskevista hakemuksista kävi ilmi, ...
Hakijoiden järjestys on seuraava: Savonlinnan Taidelukio, Tölö
gymnasium, Helsingin kuvataidelukio, Kannaksen lukio ja Lapinlahden
lukio ja Kuvataidelukio. Sekä toimintaedellytysten että aikaisemmin
osoitetun näytön ja kokemuksen perusteella on suositeltavaa, että
suuret valtakunnallisesti toimivat lukiot, Helsingin kuvataidelukio ja
Savonlinnan Taidelukio, voivat saada valtakunnallisen
kehittämistehtävän ja siten paneutua toimintansa edelleen
kehittämiseen

Musiikkilukio KARVI:n arvioinnissa
• Savonlinnan Taidelukio kategoriassa erinomaiset edellytykset

• Omalla alueellaan vahva musiikin erityistehtävän toteuttaja,
hakemuksessa kehittämishalukkuutta ja -intoa. Henkilöstön syvä
ammatillinen osaaminen yhdistettynä laajaan yhteistyöverkostoon
antaa koululle erinomaiset valmiudet edistää musiikin erityistä
osaamista. Alueen heikko kehitys uhkatekijänä.

Urheilulukio KARVI:n arvioinnissa
• Savonlinnan lyseon lukio kategoriassa kohtalaiset edellytykset

• Olemassa oleva kilpaurheilulinja on osoittanut toimivuutensa, olkoonkin
että sen toiminta ollut hyvin paikallista. Ensisijaisia hakijoita on hieman
enemmän kuin aloituspaikkoja (23). Alueellisesti Itä-Suomessa ei ole
urheilulukiota ja Savonlinnan lyseon roolia siinä voitaisiin harkita.
Yhteistyö urheiluopiston ja maakunnallisen urheiluakatemian kanssa on
hyvää, tosin yhteistyötä lajiliittojen suuntaan tulisi merkittävästi
kehittää. Jatko-opintomahdollisuudet Savonlinnassa ovat rajalliset.

Ministerin päätökset
• Savonlinnan Taidelukiolle myönnettiin seuraavat erityistehtävät ja
kehittämistehtävä
• kuvataiteen erityistehtävä, korotetun valtionosuuden piiriin
hyväksyttiin 160 opiskelijaa (muutos aiempaa + 40
opiskelijapaikkaa)
• musiikin erityistehtävä, korotetun valtionosuuden piiriin
hyväksyttiin 120 opiskelijaa (muutos aiempaa + 20
opiskelijapaikkaa)
• kuvataidelukiolle annettiin valtakunnallinen kehittämistehtävä
lukiokoulutuksessa kuvataiteessa ajalle 1.1.2019 – 31.7.2025
• valtionosuuskertymä kaikesta tästä n. 448 000€ / vuosi

• Savonlinnan Lyseon lukio ei saanut hakemaansa
erityistehtävää urheilusta
• valtionosuuskertymä siis 0€

Erityistehtävälukiot 1.8.2018 alkaen
Erityistehtävä

IB-opetus

Määrä

Opiskelijoita (max.)

16

1410

Ilmaisutaito

3

780

Vieraat kielet

5

420

Kuvataide

6

850

Musiikki

13

1820

Urheilu

15

1940

Matematiikka ja
luonnontieteet

15

1820

Yrittäjyys

2

120

Yhteensä

75

9160

Valtakunnalliset kehittäjälukiot
Lukio

Koulutuksen järjestäjä

Tehtävä

Olarin lukio

Espoon kaupunki

Luonnontieteet

Tapiolan lukio

Espoon kaupunki

Musiikki

Mäkelänrinteen lukio

Helsingin kaupunki

Urheilu

Tölö Gymnasium

Helsingin kaupunki

Bildkonst och musik

Kaustisen musiikkilukio

Kaustisen kunta

Musiikki

Kansainvälisen
liiketoiminnan lukio

Lauttasaaren yhteiskoulun Yrittäjyys ja
kannatusyhdistys ry.
liiketoiminnallinen
osaaminen

Kastellin lukio

Oulun kaupunki

Urheilu

Savonlinnan Taidelukio

Savonlinnan kaupunki

Kuvataide

Valtakunnalliset kehittäjälukiot
Lukio

Koulutuksen järjestäjä

Tehtävä

Helsingin suomalainen
yhteiskoulu

Suomalaisen yhteiskoulun Vieraat kielet
Oy

Maunulan yhteiskoulu ja
Helsingin
matematiikkalukio

Viipurin reaalikoulu Oy

Matematiikka

Sibelius-lukio

Helsingin kaupunki

Musiikki

Ministeri Sanni Grahn-Laaksonen nosti Sibelius-lukion ohi OKM:n
virkamiesvalmistelun kehittäjälukioiden joukkoon. Tämä oli ainoa poikkeama.

Lukiokoulutuksen nykytilanne
• Suomessa oli lukuvuonna 2017 – 2018 yhteensä 340 lukiota ja
niissä opiskeli 109 500 opiskelijaa
• 75 lukiossa annettiin erityistehtävän mukaista opetusta, nämä
lukiot ovat 41 eri koulutuksen järjestäjän alaisuudessa 
tällaisessa koulutuksessa on tarjolla 9160 erillisrahoituksen
piirissä olevaa opiskelupaikkaa

• erilaisissa painotuksissa (oma hakukoodi
yhteishakujärjestelmässä) suurin piirtein kaksinkertainen määrä
opiskelijoita, painotus tarkoittaa, että lukio tarjoaa jossakin
oppiaineessa soveltavia kursseja normaalia enemmän, tällainen
painotus on Lyseon lukion urheilulinjalla

Taidelukion erityislaatu
• maan vanhin erityistehtävälukio, aloitti 1967 eli saman vuonna,
jolloin neljä erityistehtävälukiota sai järjestämisluvan
Valtioneuvostolta
• vuodesta 1979 samassa oppilaitoksessa ollut kaksi erityistehtävää
• aiemmin tällainen tilanne oli Savonlinnan Taidelukion lisäksi
vain Kajaanin lukiolla, vuodesta 2018 tällaisia lukioita edelleen
vain kaksi; Savonlinnan Taidelukio ja Schildtin lukio
Jyväskylästä
• maan ainoa lukio, jossa kaksi erityistehtävää ja valtakunnallinen
kehittämistehtävä

• ylimääräinen valtionosuuskertymä kaikista koulutuksen
järjestäjistä 8. suurin, mukana 41 järjestäjää, merkittävistä
koulutuskaupungeista taakse jäävät mm. Vantaa, Joensuu,
Jyväskylä, Lappeenranta, Pori …
• laskennallinen väestöpohja tällaisen ”erityistehtäväkattauksen”
saamiseen olisi 168 122 asukasta (aloituspaikkojen suhteessa),
Savonlinnan väkiluku n. 34 000 asukasta!

