176 lukion

Hyvät käytännöt
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Suomen Lähilukioyhdistys ry:n
hyvät käytännöt ja jäsenluettelo

Jos sana ”benchmarking” on sinulle käsitteenä
outo, katso tarkemmin
sivulta 8 lähtien

The Directory of FASSS member schools
(the Finnish Association of Small Secondary Schools)

Benchmarking
tarkoittaa,
että pitää
olla riittävän nöyrä
pystyäkseen myöntämään, että
myös naapurilta voi käydä ottamassa oppia

Benchmarking means that
you should be humble enough to admit,
that you can learn something
even from your neighbour

Kannen taustakuva:
Benjamin Lundin, Karis-Billnäs gymnasium
”De nybakade studenterna går sin årliga parad genom lummiga Karis”
Coloro CLR Oy, Vantaa 2022
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Lat. 700 N

•
Utsjoki

Norway
Sallan malli: ”Otetaan mitä on ja tehdään mitä voidaan”

S

allan kunta ei äkkiä katsoen ole kaikkein hyväosaisimpia ainakaan liikenneyhteyksien kannalta. Lähimmät lentokentät ovat Kuusamossa (110 km) ja Rovaniemellä (145 km) ja rautatieasema Kemijärvellä (65 km). Rajanaapuri Venäjän rajalle on keskustasta 20 km.
Sallatunturilla toimivat toki laskettelukeskus ja sitä ympäröivät matkailupalvelut ja
yritykset. Ne eivät kuitenkaan yksistään riitä elämisen ehdoiksi. Salla onkin pakon
edessä muuttanut ulkoiset karut olosuhteet sisäiseksi vahvuudeksi tiiviissä yhteistyössä muiden alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.
Salla on kehittänyt paikallisen vahvan koulutuksenjärjestäjän mallin, jossa
sivistystoimi ja koko kunta nähdään monipuolisena sivistyspalveluiden tarjoajana
ja kehittäjänä. Koulutus on havaittu parhaaksi turvaksi syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Myös työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta
koulutukseen ja osaamiseen.
Valtakunnallisena edelläkävijänä Sallan lukio on jo vuodesta 2006 ottanut opiskelijoita rajan takaa Venäjältä. Heidät valitaan yhteishaun ja pääsykokeiden kautta
ja he ovat ennen Suomeen tuloaan opiskelleet suomen kielen Venäjällä.
Vuonna 2021 Sallan lukioon hakeneista noin 60 venäläisestä opiskelijasta hyväksyttiin 10. Viimeisten viiden vuoden aikana kaikki 32 lukiosta valmistunutta ovat
jääneet Suomeen jatko-opintoihin ja työelämään. Lisävärinä ulkomaisessa kirjossa
ovat Finest Future -hankkeen tuomat aasialaiset opiskelijat.

V

uodesta 2010 Sallassa on toiminut heinäkuinen kaksiviikkoinen opiskelun, leirin
ja loman yhdistävä kansainvälinen kesälukio (s. 62–63). Opiskelijoita on tullut
vuosien mittaan esimerkiksi Venäjältä, Espanjasta, Ranskasta, Namibiasta ja Suomesta. Ennen koronaa kesällä 2019 Sallan kesälukiossa opiskeli 95 nuorta.
Kesälukiossa opiskellaan mm. suomea, englantia, biologiaa, kuvataiteita, musiikkia,
ruoanvalmistusta, liikuntaa ja teemaopintoja. Kansainvälisellä lukiolla ja kesälukiolla
on ollut ratkaiseva vaikutus sekä Sallan sivistystoimen kehittymiselle että koko kunnan
säilymiselle elinkelpoisena. Lukio sai syksyllä 2021 uudet opetustilat.
Kansainväliset opiskelijat ovat kesä- ja vapaa-aikanaan töissä paikallisissa yrityksissä ja matkailussa. Lähihoitaja- ja ravitsemis- sekä matkailualan opiskelijoiden
työelämäjaksot sijoittuvat lukuvuoden sisälle ja loma-aikaan.

S

allan kunta ja sen koulutoimi ovat esimerkki siitä, kuinka tulevaisuususkolla ja
lujalla tahdolla voidaan voitokkaasti kamppailla ankariakin ulkoisia olosuhteita
vastaan. Lähtökohdat ovat olleet kuntapäättäjien pään sisällä ja itärajan takana.
1800-luvun vanhan keittokirjan mukaan: otetaan mitä on ja tehdään mitä voidaan.
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Pienten lukioiden asialla 25 vuotta
Arvoisa lukija,
Käsissäsi on Suomen Lähilukioyhdistys ry:n ”Hyvät käytännöt” -jäsenhakemiston 22. vuosikerta. Koska sitä käytetään myös kansainvälisissä yhteyksissä, osa tekstistä on englanniksi. Pienten lukioiden liike käynnistyi 25 vuotta sitten, vuonna 1997 (s. 66).
Syksy 2021 merkitsi monien pienten lukioiden kilpailukyvylle osittaista heikennystä
niiden tarjoaman maksuttoman lukiokoulutuksen yleistyttyä lakiteitse kaikkiin lukioihin.
Hyvä yksilöllinen opetus, huolenpito ja pienet ryhmät ovat edelleenkin pienten lukioiden
valtteja. Tämä ei kuitenkaan riitä. Pitää löytää muitakin vetovoimatekijöitä.
Koulutoimen suhteellinen painoarvo kasvaa etenkin pienissä kunnissa sosiaali- ja terveysasioiden siirtyessä hyvinvointialueille. Kunnat eivät halua luopua omasta lukiostaan,
joka nähdään paikkakunnan keskeisenä elinvoimatekijänä.
Hyvät käytännöt 2022 on laaja esimerkkikokoelma pienten lukioiden painotuksista ja
menestystekijöistä. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun asioita tarkastellaan strategisesti kunnan, yrittäjien, kolmannen sektorin ja koulutuksen kokonaisuutena. Tällöin
voidaan mahdottomaltakin vaikuttavasta tehdä lopulta mahdollista (Sallan malli, s. 4).
Pienille lukioille on viime vuosina avautunut yllättävä uusi mahdollisuus ulkomailta
Suomeen saapuvien lukiolaisten muodossa (s. 10–11). Lukuvuodeksi 2022–23 on tulossa kaikkiaan noin 150 lukio-opiskelijaa mm. Brasiliasta, Iranista, Kiinasta, Malesiasta,
Meksikosta, Myanmarista, Uzbekistanista, Venäjältä ja Vietnamista.
Näkymien kirjo on äkkiä monipuolistunut mielenkiintoisella tavalla. Se tarjoaa maaseudun ja haja-asutusalueiden pienille lukioille houkuttelevia uusia mahdollisuuksia.
						Hattulassa 24.3.2022
Parkanon lukion palvelukoordinaattori Juha Kinnusen tuottama video
Mäntän lukion vietnamilaisopiskeli						Jukka
O. Mattila
joiden haastattelusta (2 h 30 min):

						Puheenjohtaja,
Suomen Lähilukioyhdistys ry
https://youtu.be/nMwse8gZQ_4
						(yhteystiedot takakannessa)

Collection of good practice of the Finnish Association of
Small Secondary Schools, FASSS
Finland is characterized by an abundance of very small senior secondary schools, partly
due to historical reasons and partly due to the sparsely spread population, as shown on
the map on page 5. Out of the roughly 360 senior secondary schools (student year groups
16–18) almost exactly 50 % have less than 150 students.
The movement for the closer collaboration of small Finnish secondary schools was
initiated in 1997. Today the Finnish Association of Small Secondary Schools (FASSS)
comprises 176 member schools.
Being small and scattered, FASSS schools are generally well equipped with modern
IT learning facilities for video conferencing and distance education. English is the main
language for foreign cooperation. A wide variety of other languages are also available.
The member schools are outward looking and have a lot of contacts with foreign schools.
This Benchmark Guide of FASSS member schools is a rich source of innovative
educational practice. Publication of the annual FASSS Benchmark Guide was started in
2001. Consequently, this is the 22nd volume.
In the Guide, each of the 176 member schools share their good practices of distance and
web learning, collaboration between educational institutes, student care, entrepreneurship, etc. Unfortunately the text is exclusively in Finnish, but the main purpose for foreign
readers is to provide an example, how internal know-how is shared within the Finnish
school world. For further information, or to search for potential Finnish partner schools,
please take a look at pages 64–65 of this booklet.
							Hattula, Finland 24.3.2022

							Jukka
O. Mattila
More in English
							President
of FASSS
on pages 64–65
							(contact information on the back cover)

Pienten lukioiden laatuhankkeen tavoitteita

Quality-based objectives of FASSS collaboration

1. Kytkeä laadukas palvelu ja yksittäisistä opiskelijoista huolehtiminen pienen kouluyksikön

1. Demonstrating high quality service and care for individual students in the public image

2. Etsiä pienten lukioiden hyviä käytäntöjä ja levittää niitä piirin yhteiseen käyttöön.

2. Seeking and spreading good practice within the community of FASSS schools.

3. Lisätä hajallaan ympäri maata sijaitsevien pienten lukioiden yhteenkuuluvuuden tunnetta

3. Emphasizing mutual togetherness among the scattered and, in many cases, isolated

julkisuuskuvaan sekä parantaa pienten lukioiden palvelutasoa laatukoulutuksen ja jatkuvan
keskinäisen yhteydenpidon kautta.

ja kehittää niiden valtakunnallisesti yhteistä myönteistä identiteettiä.
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of small schools, and enhancing the general standard of quality in FASSS member schools
through in-service training and continuous mutual collaboration.

FASSS member schools, thus boosting their positive national identity.
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Neljä tapaa hyödyntää ”Hyviä käytäntöjä”

1

Aihekohtainen hakemisto (sivut 14–16) esittelee Suomen Lähilukioyhdistyksen jäsenkoulujen erityispainotuksia 16 lohkoon jaoteltuina. Hakemisto auttaa löytämään yhteistyö- ja kehittämiskohteita.
Hakemisto toimii myös erinomaisena lähteenä medialle sen kouluun ja
koulutuspolitiikkaan liittyvissä haastattelutarpeissa.

2

Koulukohtaisilla sivuilla 17–60 kukin jäsenlukio esittelee kehittämiään hyviä käytäntöjä. Ne liittyvät mm. etä- ja verkko-opetukseen,
opiskelijahuoltoon, kansainvälisyyteen, korkeakoulu- ja yritysyhteistyöhön ja lukion markkinontiin.
”Hyvien käytäntöjen” viimeisimmissä vuosikerroissa ovat enenevässä
määrin korostuneet koulun oman toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvät
yhteisölliset tekijät kuten opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

3

Esikuva-analyysi eli benchmarking oli 22 vuotta sitten tätä julkaisua käynnistettäessä sen alkuperäinen tehtävä ja edelleenkin
todennäköisesti hyödynnetyin käyttötarkoitus. Vaikka esimerkiksi
Opetushallitus jatkuvasti kannustaa kouluja avautumaan toinen toisilleen
ja ympäröivään yhteiskuntaan, jostain syystä kehittämistoimissa ei valmiita malleja juurikaan haluta hyödyntää. Samoja arkipäivän ongelmia
pohditaan kyllä kaikkialla, mutta ratkaisuja ei hevillä etsitä oman työpaikan ulkopuolelta.
Tälle vastahakoisuudelle on englannin kielessä aivan oma lyhenne: NIH
eli Not Invented Here. Muualla keksityt oivallukset ja kehittelyt mielletään
ulkopuolisiksi ja vieraiksi. Pyörää halutaan jatkuvasti keksiä itse. Ei kuitenkaan ole häpeä käydä ottamassa mallia muualta.
Esikuva-analyysiin ryhtyminen edellyttää aitoa kiinnostusta palvelun
parantamiseen. Esikuva-analyysi eli benchmarking on yritysmaailman
jokapäiväinen työkalu, järjestelmällinen ja toistuva prosessi.
Kansainvälisesti ja usein suomen kielessäkin esikuva-analyysistä
käytetään termiä “benchmarking”. Englannin kielessä “bench” tarkoittaa
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esimerkiksi kalliojyrkänteessä olevaa tasannetta (a). “Benchmark” on
maantieteellinen korkeuskiintopiste, johon muita korkeuslukemia, esimerkiksi tasannetta ylempänä tai alempana olevia, voidaan verrata (b).
<– (a)
<– (b)
Tämän mielikuvan mukaisesti työyhteisöt voivat “benchmarkata” toisiaan. Esikuva-analyysissä vertaamme jotain toimintamme osakokonaisuutta meitä “ylempänä” olevien hyviin käytäntöihin (engl. “best practice”).
Ei ole harvinaista, että koulujen rehtorit ja opettajat käyvät tutustumassa
toisten koulujen toimintaan. Jos käynnin tarkoituksena on tuoda omaan
kouluun jokin uusi toteutuskokonaisuus, on parasta kirjoittaa vastapuolelle
tehtävät kysymykset jo etukäteen valmiiksi, esimerkiksi sivulla 12 olevan
lomakkeen mukaisesti. Ilman tarkkaan harkittuja omia etukäteiskysymyksiä
on suuri vaara ajautua vastapuolen ylisanojen vietäväksi.
Kotiin palattua saatu saalis sovelletaan omaan ympäristöön sopivaksi.
Muualla toteutettu ei useinkaan taivu aivan sellaisenaan omaan kouluun,
vaan vaatii soveltamista.
Esikuva-analyysin jälkeen toimintaa omassa yhteisössämme kehitettyämme saatamme kiivetä verrokin kanssa samalle tasolle, ajan mittaan
mahdollisesti ohikin.

4

Kesälukioseura ry:n kurssitarjonta (sivut 61–63) antaa mahdollisuuden suorittaa puuttumaan jääneitä lukiokursseja varsinaisen
kouluvuoden ulkopuolella. Kesälukioseura perustettiin vuonna 1965
edistämään nuorten vapaaehtoista opiskelu- ja harrastustoimintaa. Seura
järjestää vuosittain kymmeniä lukiokursseja Suomessa ja ulkomailla.
Kurssien suorittamisen lisäksi kesälukioissa kiinnitetään erityisesti
huomiota vaihteleviin opiskelumenetelmiin sekä nuorten yhdessäoloon.
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Tule opiskelemaan pieneen lukioon!

FASSS network schools welcome foreign students!

Pienet lukiot tarjoavat korkeatasoista opetusta, vapaita opiskelupaikkoja ja edullista majoitusta rauhallisessa ympäristössä. Opiskelu pienissä ryhmissä on tehokasta.
Kansainvälisessä vertailussa (OECD / Pisa) koulujen väliset oppimistulosten erot ovat
Suomessa hyvin pienet. Harvassa maassa voi lukion valita kartalta kutakuinkin tikalla
heittäen ja saada kuitenkin kaikkialta laadukasta opetusta.
Eräisiin jäsenlukioihin tuleekin opiskelijoita huomattava määrä muualta, esimerkiksi urheilun eri lajien (mm. jääkiekko, suunnistus, alppihiihto, ratsastus) tai vaikkapa musiikin
vuoksi. Lista muista painotus- ja harrastusmahdollisuuksista on mittava: luonnontieteitä,
taiteita, korkeakouluyhteistyötä – jopa ilmailua. Jäsenlukiot avustavat asunnon hankkimisessa. Lähes 40:llä lukiolla on asuntolatyyppistä majoitusta.
Majoituksen merkitys lisääntyy ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrän kasvaessa.
Finest Future -hanke tuo Suomeen lukuvuodeksi 2022–23 yli 120 lukiolaista Aasiasta
ja Etelä-Amerikasta. Nämä opiskelevat suomen kielen lähtömaassaan. Samalla periaatteella on venäläisiä opiskelijoita itärajan läheisyydessä esimerkiksi Savukosken, Sallan,
Posion ja Tohmajärven lukioissa. Ulkomaiset opiskelijat sijoitetaan pääosin maaseudun
ja haja-asutusalueiden pieniin lukioihin.
Suomen koulutusjärjestelmällä on maailmalla hyvä maine. Sadat tuhannet kehittyvien maiden nuoret opiskelevat anglosaksisten maiden lukioissa ja korkeakouluissa.
Finest Future High School -projekti kääntää osan tästä lahjakkaiden virrasta Suomeen.
Perimmäisenä tavoitteena on, että he jatkaisivat lukion jälkeen suomalaisissa korkeakouluissa ja jäisivät hyvin koulutettuina palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa.

To the English speaking countries (USA, Canada, UK, New Zealand, ...) there is an annual steady stream of talented students from the developing countries. Striving towards a
better future, they spend years abroad, often having already their high school there, and
continue thereafter to universities.
In Finland, a group of enthusiastic persons have founded an initiative Finest Future
High School, to turn part of this global education stream to Finland. Due to the success in
the OECD Pisa learning assessments, Finland has an excellent reputation in education.
Before leaving to Finland, the foreign students are taught Finnish language in their
home countries. After the first pilot year 2021–22 with 15 students from Vietnam and
Utzbekistan, there shall be over 120 students for 2022–23 from six additional countries:
Brazil, China, Iran, Malaysia, Mexico and Myanmar.
According to the OECD Pisa, Finland has a very small between school variation in
learning results. This means that you can enjoy the same high standard of education
practically everywhere in the large country. Therefore, the Finest Future students are
mostly placed in the small FASSS member schools in the countryside. Learning in small
groups is individual and effective, in the clean environment of lakes, rivers and forests.
Before spreading to their senior high schools all around Finland, foreign students
spend their first August week in Salla, Finnish Lapland. There they get acquainted both
with each other and with the Finnish educational system and culture (photo below).
For both the foreign students and for Finland as a country, Finest Future High School
provides a win-win situation. FASSS network schools welcome foreign students to start
their Finest Future in Finland, the happiest country in the world!

Lähes 40:llä pienellä lukiolla on asuntolatyyppistä opiskelijamajoitusta (s. 14). Eräs
näistä on Lappajärven geolukio Euroopan suurimman kraatterijärven rantamilla.

Foreign newcomers enjoy their open fire supper in a Lapland hut in Salla. After the August get-together-week they spread all over Finland to their upper secondary schools.

Every member school can arrange boarding for at least a few foreign students. Nearly
40 member schools provide affordable dormitory-type student housing (see page 14).

Finest Future -hanke kokoaa kunkin lukuvuoden ulkomaiset opiskelijansa elokuussa viikoksi Sallaan tutustumaan sekä toisiinsa että suomalaiseen yhteiskuntaan.

– laadukasta opetusta – erityispainotuksia – yhteisöllisyyttä – edullista majoitusta
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Benchmarking-vierailun suunnittelulomake
Seuraavilla sivuilla esitetyt lukioiden hyvien käytäntöjen kuvaukset tarjoavat erinomaiset
mahdollisuudet benchmarking-vierailuihin. Käyntiä on hyvä pohjustaa tällä lomakkeella.
Etukäteen laaditusta kysymyslistasta on kaksi hyötyä: se toisaalta auttaa tarkasti
keskittymään omiin tavoitteisiin ja toisaalta estää ajautumasta epäolennaisuuksiin ja vastapuolen mahdollisten ylisanojen vietäväksi.
Oma lukio					Vierailukohde		 Käynnin ajankohta

Tavoitteena oleva oman lukion uusi käytäntö:

176 lukion

Hyvät käytännöt
2022

Aihekohtainen hakemisto ja
koulukohtaiset sivut
Vierailua varten etukäteen laadittuja kysymyksiä:

Benchmark Guide 2022 of the best practice
of 176 small Finnish secondary schools

Finnish Association of Small
Secondary Schools (FASSS)

Vierailun arvioidut hyödyt oman lukion kehittämistä ajatellen:

Member of the European School
Heads Association, ESHA

Suomen Lähilukioyhdistys ry
Y-tunnus: 3203879-1
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Aihekohtainen hakemisto

Thematic Index

Aihekohtainen hakemisto on koottu tammikuussa 2022 mm. lukioiden ilmoittamista koulukohtaisista tiedoista. Aineisto päivitetään seuraavan kerran
vuoden 2023 alussa.
								 Next update: January 2023

1. Merkittävästi opiskelijamajoitusta

Dormitory-type boarding
Askola, Eurajoki, Evijärvi, Hankasalmi, Honkajoki, Härmä, Ilomantsi, Itä-Häme, Joroinen,
Kannus, Karkku, Kaustinen, Kitee, Kuhmo, Lappajärvi, Muonio, Mänttä, Outokumpu,
Pielavesi, Posio, Puolanka, Pyhäjoki, Rantasalmi, Raudaskylä, Rautjärvi, Ruovesi, Salla,
Savitaipale, Savukoski, Sulkava, Suomen kr. yk, Suomussalmi, Taivalkoski, Teuva, Utsjoki,
Veteli, Vörå, Ähtäri

2. Uudisrakennushankkeita

School house renovation or rebuilding
Elisenvaara, Honkajoki, Ikaalinen, Kaustinen, Kemijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kurikka,
Loviisa, Muhos, Parkano, Pello, Reisjärvi, Saarijärvi, Savukoski, Sibbo, Siikajoki, Somero,
Sysmä, Utsjoki, Vesanto, Väinö Linna

3. Omaa yritystoimintaa 		

The school has own business activity
Joroinen (osuuskunta), Konnevesi (osuuskunta Tehoteam), Oulainen (opiskelijoiden Olot
ry), Pyhäjoki (ilmaisjakelulehti Pyhäjoen Kuulumiset), Saarijärvi (Kirjapiste Oy), Sulkava
(Sulkavan soudun Lumo Oy), Taavetti (osuuskunta)

8. Ei koeviikkoa 		
Devoting more time to teaching rather than exams
Akaa, Honkajoki, Kotka Sv., Jurva, Kaustinen, Lovisa, Oulu, Pyhäjoki, Rautavaara, Savitaipale, Sonkajärvi, Taivalkoski, Tervola, Vieremä, Vimpeli
9. Etä- ja verkko-opetus 		

Distance and web education
Aurinkorannikko, Erkko, Evijärvi, Gymn i Petalax, Haapavesi, Hangö, Harjavalta, Heinävesi, Helsinge, Ii, Iitti, Ilomantsi, Ivalo, Juankoski, Kemijärvi (etätyöpäivät), Kittilä, Kolari,
Konnevesi, Kotka, Kristinestad, Kärsämäki, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Merikarvia, Muhos,
Nakkila, Närpes, Paltamo, Parikkala, Pello, Pomarkku, Pudasjärvi, Puolanka, Rautalammi,
Rautavaara, Savitaipale, Salla, Savukoski, Sibbo, Siikalatva, Suomussalmi, Suonenjoki,
Sysmä, Taivalkoski, Turun Steiner, Utsjoki, Vaala, Vesanto, Virkby, Ylitornio

10. Kansainvälisyys
				
International collaboration
Askola, Aurinkorannikko, Björneborg, Elimäki, Elisenvaara, Erkko, Eura, Eurajoki,
F.E.Sillanpää, Gymn i Petalax, Haapajärvi, Hankasalmi, Hankoniemi, Harjavalta, Ii, Iitti,
Itä-Suomen koulu, Joroinen, Joutsa, Juankoski, Jurva, Juuka, Juva, Karjaa, Karleby, Kauhava, Kitee, Kolari, Koski, Kristinestad, Kuhmoinen, Kurikka, Kyrönmaa, Laihia, Lammi,
Leppävirta, Lovisa, Merikarvia, Muhos, Nivala, Nurmes, Oulu, Padasjoki, Parainen, Pedersöre, Perniö, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Polvijärvi, Posio, Pudasjärvi, Punkalaidun,
Pälkäne, Qatar, Rajamäki, Raudaskylä, Rautjärvi, Reisjärvi, Ruovesi, Salla, Savukoski,
Siikalatva, Simo, Sodankylä, Sonkajärvi, Suomussalmi, Suonenjoki, Uleåborg, Sysmä,
Taivalkoski, Tohmajärvi, Toholampi, Utajärvi, Utsjoki, Vaala, Valkeala, Virkby, Ylistaro,
Ylitornio, Ähtäri

4. Yrittäjyys ja yritysyht.työ Entrepreneurship & business partnership
Akaa (Valkeakosken amm.opisto), Elimäki, Erkko, Heinävesi, Honkajoki, Ii (yrittäjämessut),
Iitti (Halton Oy, yrittäjäyhdistys), Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kauhava, Kellokoski, Kolari,
Kristiinankaupunki, Kristinestad, Lappajärvi, Loviisa, Muhos, Nilsiä (ratsastus), Nivala,
Oulainen, Parola, Perho (yritysmessut), Perniö, Petäjävesi, Posio (Pentik Oy), Pyhäjoki
(kunnan syysmessut), Pyhäselkä, Rautalampi (ratsastus), Sulkava (yrittäjyyskursseja sekä
Sulkavan soutu), Säkylä (yrittäjyys ja liiketalous), Topeliusgymnasiet, Valkeala, Vieremä
(Ponsse Oyj)

11. Korkeakouluyhteistyö 			
University partnership
Askola, Björneborg, Elimäki, Eurajoki (SAMK hoitot.), Evijärvi (TTKK kemia), Haapavesi
(Oulun YO kasv.tiede), Helsinge, Honkajoki, Härmä, Ilomantsi (atk), Itä-Suomen koulu
(Moskovan ja Pietarin YO), Kannus (eläinlääketiede), Kauhava, Kaustinen, Kellokoski
(Hgin YO), Kinnula (kasvatustiede), Kitee, Kolari, Konnevesi, Kotka, Kronoby (fhs), Laihia,
Nilsiä, Nurmes (avoin YO), Outokumpu, Padasjoki, Raudaskylä (Oulun YO, Centria), Ruovesi (eläinlääket, Tarton YO), Sodankylä, Toholampi (Centria-amk), Vaala, Virolahti, Ähtäri

5. Yhteisöllisyys 		

12. Yhdistelmäopintoja

Strengthening the mutual sense of community
Hausjärvi (yökoulu), Jalasjärvi (opiskelijat mukana suunnittelussa), Kiuruvesi, Lappajärvi
(opiskelijatiimit), Loviisa, Muhos, Oulainen (opiskelijayhteistyö), Parikkala (yhteiset retket),
Pello (alumnitoiminta), Pälkäne (yökoulu, tutor-toiminta), Savukoski (kaikkien kouluasteiden yhteistyö), Sonkajärvi (wanhojen juhlaillalliset), Toholampi, Vantaa (sovittelu), Ylistaro
(juhlapäivälliset kutsuvierain)

Academic & vocational maturity examination
Askola, Enontekiö, Hausjärvi, Ivalo, Karstula, Kiuruvesi, Kokemäki, Koski, Muonio, Nivala,
Närpes, Outokumpu, Perho, Perniö, Pielavesi, Simo, Tohmajärvi, Utsjoki, Vimpeli

13. Opo ja opiskelijahuolto

Special emphasis on student welfare
Eura, Kinnula, Kuhmo, Parainen, Pyhäjärvi, Sibbo, Siikalatva, Tervola

6. Aikuislukio 		
Secondary adult education included
Itä-Häme, Karkku, Konnevesi, Kärsämäki, Muhos, Raudaskylä, Savitaipale, Taivalkoski, Vesanto

Senior HS Diplomas (in arts & practical subjects)
Elimäki, Eurajoki, Honkajoki, Kittilä, Parikkala, Posio, Somero, Tuusniemi

7. Viestintä ja tiedottaminen

15. Markkinointi ja rekrytointi

		
PR activities & communication
Eurajoki (opiskelijalehti San ny!), Iitti, Karis (webbtidning Snilleblixten), Pyhäjoki (kunnan
ilmaisjakelulehti), Tuusniemi (paikallislehtiyhteistyö), Ylitornio (Verkkolehti ja podcast)
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14. Lukiodiplomeja

Active student recruitment
Askola (säätiöavustukset), Kristinestad (ilm. yo-kirjoit), Lappajärvi (vuokratuki ulkopaikkakunt.), Pello, Pihtipudas (ulkopaikkakunt. kotimatkakorvaus 2 krt/kk), Utajärvi
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16. Opetussuunnitelmalliset nyanssit

Akaan lukio

Curricular nuances

Matematiikka ja luonnontieteet
				Emphasis on math and science
Elimäki (CERN), Erkko (robotiikka), Eura, Iitti (labor.), Joutsa (CERN), Juuka (CERN),
Karis-Billnäs, Karjaa (CERN), Kinnula (CERN), Kellokoski (tietokonepelit), Kronoby (jakt &
fiske), Lappajärvi (geolukio), Loviisa (CERN), Muhos (robotiikka, geopark), Mänttä, Nivala
(CERN), Närpes (fys, kem, biol), Parola (robotiikka), Pedersöre (CERN), Perniö (CERN),
Rajamäki (CERN), Rautjärvi (Hiitolanjoki), Tammerfors (TekNatur), Topeliusg, Uleåborg
(CERN), Vasa, Vesanto (vesistö, maaperätutk), Vieremä (CERN), Virrat (FY, KE, BI, lääketiede ja tekniikka), Väinö Linna (CERN)
Liikuntapainotus
					
Emphasis on sports
Alavus (jääkiekko, futsal, ratsastus), Hangö (tennis), Hankasalmi (mm. suunnistus), Hankoniemi (tennis), Härmä (hevosurh), Ikaalinen (Urheiluakatemia), Joutsa, Juva (pesäpallo,
hiihto), Karleby, Karstula (jääliikunta), Kaustinen (lajivalmennus, kilparatsastus), Kellokoski
(jääurheilu), Kemijärvi (jääkiekko), Kittilä (alppikoulu), Kiuruvesi (ratsastus), Kuhmoinen
(ratsastus), Kyrönmaa (opisk. omat lajit), Lieksa (jääkiekko), Muonio (hiihtovalm.), Nilsiä
(alppihiihto, rats., golf, salibandy), Oulu (puhe ja draama), Pedersöre (dans / idrott), Perho
(hevos- ja luontolinja), Pielavesi (lentopallo), Pihtipudas (lentopallo, hiihto), Punkalaidun
(salibandy), Pyhäjärvi (jääkiekko, hiihto), Pälkäne (koripallo), Rajamäki (salibandy), Rautalampi (ratsastus), Rautavaara (sirkus, jousiammunta), Ruovesi (ratsastus, urh.valm.),
Saarijärvi, Savitaipale (tennis), Siikajoki (erätaidot, ratsastus), Suonenjoki (jalkap, jääkiekko), Taivalkoski (koskimelonta), Teuva, Uleåborg (fotboll, simning, ishockey), Vasa,
Vesanto (eräretkeily, moottoriurheilu), Vimpeli (pesä- ja koripallo), Vörå, Ylistaro (vaellus),
Ylitornio (jääkiekko)
Taidepainotus
								 Emphasis on arts
Hausjärvi (musikaali), Ikaalinen (musikaali), Ilomantsi (musiikkiteatteri), Juuka (muotoilu),
Juva (teatteri vsta 1993), Kaustinen (mus. erit.tehtävälukio), Kiuruvesi (teatteri), Kuhmo
(mus), Lammi (musikaali), Lieksa (mus), Parkano (musikaali), Petäjävesi (draama), Posio
(keramiikka), Pyhäjärvi (mus., tanssi), Rantasalmi (musiikkiteatteri), Rautalampi (teatteriilmaisu), Sodankylä (kuvataide), Somero (draama), Sonkajärvi (taideprod.), Turun Steiner,
Vimpeli (ilmaisutaito)
Laaja kieliohjelma
							 Emphasis on languages
Haapavesi, Honkajoki, Itä-Suomen koulu, Ivalo, Karstula, Kitee, Kuhmo, Kuhmoinen,
Kyrönmaa, Merikarvia, Muhos, Qatar, Rajamäki, Säkylä
Muu painotus
					
Other emphasis
Akaa (taito- ja taideaineet), Enontekiö (erälukio, saamen kieli ja kulttuuri), Helsinge (kinesiska), Härmä (matkailu), Ivalo (kolme eri saamenkieltä), Kimitoön (marinlinje), Kronoby
(flyglinje), Kuhmo (turvallisuus), Lammi (malli-YK), Pudasjärvi (ilmailu), Pyhäselkä (vankilalukio), Reisjärvi (turvakurssi), Ruovesi (e-urheilu), Saarijärvi (e-urheilu), Simo (vaellus),
Sysmä (e-urheilu), Utsjoki (saamen kieli ja kulttuuri, arktinen alue)

www.akaa.fi

 EI KOEVIIKKOA, monipuolinen arviointi

Music session

*

 TAITO- JA TAIDEAINEIDEN linjat: liikunta,
kotitalous ja musiikki
 YRITTÄJYYSLINJA yhteistyössä Valkeakosken ammattiopiston kanssa

•

Alavuden lukio

https://peda.net/alavus/alavudenlukio
 Jääkiekkoa 6 krs, futsalia 6 krs, ratsastusta 9
krs, lisäksi yrittäjyyttä
 Opiskelijoiden ja opettajien YHTEISÖLLISYYSRYHMÄ organisoi teemapäiviä yms,
lisäksi opiskelijakunta omine hankkeineen

Behind
closed doors

•

Askolan lukio

https://peda.net/askola/lu
 KORKEA-ASTEEN yhteistyötä Porvoon Haaga-Helian kanssa. KAKSOISTUTKINTO-opinnot
Careerian Askolan-toimipisteen kanssa.
 KV-TOIMINTAA: Ruotsi, Saksa, Ranska, IsoBritannia, omavastuu opintomatkoilla vain 80€

•
At Helsinki
University lab

 Säätiöpohjalta muhkeat STIPENDIT

Aurinkorannikon suomalainen koulu
www.suomalainenkoulu.net

 LAAJA ETÄOPETUSTARJONTA yhteistyössä Eiran
aikuislukion kanssa
 KANSAINVÄLISYYS, kulttuurien kohtaaminen, Mahdollisuus asua espanjalaisessa perheessä ja kehittää espanjan
kielen taitoa

Finnish school
 VAIHTO-OPPILASMAHDOLLISUUS yksittäisten jakso- in Spain
jen tai lukuvuoden ajaksi

*

Kunkin lukion otsikkorivin alla tiedot seuraavassa järjestyksessä:
puhelin kanslia / rehtori (suora) / rehtorin sähköpostiosoite / lukion kotisivuosoite
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Björneborgs sv. samskola, gymnasiet

www.erkkolukio.fi

 URHEILULINJA (5 pakoll., max. 8 valmennus-oj)
Jämlikhet

Integritet
De
m
ok
ra
ti

 SAMARBETE med Satakunta Sports Academy, •
Arcada och GNet (nätkurser)
 internationella SPRÅK- OCH KULTURPROJEKT

Respekt

Ko
m
pe
te
ns

 TRIVSEL, TRYGGHET, TRADITION: små
grupper – STORA möjligheter, personlig
handledning, flexibla lösningar

Erkko-lukio

www.bjss.fi

Camping
courses

 ROBO-MEDIALINJA(13 oj tietotekn., robot., media)
 LIIKETOIMINTA ja YRITTÄJYYS (4 opintojaksoa)

•

 Vuosittain noin 20 koti- ja ulkomaista ERASMUS-matkaa
 Pääosin SA / RA / VE -painotteinen etäopetusyhteistyö:
Padasjoki, Sysmä, Vääksy, Heinola

Elias-koulu

Espoon Steinerkoulu

https://eliaskoulu.fi
 Luokkamuotoinen steinerlukio Hgin Eirassa

Preparing for
Waldorf 100
year Steiner
pedagogy
celebration

 Taito- ja taideaineet: kädentöitä eri
materiaaleista: puu, nahka, hopea

•

 Luontoleiri Lappiin, kulttuurimatkoja
Euroopan kulttuurikohteisiin

https://www.espoonsteinerkoulu.fi

 HundrEd-hanke: Espoon Steinerkoulusta
elämäntaitojen koulu

Evolution

 Näytelmiä, ilmaisutaitoa ja kulttuurimatka

•

 Taide- ja taitoaineita: draamaa, kuvataidetta,
kädentöitä, eurytmiaa

Eurajoen lukio

Elisenvaaran lukio

www.eurajoenlukio.fi

https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio/

 Opiskelijoista MAA:ssa 2/3. MATIKKAKAHVILASSA kerran viikossa matemaattisia aineita (koulu
tarjoaa välipalan). OPISKELIJALEHTI San ny!

 VENÄJÄ-YHTEISTYÖ Kurkijoelle
 Elisenvaaran OPPIMISKESKUS: kirjaston ja kansalaisopiston palvelut monipuolisesti lukiolaisille
 Runsaasti koulukohtaisia kursseja, lisänä
Turun ETÄRENKAAN opintoja

•

 KANSAINVÄLISYYS: Nizza, Berliini, Unkari, In•
tia, Namibia. LUKIODIPLOMEJA MU, KU, LI, TS.

Our
learning
environment

 Amk-opintoja (SAMK / hoitotiede). Maahanmuuttajayhteistyötä Eurajoen kristillisen opiston kanssa sekä suosittu VAELLUSKURSSI (LI, BI)

 UUSI KOULURAKENNUS 2022

Enontekiön erälukio

Euran lukio

https://peda.net/enontekio/pv/er%C3%A4lukio2
 SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN opetus

http://www.euranlukio.fi
 Lukiotulokkaiden EN-, RU- ja MA-alkuopintojen
yhteydessä myös opiskelutekniikkaa

•

 ERÄLUKIO, kuvassa Norjan Nordsjkotsbottenin opiskelijoiden kanssa.
 KAKSOISTUTKINTO Saamelaisalueen Koulutuskeskuksen tai muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa
 ERÄKURSSEJA mm. melontaa, ensiapua, metsästäjätutkintoa on mahdollisuus suorittaa opintojen aikana.
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Foucault
pendulum,
40 meters, 110 kg

 Kurssijärjestykseen merkitty samanaikaisopiskelun mahdollisuus. Koulukohtaisina mm. biokemia, tähtitede, robotiikka, vertaileva kielitiede
Enontekiö
Wildness SHS,
Lapland

Tutors help new arrivals

•

 Ystävyyskouluja Italiassa ja Espanjassa
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Haapaveden lukio

Evijärven lukio

https://peda.net/haapavesi/haapaveden-lukio

https://peda.net/evijarvi

 TAMPEREEN YLIOPISTON kemian perusopinnot (25 op) mukaan lukien työskentely lukion
omassa hyvinvarustetussa kemian laboratoriossa
(kuva).

 eLukion kielivalikoimasta mm. ESPANJA,
ITALIA, KIINA, JAPANI

Senior
festivity

 Kasvatustieteen perusopintoja OULUN
YLIOPISTOSSA, AMK-kursseja etänä

•

 Etä- ja verkko-opetusta lähilukioiden kanssa

•

 Laaja kielivalikoima: SA, RA, ES
University chemistry
studies at school lab

 Lukiodiplomit: kuvataide, liikunta, teatteri, musiikki

Hangö gymnasium

F. E. Sillanpään lukio

www.hanko.fi/gymnasiet

https://fesillanpaanlukio.com

 ETÄOPISKELUA yhteisessä verkkolukiossa
vuodesta 2007: Pargas gymnasium., Katedralskolan i Åbo, Kimitoöns g., Virkby g., Karis-Billnäs
g., Ekenäs g. ja Hangö gymnasium

 Opintomatkat Ranskaan, Saksaan ja Venäjälle,
teemaopinnoissa johdatus saksan kieleen,
kulttuuriin ja historiaan. Matka Berliiniin.
 Opiskelijakunnan hallitus valitsee kullekin
vuodelle hyvinvointi-pääteeman.

•

 YHTEISTYÖ YLI KIELIRAJAN

Listening

Gymnasiet i Petalax

 Erilaisten OPPIMISYMPÄRISTÖJEN hyödyntäminen
mm. Erasmus-yhteistyössä

www.peda.net/hankasalmi/lukio

 VERKOTTUMINEN: 7 lukion verkossa 32
kurssia osallistujakouluille. Yhteinen kehitystyö.

 SUUNNISTUSVALMENNUKSESSA (kuva)
oma valmentaja ja vuokra-asuntoja suunnistajille,
LIIKUNTALINJALLA salibandy ja futsal.

•

•

 Opintomatkat Saksaan ja Ranskaan.

 Kaikissa luokissa KOSKETUSNÄYTTÖTAULUT,
DIGITAALINEN TUNTIPANKKI, kokeet ja tehtävät

Training for
orienteering

Virtual
reality

Hankoniemen lukio

Haapajärven lukio

www.hanko.fi/varhaiskasvatus_ja_opetus/lukiot/hankoniemen_lukio

http://www.haapajarvi.fi/lukio

 Vuosittaiset Bryssel-projektit, joka kevät käynti
Brysselissä.
 Ystävyyskoulut Venäjän Belomorskissa ja
Saksan Sömmerdassa, Tansaniassa useampia,
kolmen vuoden välein opintomatka Tansaniaan.

•

Hankasalmen lukio

https://gymnasiet.malax.fi

 KANSAINVÄLINEN VAIHTO: ”live” etäopetus
Brysselin pohjoismaalaiseen kouluun

to Sibelius

Archaeological
excavations

End-of-term
fun

•

 Yhteisten KAKSIKIELISTEN KURSSIEN
toteuttaminen kaksikielisessä kunnassa
 Hangö gymnasiumin rinnalla yhteistyötä Hangon tenniskerhon kanssa. Tenniskerho tarjoaa
valmennuksen ja lukiot koulutuksen.

Our school

•

 Erasmus-kohteina mm. Portugali, Romania, Saksa ja
Ranska
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Harjavallan lukio

Honkajoen lukio

https://peda.net/harjavalta

https://peda.net/kankaanpää/honkajoki2

 TEOLLISUUSYHTEISTYÖ Boliden ja Nornickel Oy:n kanssa. Fyke-tunteja tehtaiden laboratorioissa.
 Yrittäjyskursseja valittavissa. Ideoidaan muun
muassa oma yritys ja vieraillaan paikallisissa
yrityksissä.

 YMPÄRISTÖkasvatuskokonaisuus Lauhanvuori – Hämeenkangas -Geoparkin kanssa
 Laaja ERITYISTARJONTA: yrittäjyyskasvatuskokonaisuus, KU-, MU ja LI-diplomikurssit, laaja
kielitarjonta etäopintoina

•

 KOEVIIKOTTOMUUS: lisää aikaa opetukselle

Starting an
industrial visit

 Vuosittain KANSAINVÄLISIÄ projekteja

Härmän lukio

www.hausjarvi.fi

Hard ware,
soft environment

 KANSAINVÄLISYYSkurssin opintomatka ja
vastavierailu vuosittain

•

www.kauhava.fi

 PALVELU- JA MATKAILUALA 7 krs. HEVOSURHEILU 6 krs. MONILAJIRYHMÄ liikunnassa,
lajitreenit kahdesti viikossa
 KORKEAKOULUYHTEISTYÖ: Seinäjoen ja
Vaasan AMK ja Vaasan YO, ”kurkistuskursseja”
ja hyväksiluku, jos aloittaa opinnot

 YÖKOULU
 MUSIKAALI joka toinen vuosi

Heinäveden lukio
www.heinavesi.fi

 YRITTÄJYYSKASVATUSKURSSEJA projektiopiskeluna

Pig brains under
human surveillance

•

Iin lukio

Music drama

www.iinlukio.fi
 ETÄLUKIOSSA noin 10 opiskelijaa

 VERKKO-OPISKELUSTA hyviä kokemuksia

•

 KANSAINVÄLISYYS: Unkari, Norja, Venäjä,
Kiina, Saksa, Ranska, kv. kuvataideopetus

www.helsingegymnasium.fi

 gNet-NÄTKURSER med 11 andra gymnasier,
gemensamt ca 40 kurser:www.gnetkurser.com

•

 Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat vuotuiset alueelliset YRITTÄJÄMESSUT saaden 2 op messujen järjestämisestä ja toiset kaksi tutoroinnista lukiotulokkaille. Varoilla järjestetään opintoretki, yleensä Saksaan.

Helsinge gymnasium
Simulation

Evaluating pH

Iitin lukio

https://www.iitti.fi/lukiokoulutus-1
 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ: Erasmus +
-hanke, ranskan kieli ja kultt., kielten yökoulut

 Lektionsblock huvudsakl. 2x45 / 3x45 min
 Samarbete med Prakticum: företagsamhet
och trippelexamen till MERKONOM

At university
biology lab

 UUDISRAKENNUS (2021), piha-alue ympäristökasvatusprojektina opiskelijoiden kanssa

Hausjärven lukio
 KOLMOISTUTKINTO: lukion oppimäärä,
ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto

•

•

 GLOBALKUNSKAP på 10 krs, bl.a. kulturantropologi,
mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt språkstudier (t.ex. i kinesiska)
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 VERKKO-OPETUS: Tieto- ja viestintätekniikka
opetuksen tukena (kuva)

•

 YRITYSYHTEISTYÖ: Laboratoriokurssi. Halton Oy:n
kanssa, yrittäjätiedon kurssi yrittäjäyhd. kanssa, NY24- ja
Vuosi yrittäjänä -kurssi
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Local language distance
studies from senior to elementary school

Ikaalisten lukio

Ivalon lukio

www.sasky.fi

https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/ivalon-lukio

 ARKKITEHTUURIlinja, YRITTÄJYYS,
eSPORTS, URHEILUAKATEMIA, MUSIKAALI

 KOLME ERI SAAMENKIELTÄ, osin etänä,
saamen lisäksi mm. VENÄJÄÄ,

 SASKYn UUSI YHTEISKAMPUS: lukio, käsija taideteollisuus- ja kauppaoppilaitos

 KAKSOISTUTKINTO Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen kanssa

•

 Ruotsin kielen KESÄKURSSI abeille

 Yhteistyötä norjalaisen Karasjoen lukion kanssa.
Kuvassa Ivalon lukion opiskelijoita Karasjoella
toukokuussa 2014

Virtual reality

Jalasjärven lukio

Ilomantsin lukio

https://kurikka.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/lukiot/jalasjarven-lukio

www.ilomantsi.fi/lukio

 OPISKELIJOIDEN edustus mm. opettajainkokouksissa. Kaikki hajautetulla ATK1-kurssilla.

 Aktiivisena ISOVERSTAStoiminnassa. Oppituntien tallennukseen kaksi tuotantoluokkaa.
 AKTIIVINEN PAIKALLISYHTEISTYÖ mm.
kansalaisopiston, kirjaston, musiikkiopiston, liikuntatoimen ja seurakuntien kanssa

 YHTEISTYÖKURSSEJA Jyväskylän avoimen
yliopiston kanssa

•

SHS students
teaching science for small kids

www.joroistenlukio.fi

www.ihop.fi

 SALIBANDY- JA FRISBEEGOLFvalmennusta,
kumpaakin n. 20 op

 AIKUISLUKIO, johon erityisin perustein voi
hakea myös peruskoulunsa päättänyt alaikäinen

 KANSAINVÄLISYYTTÄ: mm. kahden viikon
Keski-Euroopan opintomatka kaikille kakkosille

•

 Mahdollisuus opiskella maksutta KANSALAIS- JA
KANSANOPISTON kursseilla
Action Day match: students vs. teachers

Itä-Suomen koulun lukio
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•

 YRITTÄJYYS: Osuuskunta EIHVELin puitteissa voi
kokeilla yrittäjyyttä käytännössä. Yhteistyötä Joroisten
Yrittäjien kanssa.

www.joutsa.fi/lukio

students visit Moscow

 MAAHANMUUTTAJANUORILLE laaja suomi toisena
kielenä -opintokokonaisuus, mahdollisuus opiskella äidinkielen omaista venäjää

Finnish-Russian
school

•

Camping
course

Joutsan lukio

www.itasuomenkoulu.fi

 Yhteistyötahoina MOSKOVAN JA PIETARIN
VALTIOLLINEN YLIOPISTO

•

Joroisten lukio

Itä-Hämeen opiston lukio

 Ainoa kielikoulu pääkaup.seudun ulkopuolella, ERITYISLAAJA VENÄJÄ plus kulttuuri, toimii
Imatralla, Joensuussa ja Lappeenrannassa

Fun with
sledge

 TOIMINNALLISIA sov. kursseja mm. ”uskalla elää”,
retkikurssi, elokuvan tekeminen, sukututkimus, musiikkistudio, kansainvälisyys- ja teemaopinnot ulkomailla

 Vuotuinen TEATTERIESITYS. OPPILASKOTI

 Sisäoppilaitos, ASUNTOLAmajoitus ja ruokailut
maksuttomia

Students enjoy hot bath in the Arctic

•

 KALENTERIPROJEKTI: opiskelijakunta tuottaa
vuotuisen seinäkalenterin – painos 700 kpl
 KANSAINVÄLISYYS: ”Journey to France”
Ranskan kanssa, tiedeleiri Cernissä, vaihtoa
espanjanlaiskoulun kanssa Montmelóssä

•

 LIIKUNTAVALMENNUSTA mm. Tanhuvaaran
ja Peurungan kanssa: testausta, leiritystä,
urheiluvalmennusta (mm. futsal) lukion aamuissa
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Watching Wilson
cloud chamber
tracks in
CERN

Juankosken lukio

Kangasniemen lukio

www.juankoskenlukio.fi

www.kangasniemi.fi/lukio

 Lukion alussa yhteisöllisyyttä vahvistava tiimijakso perinteisine YÖKOULUINEEN

Tutors’
communion

 KANSAINVÄLISYYTTÄ ystävyyskoulujen
kanssa ja projekteina

 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAlinja tukee urheilevien nuorten valmentautumista

Focus on well being

 Yrittäjyysopintoja yritysyhteistyönä (XAMK)

•

•

 Puula Opistossa espanjaa, hyväksiluku-lisäopintoja esim. AMK:ssa tai Jkl:n avoimessa yliopistossa

 Opintotarjontaa laajentaa laadukas
ETÄ- JA VERKKO-OPETUS

 ERASMUS DIVERSITY -teema Kyproksen partnerikoulun kanssa plus uusin Irlannista, Saksasta ja Ruotsista

Jurvan lukio

Kannuksen lukio

https://kurikka.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/lukiot/jurvan-lukio
 Liikkuvaa Opiskelua: välituntitoimintaa ja
tuntien tauotusta: www.liikkuvaopiskelu.fi/fi

Religious history
depicted by Legos

 Vuorovuosin liikunnallinen matka Viroon ja
kulttuurimatka muuhun Eurooppa-kohteeseen

•

www.kannus.fi/lukio

 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA maaseutuopiston ja yliopistojen (Oulu, Hki, Tartto) kanssa.
Linja uudistaa lukiokoulutusta työelämäyhteyksin. Kuvassa eläinlääketieteellisen linjan opiskelijat
käynnillä Maaseutuopiston koirahoitolassa.

Veterinary studies

•

 URHEILULINJALLA yksilöllistä valmennusta eri lajeissa ammattivalmentajan ohjauksessa viikoittain neljä tuntia kahtena arkiaamuna. Ryhmään otetaan 15 opiskelijaa.

Karis-Billnäs gymnasium

Juuan lukio

http://karisbillnas.fi

www.juuka.fi/lukio

 Journalistprojekt och egen webbtidning
http://karisbillnas.fi/snilleblixten

 SALIBANDYlinja 6 krs lajiohjauksessa
 LEIRIKOULUJA ja kielimatkoja Saksaan ja
Venäjälle. Euroscola, Cern-tiedeleirit.

 Samarbete över språkgränserna med
finskspråkiga gymnasier

•

 Monimuoto- ja teemaopintoja POLVIJÄRVEN
ja OUTOKUMMAN lukioiden kanssa

 Hållbart-projekt med teman som privatekonomi,
konsumtion och hållbarhet i ett globalt perspektiv

 VAHVA OPISKELUN TUKI: erityisopetusta, opiskelunohjausta ja opintojen-ohjausta

•

Evening session

Fresh graduates parade through lush Karis

Juvan lukio

Karjaan lukio

www.juvanlukio.fi

 OPISKELIJALUKIOTEATTERI vuodesta 1993:
yli 1000 kävijää vuosittain

https://karjaanlukio.com
 PAIKALLINEN YHTEISTYÖ musiikkiopiston,
urheiluakatemian ja tanssistudion kanssa

 URHEILUAKATEMIA: pesäpallo- ja
hiihtovalmennusta

 KANSAINVÄLISYYS, mm. Saksa, Tsekki, CERN

•

 Vuotuinen vierailuyhteistyö Oldenburgissa (Saksa)
sijaitsevan ystävyyskoulun kanssa
 YRITTÄJYYSOPINNOT yritysyhteistyönä
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 HYVINVOINTITUTOR-toimintaa
Teachers clad in
newspapers

•

 OHJAUS JA TUKI: ohjausryhmät kohtuulliset (n. 20
opiskelijaa), hyvän opinto-ohjausresurssin lisäksi mm.
erityisopettaja ja koulupsykologi
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Finding biology samples on school yard

Karkkilan lukio

Kauhajoen lukio

www.karkkilanlukio.fi

 Sähköinen keskitetty koulun koeverkko

https://www.kauhajoenlukio.fi

Young
scientists

 OPINTOMATKOJA ulkomaille eri oppiaineiden
yhteistyönä

 MUURINMURTAJAISET ykkösille, vuotuiset
vaellus- ja retkikurssi, TYÖKURSSIT KE, FY, BI

•

 Yhteistyötä Faktia Oy:n kanssa kone- ja
tuotantotekniikan linjan opiskelijoiden YTO-opinnoissa

Kauhavan lukio

www.keokarkku.fi/lukio

https://peda.net/kauhava/lukiokoulutus/kauhavanlukio
 YRITTÄJYYSKASVATUKSESSA yhteistyötä
Seinäjoen AMK:n kanssa
 LIIKUNNASSA motivoituneille ja lahjakkaille
monilajiryhmä aamuharjoituksineen

•

 AIKUISLUKION joustavat mahdollisuudet, myös
alaikäinen voi hakeutua opiskelijaksi. Lukiovalmiuksia
kartuttava TUVA-linja lukiota harkitsevalle.

Race against other schools

•

 Kansainvälisyydessä sopimus KIINALAISEN lukion
kanssa. Jäsen Suomen Shandong-verkossa. ErasmusPlus-hankkeita ja opintoretkiä.

 ERASMUS+-hanke Global Goals Ambassadors 2020–22 Fishing from below

Kaustisen musiikkilukio

Karleby svenska gymnasium

www.musiikkilukio.net

http://www.kokkola.fi/ksg

 OKM:n VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ: musiikin opintoja vähintään 26 opintopistettä, reaaliaineiden korvausmahdollisuus.
Yhteistyötä muiden musiikkioppilaitosten kanssa.

•

 SAMARBETSSKOLOR i Belgien, Polen, Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike och USA. Studieresor till Afrika. SPRÅK: spanska, franska, tyska.
Ryska i samarbete med ett annat gymnasium.

The school widely
specialized in music

•

 Uusi koulurakennus 2022

Team building day

 Utbytesperioder: musik, fysio, slöjd med Kronoby FHS

Karstulan lukio

https://peda.net/karstula/lukio
 LAAJA KIELITARJONTA : SA, RA, ES, VE
 JÄÄLIIKUNTAPAINOTUS eri yhteistyötahojen
kanssa, ”Aamujäiltä” liikuntakursseja.

•

 Liikuntalinjan monilajiryhmä aamutreenein

Karkun evankelisen opiston lukio

 IDROTTSLINJE: ledd grenträning med professionella tränare i fotboll, basketboll, volleyboll,
innebandy, simning och dans

Occupying
Norway

 KV-HANKKEITA: eTwinning-koulu, Erasmus+ -akkreditointi, Geopark-hanke, SeAMK-hanke

 Mahdollisuus suorittaa Helsingin yliopiston avoimen
yliopiston opintoja ilmaiseksi osana lukio-opintoja

 Kristillinen kansanopistolukio Rautaveden rantamaisemassa. Opiskelija-ASUNTOLA, vapaa-ajan
ohjelmaa iltaisin. Maksuton asuminen, opiskelu ja
ruokailu (ma–pe).

 Kurkistuskursseja, vierailuja ja infotilaisuuksia
yliopistoihin ja korkeakouluihin

Exploring
Stockholm

•

 KV. LIIKETOIMINNAN pilottilukio

 LAJIVALMENNUSTA: autourheilu, kilparatsastus, moukari, pituushyppy... YKSILÖLLISET opinpolut, laaja valinnaisuus, TIIMItyöskentely (esim. tiedotus- ja markkinointitiimi).

Kellokosken tp / Tuusulan lukio
https://www.tuusulanlukio.fi

 PELIPAINOTUS: peliohjelmointi, -musiikki,
-grafiikka ja -tapahtumat sekä e-sports, Peliohjelmoinnissa ja -grafiikassa yhteistyötä MetropoliaAMK:n ja Hgin YO:n kanssa
 JÄÄURHEILUA jäähalliyhtiön kanssa

 AMK-YHTEISTYÖ: yleissivistävät kurssit lukiolla, kaksoistutkintomahdollisuus
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Students program
computer games

•

 YHTEISET KURSSIT muiden toimipisteiden kanssa
(Hyrylä ja Jokela)
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Kemijärven lukio

Kittilän lukio

www.kemijarvi.fi/lukio

 KOLME ETÄPÄIVÄÄ LUKUVUODESSA tietotekniikkaa hyödyntäen

https://peda.net/kittila/lukio
 Opiskelijoita ympäri Suomea. Lukion yhteydessä toimivassa Levi Snow Sport Academyssa
•
huippu-urheilu-, monitaito- ja FreeRide-linjat

•

 KIEKKOLINJA yhteistyössä jääkiekkoseuran
kanssa

 Ivalon ja Sodankylän lukioiden kanssa mm.
yhteiset vesot. Laajalti kv-yhteistyötä.
 LUKIODIPLOMIT LI, KU ja MU.

Alpine Racing School

Lunch break

Kiuruveden lukio

Kimitoöns gymnasium

www.kiuruvedenlukio.fi

 RATSASTUSLINJAlaisille edulliset ratsastustunnit, kaksoistutkinto hevosalalle, Mahiksen kautta
yhteistyö muuhun amm. koulutukseen.

www.kimitoon.fi/kog

 MARIN LINJE (naturvetenskap och teknologi)
som innehåller bl.a. navigation, praktiska
färdigheter och valfri inriktning på marinteknik
eller marinbiologi
 SPRÅKUTBUD finska, engelska, tyska,
franska och ryska

Marine
studies

•

 URHEILULINJALLA koulutettu valmentaja. MEDIAKURSSEJA yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa, myös omaa tuotantoa

•

 MATIKKAMARATON (yhteensä 42 195 s = 11 h 43 min)
abeille vuosittain ennen talvilomaa pe alkaen klo 12 (kuva).

Kokemäen lukio

Kinnulan lukio

www.kokemaki.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/lukio

www.kinnula.fi/lukio
 YKSILÖLLINEN ryhmänohjaus ja opintojen
seurantajärjestelmä.
 Science-verkostoyhteistyö: CERN-tiedeleirit

Annual Mathematics Marathon

 YHDISTELMÄOPISKELUYHTEISTYÖ
ammatillisen keskiasteen kanssa

Distant guest in classroom

•

•
Visiting
CERN

Kolarin lukio

Kiteen lukio

www.kolari.fi/fi/palvelut/opetus-ja-koulutus/kolarin-lukio.html

http://www.kiteenlukio.fi

 Korkea-asteen yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-amk:n kanssa

 TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ: yhteisiä
tiloja, opettajia ja kursseja
Abroad

 Kv. TOIMINTAA Kanadan Albertaan, Saksan
Pritzwalkiin, opintoretkiä mm. Pietariin, Pariisiin
ja Tukholmaan

•

 ABIKURSSEJA kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa. KIELITARJONTA: EN, RU, SA, RA, VE ja ES
alkeet
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•

 OPISKELIJAVAIHTO Italian Veronaan:
paikalliset elinkeinot, kulttuuri ja matkailu
 YRITTÄJYYSKASVATUS: omien vahvuuksien
hyödyntäminen opiskelussa ja elämässä
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Our local pleasures for
Italian exchange
students

Konneveden lukio

Kristinestads gymnasium

https://peda.net/konnevesi/lukio

www.kristinestad.fi

 KOSTNADSFRIA STUDENTSKRIVNINGAR

 VIRTUAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT, school
lab -tilassa mm. 21 kpl VR-laseja

 DISTANSSTUDIER inom nätverket Vi 7

 AIKUISLUKIO, myös verkkovälitteisesti

•

 KOULURAKENNUS 2018, ilmainen KUNTOSALI

 Inriktning inom ekonomi och företagsamhet (3
krs) och musik (5 krs). Tvåspråkig idrottsinriktning.

 Lukion OSUUSKUNTA TEHOTEAM: erilaisia työtehtäviä (kuva) kotiseudulla, osuuskunnan laskutusta voi
hyödyntää kotitalousvähennyksessä

Student cooperative making profit

Kosken lukio

 Varje år flertalet kursresor, t.ex. USA, Israel, Tyskland,
Island.

https://kronobygymnasium.fi

 Opiskelijoita yli kymmenestä ympäristökunnasta

 FLYGLINJE: studiebesök, teori och övningsflygningar, certifikat för ultralätta flygplan.

 Vuotuinen kaikkien kakkosten itse suunnittelema
matkakurssi eurooppalaiseen kulttuurikohteeseen

 JAKT- OCH NATURLINJE: jakt, fiske och
naturupplevelser

•
g
kin ls
Ma ange
ow
sn

 OAJ:n VUODEN OPPILAITOS 2020: matala kynnys
opettajien ja oppilaiden välillä, pysyvä opettajisto, opiskelijakohtaisesti räätälöity opetustarjonta, loistava yhteishenki

Kotka Svenska Samskola, gymnasiet
www.kotkasamskola.com

 GNET – femton svenska små gymnasier erbjuder GEMENSAM DISTANSKURSBRICKA

•

 Ingen provvecka!

 Flerformsstudier i samarb. med östnyländska gymnasier

Exploring osmosis
in red union cells

https://www.kristinestad.fi/koulutus-ja-varhaiskasvatus/lukiot/kristiinankaupunginlukio

 KULTTUURIPASSI teemakokonaisuutena

Sports exercise

•

 YO-KIRJOITUSTEN jako aidosti kolmelle kirjoituskerralle
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•

 GEMENSKAP, trygghet, trivsel

Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio
https://peda.net/kuhmoinen/yhtenaiskoulu

 UUSI KOULURAKENNUS 2022, modernit oppimisympäristöt, opiskelijoille maksuton KUNTOSALI.
RATSASTUSLINJALLA 28 op ratsastus- ja hevosopintoja veloituksetta.

•

 Laaja kielitarjonta: EN, SA, VE, RA

Kristiinankaupungin lukio

 KAKSIKIELINEN LIIKUNTALINJA

Aviation line

 INTRESSEPROJEKT: Musik, fysio, slöjd med Kronoby
folkhögskola. Projektresor.

 Opintomatkoja Eurooppaan

 IDROTTSLINJE via EKA: Et. Kymen urheiluakatemia (Södra Kymmenedalens idrottsakademi)

 NY-YRITYS vuotuisin teemoin, mm. tuotteiden
valmistus ja markkinointi

•

Kronoby gymnasium

www.koski.fi/koskenlukio

 Opiskelijakunnalla teemapäiviä ja tempauksia

Aim high!

 https://www.youtube.com/watch?v=AJbnhifBXlo&t=3s

Horseback riding

Kuhmon yhteislukio
www.kuhmonlukio.fi

 MUSIIKKILINJAn opintojaksoja: musiikkiteknologiaa, laulamista, soittamista, säveltämistä, biisintekoa, osin yhdessä Kuhmon Kamarimusiikin kanssa.
KIELTEN PALETISSA mm. SA, VE, EA, IA, JP, KI.

Wide variety of
music studies

•

 TURVALLISUUSOPINTOJA Puolustusvoimien,
Rajavartiolaitoksen, MPPK:n, Tullin, Poliisin, Kainuun pelastuslaitoksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa.
 OPISKELIJAT uusien opettajien haastatteluissa, lisäksi
henkilökohtainen KOKEENPALAUTUS opettajan kanssa
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Laihian lukio

Kurikan lukio

https://www.laihianlukio.fi/

http://www.kurikanlukio.fi
 UUSI uljas KAMPUS 2019 (kuva)
 KANSAINVÄLISYYS: vuosittain liikuntakurssi
Virossa ja matka Keski-Eurooppaan
 JOKA OPPIAINEESSA KERTAUSKURSSI
ennen ylioppilaskirjoituksia

 KV-KASVATUS: opintomatkat ulkomaille lukion
1. ja 2. vuotena (Berliini, Rooma)
 Energia ja kestävä kehitys -opintokokonaisuus
(osana fysiikan opintoja) mahdollistaa SUORAVALINNAN YLIOPISTOON

•

Brand new campus
 Henkilökohtaiset soittotunnit. KUNTOSALI opiskelijoille. with vocational institute

Kyrönmaan lukio

https://peda.net/laitila/lukio

 LEIRIKOULUT ulkomaille ja ERASMUS+projektit, aiheina mm. terveelliset elämäntavat ja
eri maille tyypilliset urheilulajit

Surf camp school
in Portugal

 Turun seudun ETÄRENKAAN VERKKO-OPINTOTARJOTIN käytettävissä

Raising joint spirit for
the new school year

 3 liikunnan kurssia Laitilan Jyskeen kanssa

•

•

 URHEILUlinja: omaa lajia opiskelun lomassa väh. 5 h
/ vko. KULTTUURIlinjalla KU, MU, Äi 8 soveltavaa krs:
produktio, teatteri, konsertit...

Kärsämäen lukio

Lammin lukio

www.karsamaki.fi

 YHTEISIÄ VERKKO-OPETUSKURSSEJA
naapurilukioiden kanssa
 Lukiossa alkavina ranska, saksa ja italia

Charging
batteries

 Tavoitteellinen kilpaurheilu ja valmentautuminen urheiluseuran kanssa osana lukio-opintoja

Laitilan lukio

www.isokyro.fi/koulut/lukio

 Kielitarjonnassa mm. ESPANJA ja ITALIA

•

•

www.kktavastia.fi/lammin-lukio/

Steel rooster
made by
students

 MALLI-YK-toimintaa: mm. YK:n yleiskokous
roolipelinä (kuva)
 KANSAINVÄLISYYDESSÄ 30 vuoden perinne

 Tietokoneen käyttäjän A-KORTTI-tutkinto

 Vuotuinen 2. vlk:n MUSIKAALI pääsiäisen
jälkeen, yli 30 vuoden perintein

 Maksuton henkilöauton AJOKORTTIOPETUS osana
lukion kurssitarjontaa

Lahden Rudolf Steiner -koulu
www.lahdensteiner.fi/etusivu

 TAITOA JA TAIDETTA: kokoillan näytelmä,
sanataide, päättötyö, elämänkaari-opintojakso,
Lapin leiri, wieniläiskahvila, arkkitehtuuri ja kulttuurimatka Keski-Eurooppaan.

First year arrivals’ biology
course in Lapland

•

 KOULUKOHTAISET LUKIO-OPINNOT: suorittaminen mahdollistaa kevennyksiä pakollisiin opintoihin.
 YHTEISÖLLISYYS: panostamme opiskelijoiden
hyvinvointiin ja yhdessä tekemisen taitoihin.

•
Simulating United
nations as a role play

Lappajärven geolukio
https://peda.net/lappajarvi/lukio

 Aktiivista arjen yhteistyötä Evijärven, Lappajärven, Vimpelin ja Alajärven lukioiden kanssa.
 GEOLUKIO: https://www.geolukio.fi. Luonnontieteellinen linja ”Lappajärvi oppimisympäristönä”
KK- ja YRITYSYHTEISTYÖNÄ

•

 OPISKELIJATIIMIT: Kestävä kehitys & hyvinvointi /
Tapahtumat / Tilat & markkinointi.
 Kunnan VUOKRATUKI ulkopaikkakuntalaisille
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Our school is
specialized
in geology

Leppävirran lukio

Lovisa Gymnasium

https://leppavirta.fi/leppavirranlukio
 OPISKELIJAVAIHTOA G. i Petalaxin kanssa,
80 % kirj. RU. KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ / Savoniaamk ja KV: Erasmus+, Euroscola, Schwerte.

https://peda.net/loviisa/lg

 Samarbete med gymnasierna i Sibbo, Borgå
och Kotka och med Loviisan lukio

Clothes peg
tower under
construction

 GNet-nätkurser

•

 ETÄ- ja VERKKOyhteistyötä (Isoverstas)

•

 INTERNATIONELLT SAMARBETE: partnerskolor i 18 länder

 PÄÄTTÖVIIKOLLA opettajalla käytössä
arviointitarkoitukseen koko päivä klo 8-–14

Surfing
indoors

 13 krs yleisvalmennus- ja lajiharjoittelua

Lieksan lukio

Merikarvian lukio

https://peda.net/lieksa/lieksan-lukio
Camp school in Koli

 KIELIKURSSEJA Nurmeksen lukion kanssa,
kielten verkkokursseja Tutorhousen kautta

•

 LAAJA KIELITARJONTA synkronoituna samanaikaisopetuksena 75 minuutin oppitunnein 9
pienen ympäristökunnan lukion kanssa: venäjä,
ranska, italia, japani, ...
 Laaja KANSAINVÄLISYYS, kaikki opiskelijat
mukana

 JÄÄKIEKKOLINJA Keskuskoulun ya kanssa

Lopen lukio
Virtual
reality

 KANSAINVÄLISYYSKURSSIN ulkomaanmatka joka toinen vuosi

•

Muhoksen lukio

www.loppi.fi

 Valinnaisina kotitalous, tekninen työ ja tekstiilityö

Klezmer
concert

https://peda.net/muhos/muhoksen-lukio
 GEOPARK-lukio: jääkausi, luonto, kulttuuri ja
yrittäjyys. Uudisrakennus 2020.

•

 ROBOTIIKKA ja ohjelmointipolku.

 OPISKELIJATIIMEJÄ: liikkuva opiskelu, juhlatii- •
mi, viihtyvyys ja hyvinvointi, ekotiimi, some-tiimi, markkinointitiimi, tietotekniikkatiimi. Joka toinen viikko tiimiaika,
joka tiimillä tutor-opettaja.

 YRITTÄJYYS: kurssit, verkostoituminen,
harjoitusyritykset, ammattikirjasto, kahvilatoimintaa.
Adult
students
included

 Erasmus+, Saksa ja Luleå.

 VIRTUAALITODELLISUUTTA useilla kursseilla

Loviisan lukio

https://peda.net/loviisa/lukiot
 Koulukiinteistön saneeraus 2021
 Yhteisöllistä oppimista ja tukea lukio-opintoihin,
mm. Aula Café jakson vaihtuessa, kertaus- ja rästiaamupäivät pizzan kera päättöviikon yhteydessä

“Only 100 days till the
end of school” -party

•

 Allan ja Irja Lyykarin rahaston turvin stipendimatkoja etenkin RU, SA, FY ja KE opiskelijoille, mm. CERNin
hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen
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•

Arto Nenonen

 MUSIIKKILINJA 15 krs yhdessä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa

www.merikarvianlukio.fi

Muonion lukio
www.muonio.fi/lukio

 Yhteiset tilat ja asuntola Ammattiopisto Lappian
kanssa. KAKSOISTUTKINTO sujuvasti.
 HIIHTOVALMENNUSTA Ski Collegessa sekä
jakso-opiskelijoita Oloksen ensilumilla.
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Mäntyharjun lukio

Nivalan lukio

www.mantyharju.fi

 Monipuolinen kielitarjonta: SA, RA, VE

https://peda.net/nivala/nivalan-lukio

Student operated 213 seat
communal movie theatre

 Kurssiyhteistyötä mm. Kansalaisopiston,
Musiikkiopiston ja Etelä-Savon Urheiluakatemia
kanssa

 Yhteistyö ammattiopiston kanssa: yhteiset lukioopinnot, n. 10 KAKSOISTUTKINTOA vuosittain
 Laajat ja monipuoliset yrittäjyyskasvatusopinnot
(1–16 op)

•

•

 Mun Taidot -harrasteakatemia mahdollistaa tavoitteellisen harrastamisen koulun työpäivien aikana: liikunta, musiikki ja teatteri (2–10 op)

Nurmeksen lukio

Mäntän lukio

https://peda.net/nurmes/nurmeksen-lukio

www.mantanlukio.fi

 YHTEINEN KAMPUS ammattiopisto
Nurmeksen kanssa

 LÄÄKETIET.–LUONNONTIETEELLINEN linja
BI, KE, FY, MA syv. ja sovelt. yht. 15 krs. Valmennusopintojaksot BI, FY, KE lääkikseen aikoville.
 Kansainvälisyys: ALANKOMAAT

Exploring Lapland

 AVOIMEN YLIOPISTON KURSSEJA ItäSuomen yliopistolle

•

 Eurooppa-kurssin LEIRIKOULU joka kevät

 HUIPPU-URHEILUAKATEMIA paikallisena yhteistyönä: yhdistä lukio ja huippu-urheilu 15 krs
 VIETNAMILAISOPISKELIJOITA Finest Futuren kautta

•

Asian students

Närpes gymnasium

Nakkilan lukio

www.narpesgymnasium.fi

https://peda.net/nakkila/lukio
 LAAJA VERKKO-OPETUS ja kielivalikoima

 SMART Boardar i alla klassrum, DISTANSSTUDIER inom gymnasieringen Vi 7

 UUSIN OPETUSTEKNOLOGIA kaikissa luokissa

 Möjligt att satsa på MUSIK, IDROTT och
DANS under studietiden

•

•

Mink
autopsy

 KOMBISTUDIER med Yrkesakademin
 LABORATIONER i fysik, kemi och biologi (bild)
Relief after exams

Nilsiän lukio
www.nilsianlukio.fi

 ALPPIHIIHTOVALMENNUSTA vuodesta 1994
Suomen Olympiakomitean tuella. Valmennuksen
tavoitteena on saada määrätietoisella ja monipuolisella harjoittelulla hyvä fyysinen pohja ja
monipuoliset perusvalmiudet.

•

 SALIBANDY-, HIIHTO-, GOLF- ja JALKAPALLOvalmennusta sekä muille lajeille yksilöllisesti räätälöityä
valmennusta
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Wide variety
of sports
courses

Oulaisten lukio

www.oulainen.fi/oulaisten-lukio-0
 OPISKELIJAKUNTA vastaa kaikista koulun
tapahtumista, esim. vuotuisesta kunnanlaajuisesta TOIMINTAPÄIVÄSTÄ: lastentarhat, alakoulut,
vanhustenkodit, sairaalat jne.

Active student body

•

 Opiskelijoiden johtama OLOT ry tukee
opiskelijoiden ja koko opiskelijakunnan toimintaa
 Suomen Yrittäjien palkitsema YRITTÄJÄYHTEISTYÖ
Oulaisten Yrittäjät ry:n kanssa
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Oulun steinerkoulu

Paraisten lukio

https://peda.net/oulun-steinerkoulu

https://www.pargas.fi/fi/web/paraisten-lukio/etusivu

 Luokkamuotoinen lukio, ei koeviikkoa
 Puhe- ja draamatunnit koko luokalle,
huipennuksena näytelmä

 LAADULLISET elementit kehitystekijänä:
uusien työntek. ja opisk. perehdyttämiskoulutus,
kehittämiskeskustelut jne.

•

 KANSAINVÄLISTÄ yhteistyötä 30 eurooppalaisen 2. asteen koulun NEOS-verkostossa

 Luokan 2–4 viikkoa kestävä kulttuurimatka
Keski-Eurooppaan tai edemmäksi

Parikkalan lukio

Outokummun lukio

www.parikkala.fi/koulut

https://peda.net/outokumpu/outokummun-lukio
End-of-schoolyear
celebration

 YHDISTELMÄTUTKINNOT Ammattiopisto
Riveria Outokummun kanssa

•

 Kurssien vaihtoa VIDEO-OPETUKSENA naapurilukioiden kanssa
 LUKIODIPLOMIT: liikunta ja kuvataide
 YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN
lukion vaelluksilla, kulttuurimatkoilla ja musiikkiperint.

 Laaja ja maksuton kurssitarjonta avoimessa yliopistossa ja amk:ssa.

•

S

https://peda.net/parkano/parkanon-lukio

https://www.padasjoki.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-koulutus/Lukio-opiskelu

 Vuosittain MUSIKAALI, näytelmä tai elokuva.

 ILMAINEN autokoulun B-kortin teoria- ja ajoopetus

 URHEILUpainotus: eSport, salibandy, jääkiekko
 OPPIMISYMPÄRISTÖ: 2019 valmistunut
koulu- ja kulttuurikampus Kaarna

•

 AKTIIVISTA YRITTÄJYYSKASVATUSTA: kummiyritykset, yrittäjyyspäivä, NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma, kansainvälinen GOALS-projekti, TAT:n Bisneskurssit

Psychology
lesson

•
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us

camp

 Vuosittain kv-matkoja

www.kktavastia.fi/parolan-lukio

www.paltamonlukio.fi

 SUJUVA YHTEISTYÖ perusopetuksen kanssa

new
Brand

Parolan lukio

Paltamon lukio
 TURVALLINEN JA KANNUSTAVA
ILMAPIIRI

•

Russian
language
for a single
student

 TALOUS, TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA
-opintokokonaisuus: robotiikkaa (kuva), energiaja ympäristöteknologiaa, yrittäjyyttä, yhteiskunnallista päätöksentekoa, projektinhallintaa jne.

3D design & manufacturing

•
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Parkanon lukio

Padasjoen lukio

 Päijät-Hämeen ainoa EU:n EPAS-HANKKEEN
lukio, mukana EYP:n istunnoissa, vuonna 2022
Euroscola-opintomatka Strasbourgiin

Our
School

•

 ATK-AJOKORTTI-tutkintoon valment. kurssit ja mahdollisuus kaikkiin tarvittaviin näyttökokeisiin

Building a school in
Dominican Republic

 Verkkoyhteistyötä Juuan ja Polvijärven lukioiden kanssa

Limestone
quarry

Pedersöre gymnasium

Petäjäveden lukio

www.pedersoregymnasium.fi

https://peda.net/petajavesi/lukio
 Koulun yhteydessä auditorio, opiskelijatila Paja,
kirjasto, kuntosali ja tekonurmikenttä

 En allmän gymnasielinje, en DANSLINJE och
en IDROTTSLINJE
 STUDIERESOR ordnas till Vasa, Åbo och
Helsingfors, utbytesverksamhet med gymnasiet i
Kalajoki samt besök till/från vänskola i Parikkala

 DRAAMAkurssit ja näytelmäprojektit (kuva)

•

Winter fishing

Pellon lukio

https://peda.net/pello/pellon-lukio
 UUSI KOULURAKENNUS Meän Opinahjo

 Osuuspankilta 10 000 € liikennekasvatusprojektin
tukemiseen

Pielaveden lukio

https://peda.net/pielavesi/pielaveden-lukio
 LENTOPALLOvalmennusta, harjoittelu- ja pelipaikka Sammon joukkueissa

•

 Jatkuva MARKKINOINTI: mainokset, esitteet, vanhempainillat ym. ALUMNIT auttavat lukion kehittämisessä ja
käyvät kertomassa opiskelupaikoistaan ja urapoluistaan. Visiting German students
learn to lasso reindeer antlers

http://www.peda.net/perho/lukio
Perho students hunting geese in Sweden

Pietarsaaren lukio
www.pietarsaarenlukio.fi

 JALKAPALLO-, JÄÄKIEKKO- JA SALIBANDY
-linjat, opetus suomeksi ja ruotsiksi
 ERASMUS+ , mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tapaamisiin eri puolilla Eurooppaa

•

www.salo.fi/pernionlukio
School dog
adds harmony

 TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ: Kaksoistutkinto Salon
seudun ammattioppilaitoksen kanssa,
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•

 Kaksikielinen oppimisympäristö yhdessä Jakobstad
gymnasiumin kanssa

Pihtiputaan lukio

Perniön lukio

•

Maths exam

 kansalaisen TURVAKURSSI (MPK-yhdistys)

 YRITTÄJYYTTÄ: lukiolaisten järjestämät Perhon yritysmessut toukokuussa – käytännön työelämätaitoja yhteistyössä Perhon kehitysyhtiön kanssa

 VILLE-oppimisympäristö, o365 kaikilla opiskelijoilla, NPDL-ohjelma, Tabletit opetuskäytössä

•

 ILMAISUTAIDON.syystapahtuma lukiolaisille, 9. lk
oppilaille ja vanhemmille

Perhon lukio

 YRITTÄJYYS: Sykäys-tiimi, Salo-Diili; Päivä
johtajana. Cern-tiedeleiri.

Tree planting
to cut CO2

 KANSAINVÄLISTÄ projektitoimintaa,
Mahis-KAKSOISTUTKINTOKOULUTUS

 YHTEISTYÖTÄ naapurilukioiden, Ammattiopisto Lappian, kunnan ja yritysten kanssa

 LUMA-painotus, lisäksi HEVOSLINJA ja
LUONTOLINJA, toteutus K-P ammattiopiston
kanssa, tarjolla polut harrastuspohjaisiin opintoihin tai ammat. tutkintoihin: ylioppilas / hevostenhoitaja / hevosharrasteohjaaja / luonto-ohjaaja

•

 YRITTÄJYYTTÄ kokien ja verkostoituen luokkahuoneen ulkopuolella. OPISKELIJAVAIHTOA, KV-PASSI.

 UTBYTE med Tyskland och Frankrike, studieresa till
koncentrationsläger i Polen, möjlighet för fysikstuderande
att besöka Cern / München

 YSTÄVYYSKOULUTOIMINTAA mm. Saksaan

Cinderella
musical

https://peda.net/pihtipudas/lukio
 NUORISOVALMENNUSTA YLI 20 VUOTTA:
musiikki, lentopallo, hiihto, heittolajit
 Vieraspaikkakuntalaisille
KOTIMATKAKORVAUS 2 krt/kk

Volleyball
& skiing

•

 PARTIO- JA JOHTAJALINJA ainoana Suomessa
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Polvijärven lukio

https://peda.net/polvijarvi/polvijarven-lukio
 Kokoonsa nähden LAAJA KURSSITARJONTA yhdessä JUUAN ja OUTOKUMMUN lukioiden kanssa

Solving a human knot on
entrepreneurial course

 Paljon erikoiskursseja ja tapahtumia kuten
YRITTÄJYYSLEIRIT, YÖKOULU, TEEMAKURSSIT, KV-YHTEISTYÖ jne.

Punkalaitumen lukio

www.peda.net/veraja/punkalaidun/lukio
 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOTUKSET.
Salibandyssä kuusi kurssia lukion aikana
 KANSAINVÄLISET SUHTEET OPISKELIJAVIERAILUIN, saksalaisen koulun kanssa jatkuva
oppilasvaihto viikon vierailuin molempiin suuntiin

•

•
Deer shot by
hunting club

Pomarkun lukio

http://edu.pomarkku.fi/lukio

Puolangan lukio

 B-kielten VIDEO-OPETUS Pohjois-Satakunnan lukioiden kanssa

www.puolanka.fi/palvelut/paivahoito-ja-koulutus/puolangan-lukio.html
 Laaja ETÄOPETUSYHTEISTYÖ lähikuntien
lukioiden kanssa

 75 min OPPITUNNIT: enemmän tehokasta
opetusaikaa ja lyhyemmät työpäivät

 ILMAINEN AUTOKOULU (B-ajokortti)

 Tehokas rekrytointi: yli puolet lukiotulokkaista Porista

Seniors teach juniors
to sew a button

Posion lukio

www.posio.fi/koulutus/posion-lukio
 KERAMIIKKA- JA LIIKUNTApainotus. LUKIODIPLOMEJA: puheviestintä, kuvataide, liikunta

Our school amidst the northern forests

•

 Vuosittain KUUSI ALKAVAA VENÄLÄISTÄ
opiskelijaa, jotka ovat opiskelleet suomen kielen
ennakkoon kotimaassaan

 EDULLISET ASUNTOVUOKRAT
(100–200 € asunnon koosta riippuen)
School youth forum
questioning politicians

Pyhäjoen lukio
http://lukio.pyhajoki.fi

 Vuotuiset PYHÄJOEN MESSUT toisen vuosiluokan opiskelijoiden järjestäminä
 Opiskelijat tuottaneet vsta 1988 kunnan joka
talouteen jaettavan viikoittaisen ilmaisjakelulehden
Pyhäjoen Kuulumiset: http://kuulumiset.pyhajoki.fi

 ASUNTOLA, JÄÄHALLI, KUNTOSALI

•

 ERASMUS+-akkreditoitu oppilaitos, joka tarjoaa vähintään puolelle opiskelijoistaan kansainvälisen projektin

Pudasjärven lukio

www.pudasjarvi.fi/asukkaille/opetus-ja-varhaiskasvatus/lukio
 ILMAILULINJA 15 krs, 10 opisk/vuosi: lentolupakirja, ilmailuopintoja EN, FY, GE, PS, HI

Aviation line

•

 Maailman suurin HIRSIKOULU

Pyhäjärven lukio

https://peda.net/pyhajarvi/pyh%C3%A4j%C3%A4rven-lukio

 HARRASTEAKATEMIA-kursseja: jääkiekko,
e-urheilu, pesäpallo, musiikki ja tanssi
 Lukiotulokkaiden ryhmäytyminen jo 9. lk

keväällä yhteistyössä nuorisotoimen kanssa

 Etälukioyhteistyö P-Pohjanm. eLukioverkossa

Physical training at
Sports Academy

•

 Lukiolla OMAN ERITYISOPETTAJAN ja

 KV: opettaja- ja opiskelijavaihtoa, Erasmus+.

opettajien laaja tuki oppimisvaikeuksissa

 KK-yht.työ Oulun YO, Kajaanin AMK, OSAO
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Students produce local
newspaper since 1988

•

•
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Pyhäselän lukio

Rantasalmen lukio

www.joensuu.fi/pyhaselanlukio

www.rantasalmi.fi/rantasalmen-lukio

 MUSIIKKITEATTERILINJA: joka vuosi uusi
musikaali, SHREK keväällä 2022
www.youtube.com/watch?v=FFXaciSb3pg

 VANKILALUKIO yhteistyössä Pyhäselän
vankilan kanssa
 Mukana kehittämässä LIIKKUVA KOULU –
TOINEN ASTE -hanketta

Pälkäneen lukio

Ranuan lukio

https://www.ranua.fi/Varhaiskasvatus-Koulut/Lukio-ja-II-aste

 EUROPEAN SCHOOL NETWORK -kv-ohjelmassa yksilö- ja ryhmävaihtomahdollisuudet

 EUROOPPA-OPINNOT: opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat opintomatkan valitsemaansa
Euroopan kohteeseen

•

 MUSIKAALI: musiikin, kuvataiteen ja teatterikasvatuksen yhteistyöprojekti joka toinen vuosi

Bio problem

•

 LUKIODIPLOMIT: KU, LI, MU

 KORIPALLOlinjalla ammattimaista
valmennusta ja opintopisteitä koripallon pelaamisesta

Fun with
exchange students

Raudaskylän lukio

Qatar Finland International School

www.rko.fi

 Kestävän kehityksen kansanopistolukio, aikuislukion ops: väh. 88 op, tarjolla 250 op

https://qatarfinlandschool.com

 SUOMALAINEN PEDAGOGIIKKA ja OPS sovitettuna
paikall. vaatimuksiin ja kulttuuriin

 Ilm. ASUNTOLA, kolme ateriaa päivässä,
B-ajokortti oppivelvollisille

 Henkilökunnassa noin 15 eri kansallisuutta,
opiskelijoissa lähes 70. Opetuskielenä EN,
A1- ja B1-kielinä arabia, espanja tai ranska

Camp school
problem
solving

•

 Kk-yhteistyötä: Oulun yliopistossa mm. KE. BI,
Centria-amk:ssa fysiikan laborointia

 Lukiolaisten LEIRIKOULUISSA (mm. Suomi, Kenia,
Borneo) korostetaan vapaaehtoistoimintaa, josta saa
meriittiä yliopistohakemuksiin

Students redesign Qatar strand boulevard
at World Innovation Summit for Education

www.rautalamminlukio.fi

www.nurmijarvenlukio.fi

 MONIPUOLINEN kielitarjonta (ENA, RUA,
RAA, SAA, espanja, japani)

Helsinki central
library “Oodi”

•

 SALIBANDY läpi lukuvuoden paikallisen
salibandyseuran ammattivalmennuksella
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 Erasmus+ -pääkoordinaattori, kouluja mm. Italiasta,
Portugalista, Puolasta ja Kreikasta

Rautalammin lukio

Rajamäen tp / Nurmijärven lukio

 YHTEISTYÖTÄ: paikalliset oppil. ja mm. Kiina,
Japani, Itävalta, Cern, Ahvenanmaa

al
hestr
“Orc t”
figh

 MATKAILULINJA: ulkomaanmatkoja joka
vuosikurssille, mm. Viroon ja Bulgariaan

Building
construction

https://peda.net/palkane/lukio

 YÖKOULU ykkösille joka syksy

•

 STUDIOTEKNIIKKALINJA:
valo- ja äänitekniikkaa musikaaleihin ja juhliin

•

 7 kurssia YRITTÄJYYSOPINTOJA Pyhäselän
yrittäjien ja Karelia-amk:n kanssa.

The school specialized in
musicals & studio technology

 RATSASTUSPAINOTUS: 15 kurssia yhdessä
Rautalammin ratsastuskeskuksen kanssa. Kuvassa kilpailusuuntautuneiden ratsastuslinjan
opiskelijan esteverryttelyn ohjausta.
 TEATTERI-ILMAISU: 6 kurssia ilmaisua,
lukion Satulateatterilla esitykset vuosittain

Horseback riding

•
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Saarijärven lukio

Rautavaaran lukio

www.saarijarvenlukio.fi

www.rautavaara.fi

 Isoverstaan ja Digiluokan opetustarjonta käytössä

 UUSI KOULU- ja KULTTUURIKESKUS 2021

 Sirkus ja jousiammunta. LUMA –painotus.

 E-urheilu, liikuntalinja, kielitarjonta (SA, RA,VE)

•

 Ei koeviikkoa

 Yrittäjyyskasvatuksen osana yli 25 v. toiminut KIRJAPISTE Oy, 2 op (aiheina mm. yhtiökokous, kassan lasku,
kirjanpito), tuotoista osa opintoretkiin, osa sijoitetaan

Rautjärven lukio

Sallan lukio

www.rautjarvi.fi

https://peda.net/salla/sallan-lukio

 Vuosittain ykkösten että kakkosten ULKOMAANVIERAILUT

 Vuosittain KANSAINVÄLISIÄ opiskelijoita, jotka
ovat opiskelleet suomen kielen kotimaassaan. Näille
KV-KOORDINAATTORIN TUKI.

•

 HIITOLANJOKIOPINNOT (4 op): Laatokkaan
laskevan Hiitolanjoen (kuva) patoja puretaan laatokanlohen nousun tieltä. Aiheita mm. luontomatkailu, yrittäjyys,
eläin- ja kasvilajien tuntemus, kemia jne.

•

 KANSAINVÄLISYYTTÄ monipuolisesti,
mm. OPH:n Erasmus+ -akkreditointi

Featuring
archery

 MAKSUTON ASUMINEN ulkopaikkakuntalaisille

 Sallan sivistystoimi on kehittänyt mallin paikallisesta
VAHVASTA KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄSTÄ, jossa
koko sivistystoimi nähdään monipuolisena osaajana ja Visiting
Murmansk
kehittäjänä

Lonely
leisure

Reisjärven lukio

Savitaipaleen lukio
www.savitaipaleenlukio.fi

 KIELITARJOTTIMELLA saksa ja venäjä

 Yliopisto- ja kv. yhteistyötä: Lappeenranta,
Kööpenhamina, Sosnovyj Bori

 TURVAKURSSI (Maanpuolustuskoulutus ry)

 AIKUISLUKIO

•

Visit to the
Parliament

Ruoveden lukio

www.savukoski.fi/opetustoimi

Veterinary line with
Tartu university

•

 URHEILUVALMENNUSpainotus 12 op: jääkiekko,
pesäpallo, e-urheilu
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 EI KOEVIIKKOA. Lukiolaisilla opiskelija-asunnot.

Savukosken lukio

www.sasky.fi/ruovedenlukio
 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN linja 24 op
yhdessä Tarton yliopiston kanssa

Social studies:
election
campaign
at school

•

 TENNISPAINOTUS 14 kurssia

 KANSAINVÄLISYYS: Italia ja Saksa

•

 UUSI LUKIORAKENNUS, kaksi ASUNTOLAA

http://koulut.reisjarvi.fi/Lukio

 RATSASTUSlinja 12 op, OPISKELIJAASUNNOT koulun ja tallin läheisyydessä

New school building

 YHDISTELMÄTUTKINTO Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen kanssa: artesaani, poronhoitaja, merkonomi, lähihoitaja ym.

•

 TIEDELUKIOyhteistyötä mm. Helsingin
yliopiston Värriön tutkimusaseman kanssa.
UUDISRAKENNUS vuonna 2020.
 Vuosittain neljä alkavaa venäläistä opiskelijaa, joilla
suomen kieltä opiskeltuna kotimaassaan
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Reindeer lassoing exercises

Seinäjoen lukion Etelä-Seinäjoen toimipiste

Siikalatvan lukio

www.koulu.seinajoki.fi/etelaseinajoenlukio

 LANSSI-yhteistyöverkosto Seinäjoen seudulla

https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio
 Avoimia korkeakouluverkko-opintoja maksutta
 YKSILÖLLINEN OPINTO-OHJAUS ja
jatko-opintosuunnitelmien tekeminen

•

•

Canoe trip as
part of a survival
course

 YHTEISTYÖ lähilukioiden kanssa ja toiminta
eLukio-verkostossa
 OPINTORETKI Eurooppaan vuosittain

Finnish presidents

Sibbo gymnasium

Simon lukio

www.sibbogymnasium.fi

 PERSONLIG HANDLEDNING: mångsidiga undervisnings- och arbetsmetoder med satsning på IKT

https://peda.net/simo/simon-lukio
 YHDISTELMÄOPINNOT (kaksois- tai kolmoistutkinto) ammattiopisto Lappian kanssa

Winners!

 samarbete med GNET (nätkurser)
 INTENSIVKURSER för egna abiturienter
med sikte på fortsatta studier

•

 RYHMÄYTYMINEN kunnan kiinteistössä:
makkaranpaistoa, eväitä, yhdessäoloa (kuva)

•

 Kolmen yön TUNTURIVAELLUS esim. Pallas-Yllästunturit
 RETKEILYÄ KOULUN LÄHIALUEILLA meloen, pyöräl- Grouping
together
lä tai patikoiden. Yöpyminen ja ruoanlaitto luonnossa.

 Nyrenovering 2023

Sievin lukio

Sodankylän lukio

https://peda.net/sievi/sievin-lukio
 OPISKELIJAKUNTA mukana suunnittelussa.
Jokainen opiskelija kuuluu johonkin lukion 8:sta
toimintatiimistä. Monipuolista MARKKINOINTIA.
 Monitahoista KEHITYS- JA YHTEISTYÖTÄ:
tvt, kunta, srk, leirikoulut, tiedeprojektit jne.

www.peda.net/veraja/sodankyla/koulut/lukio

Hap

py w

•

e!

 Taiteilijoiden KUVATAIDE-erikoiskursseja,
runsaasti liikunnan valinnaiskursseja. Viiden
opiskelijan kieliryhmät.
 Tiivis 2. ast. yhteistyö ammattiopiston kanssa
 Ystävyyskoulu Itävallassa

 Lukion opiskelijoille AJOKORTTIOPINNOT ilmaiseksi,
josta oheistehtävin 2 op

Someron lukio

Siikajoen lukio

https://www.siikajoki.fi/siikajoen-lukio
 ERÄTAITOJA Lappiin suuntautuvilla syys- ja
talvivaelluskursseilla. Uusi koulukiinteistö 2016.
 Ilmaisia RATSASTUSkursseja, maks. 12 op
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www.someronlukio.fi

 Uudisrakennus 2018

Snowman

 Jokainen ZEMPPARI (lukiolainen) saa
kaveriksi yläkoululaisen, jota auttaa läksyissä ym.

•

 OAMK Highway -opinnoilla opiskelupaikka tekniikan tai informaatioteknologian aloille Oulun AMK:uun.
Sopimus Itä-Suomen YO:n kanssa mahdollistaa laajan
avoimen yliopiston kurssivalikoiman lukiolaisille.

•

Austrian
exchange
students
dine by
log fire

 TET (Amazing business race, Duunivarjo)

Wilderness courses in Lapland

•

 LUKIODIPLOMIT: draama, MU, KU, LI –> 2. vlk näytelmällinen karonkkajuhla (1 krs),
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Sonkajärven lukio

Suonenjoen lukio

https://peda.net/suonenjoki/suonenjoen-lukio

www.sonkajarvi.fi

 Rautalammin ja Vesannon kanssa SA, RA,
VE sekä ops. Rautalammin kera NordPlusJunior
(Suomi, Islanti, Liettua): OPS:t ja KOULUN HISTORIA. Rautalammin ja Polvijärven kanssa 4Rprojekti (Engl, Turkki, Esp): KIERTOTALOUS.
• Oma Erasmus+ neljä maata: VIESTINTÄTAIDOT

 Kv-hankkeissa opintomatkamahd. ulkomaille
 Taideproduktio, esim. musikaali ja kirja perustuen sonkajärveläisten tarinoihin ja kertomuksiin

•

 Nelijaksojärjestelmä, EI KOEVIIKKOA
 WANHOJEN upeat JUHLAILLALLISET tarjoilijoineen
(1. vlk), vanhemmat myös kutsuttuina.

Camp

•
Neat
interior

 Liikkuva opiskelu: lisää liikuntaa koulupäivään

cours

e

 Urheiluvalmennusta 6 krs: jääkiekko ja jalkapallo

Sulkavan lukio

Sv. Privatskolan i Uleåborg, gymnasiet

www.sulkavanlukio.fi

www.spsu.fi

 YRITTÄJYYSLINJA 9 kurssia integroituina mm. kieliin ja tapahtumien järjestämiseen (Lumo Oy)
 LUKION OMA YRITYS. 1994 perustettu Sulkavan soutuun liittyvä Lumo Oy työllistää vuosittain
10 nuorta. Kansainvälinen yrittäjyyskurssi (Puola ja Espanja).

 PARTNER i IDROTTSAKADEMIN: ishockey,
fotboll, innebandy, simning, friidrott

•

 INTERNATIONALLE STUDIEKONTAKTER:
Erasmus+, CERN-samarbete

•

On the rapids
of Muonio
river

Students’ Lumo Ltd assists in arrangements of a nationwide annual rowing competition

Suomen kristillinen yhteiskoulu
www.skyk.fi

 Suomen ainoa KRISTILLINEN ERITYISLUKIO,
toiminta osittain sisäoppilaitosmuotoisesti, josta
johtuen ASUNTOLA- ja MONIMUOTO-OPISKELUN tietotaitoa (osa opiskelee pääosin kotoa)
 Tiivis ja pitkä POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
(kuva), aktiivista vaihto-oppilastoimintaa

Sv. samskolan i Tammerfors, gymnasiet
 TekNatur-TÄVLINGAR inom
naturvetenskapliga ämnen

www.samskolan.fi

 TRIVSEL och GOD ATMOSFÄR och goda
kontakter till närsamhället

•

Visit to the Nordic
choir festival in
Denmark

Suomussalmen lukio
www.suomussalmi.fi/lukio

 ETÄOPETUSyhteistyötä lähikuntien kanssa,
mm. SA, RA, VE. Mustasaariyhteistyö kannustaa
ruotsin opiskeluun.

Students
explore
ancient
rock
paintings

 YRITYSKURSSIlla rahoitus ulkomaanmatkoille
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Over
the gorge

Sysmän lukio

https://peda.net/sysma/syk
 UUSI KOULURAKENNUS: syyslukukausi 2022
Global connections
aloitetaan tuliterässä koulussa
 E-URHEILUn painotusopinnot.

•

 Kansallis- ja luonnonpuisto-yhteistyö (Hossa,
Kalevala, Kostamus)

•

 AUTOKOULU maksuttomasti osana opintoja

•

 Ystävyyskoulu Saksassa, jatkuva oppilasvaihto viikon
vierailuin molempiin suuntiin
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Teuvan lukio

Säkylän seudun lukio

www.sakylanseudunlukio.fi
 MEDIATEEKKI ja laaja kielivalikoima: mm.
saksa, ranska, venäjä ja espanja
 OPINTOMATKOJA esim. Berliini ja Lontoo

https://teuva.fi/lukio

 LIIKUNTAlinja 5 kurssia: palloilua, fyysistä
harjoittelua, lihaskuntoa, liikunnan lukiodiplomi
 Yhteistyötä ruotsinkielisen Närpes
Gymnasiumin kanssa.

•
 YRITTÄJYYDEN ja LIIKETALOUDEN opintoko-

konaisuus 26 op.: yrittäjyyden perusteet, oman yrityksen
perustaminen, markkinointi ja mainonta, johtamisen teoria
ja käytännön harjoitus yhdessä maanpuolustuskoulutuksen kanssa. Yhteistyötä myös paikallisten yritysten kanssa.

Tug of war

 Vuonna 2015 remontoidut modernit tilat, viihtyisä
taukotila, aktiivinen opiskelijakunta, teemapäiviä, retkiä,
kansainvälisyyskerho

 Yrittäjyyspainotus, Taavetin lukion osuuskunta,
mm. opiskelijoiden jäätelökioski.

First aid
rescue course

 Kansainvälisyys vaihto-opiskelijoiden ja
opintomatkojen kautta

https://www.tohmajarvi.fi/lukio-opetus
 Vuosittain VIISI ALKAVAA VENÄLÄISTÄ
opiskelijaa, jotka ovat opiskelleet suomen kielen
ennakkoon kotimaassaan

Camp school

•

 Ilmainen opiskelu KANSALAISOPISTOSSA

•

Supporting each other

Tohmajärven lukio

Taavetin lukio
https://taavetinlukio.fi

•

 Liikkuva opiskelija -hanke hyvinvoinnin edistämisessä
 Kielivalikoimana EA, RA, SA ja VE

Toholammin lukio

Taivalkosken lukio

https://www.toholampi.fi/lukio

https://peda.net/taivalkoski/lukio

•

 Vuotuinen oppilasvaihto: Saksan Baiersbronn

Pause by a
canoe trek

 YSTÄVYYSKOULU Latviassa, vierailut
vuorovuosin
 Kuvassa KEMIAN TYÖKURSSILAISET vierailulla Centria-ammattikorkeakoulun laboratoriossa

 KOSKIMELONTAA kurssi vuodessa, sanataiteen opetus PÄÄTALOINSTITUUTIN kautta

 ITSENÄINEN ja AKTIIVINEN OPPILASKUNTA lukion
kehittäjänä yhteiseksi hyväksi: uusien opiskelijoiden tutustumiset, koulun juhlat, teemapäivät jne

 OPISKELIJA-ASUNTOLA

https://peda.net/tervola/tervolan-lukio

 YKSILÖLLINEN OPINTO-OHJAUS

•

www.topeliusgymnasiet.fi

 Profilering i NATURVETENSKAPER och
ENTREPRENÖRSKAP
 INNEBANDY

 Väli- ja vapaatunneilla aivojen lepuuttamista:
pingis, ilmakiekko, palapelit (kuva)

•

 Nationella och internat. STUDERANDEUT
BYTEN och EXKURSIONER
Brain relax with jig-saw puzzles
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Lab visit

Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Tervolan lukio

 EI KOEVIIKKOA

•

 KODKNÄCKAREN 2.0 (genremedveten pedagogik)
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Learning together

 AIKUISLUKION ops:n mukainen opetus etälukioverkossa, www.eLukio.fi

Turun Steiner-koulu

Vaalan lukio

http://turunsteinerkoulu.fi

 TAIDETTA, TIETOA, TAITOA – kädentaitojen
ja taideaineiden opintojaksoja
 Erityisopintoina esim. näytelmä, arkkitehtuurin
historia ja kulttuurimatka Keski-Eurooppaan
 Turun seudun ETÄRENKAAN OPINTOJAKSOT valittavissa myös meillä

www.vaala.fi

 OULUN YO:n kanssa mat. kursseja sekä tuki
lukion koordinoimaan 3-vuotiseen Erasmus+
-hankkeeseen, aiheena ilmastonmuutos

Arts and
crafts

Geopark authorization

•

 GEOPARK-lukio yhdessä Muhoksen ja Utajärven lukioiden kanssa (Unesco Rokua Geop.)

•

Tuusniemen lukio

Vantaan seudun steinerkoulu

www.tuusniemenlukio.fi

 LUKIODIPLOMEJA mm. LI ja KU

www.vantaansteinerkoulu.fi

Grouping together

 LUOKKAMUOTOISUUS ja YKSILÖLLISYYS

 Lukiossa uudistetut tilat 2016

History of architecture
visualized by
modeling

 Lapin leiri, kulttuurihistorian leiri Euroopassa

•

 AI:ssa panostus journalismiin, projektitöinä
juttuja paikallislehteen

 Runsaasti TAIDE- JA TAITOAINEITA (12 krs)

•

 Ongelmien VERTAISSOVITTELU

Utajärven lukio

Vasa gymnasium

www.utajarvi.fi/lukio

 HARRASTEkursseja, tukiopetusta, yhteistyö
autokoulun kanssa. Geopark-lukio.
 Joka vuosiluokalla kansainvälisyyshanke

Active
marketing

•

www.vasagymnasium.fi
 MATTESTÖTEN: kortmatematikerna kan stuCollaboration with local Sports Academy
dera matematik på egen nivå med riktat stöd
 SAMARBETE med Idrottsakademi o. idrottsföreningar (bild): träna och studera samtidigt

 Monipuolinen MARKKINOINTI:
www.facebook.com/utajarvenlukio (kuva)

•

 SAMARBETE över språkgränsen för bättre språkkunskaper samt positiva attityder

Utsjoen saamelaislukio
www.utsjoki.fi/kuntalaiselle/opetus/lukio

•

 SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, arktinen alue
ja luonto. Kaksois- ja kolmoistutkinto Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa

Vesannon yhtenäiskoulun lukio
www.vesanto.fi/lukio

 VIDEONEUVOTTELU- ja virtuaaliluokkaopetusta sekä AIKUISLUKIOtoimintaa

Brand new
log school

 MOOTTORIKURSSIT urheiluautojärj. kanssa
 LUONTOAIHEITA: eräretkeilyä, vesistön- ja
maaperäntutk.kurssit Konneveden tutkimusasemalla

 YliopistoYHTEISTYÖ: luma, huma ja taito
 UUSI KOULUKIINTEISTÖ ja ASUNNOT.
”Koulutusta asuinpaikan mukaan”.

Guitar lessons from 1100 km away
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•

 UUSI HIRSINEN KOULURAKENNUS 2022
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Virkby gymnasium

Vetelin lukio

https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/virkby-gymnasium

https://peda.net/veteli/lukio

 Samarbete genom NÄTKURSER vid
nätgymnasiet i Västnyland o Åboland

 ILMAISET kansalaisopiston kurssit
 Ilmainen KUNTOSALI ja UIMAHALLI
 Korkeakouluyhteistyö Centria-amk:n kanssa

Green Flag for
environmental
responsibility

 INTERNATIONELLA PROJEKT Munol,
Vänskola Gymnasium Sylt

•

•

 GRÖN FLAGG (bild)
Phoenix school:
reborn after closing down

 ERASMUS+ projekt

Virolahden lukio

Vieremän lukio

www.virolahti.fi/lukio

https://peda.net/vierema/vieremänlukio
 Nelijaksojärjestelmä. EI KOEVIIKKOA.

 KILPARATSASTUSLINJA: 13 opintojaksoa
ratsastusta lukion opiskelijoille, yhteensä 26 op.

 Teknologia- ja innovaatioyhteistyö yritysten
kanssa (mm. metsäkonevalmistaja Ponsse)

 OPETTAJAYHTEISTYÖ opiskelijaksiottoalueen peruskoulujen kanssa

•

 Säännölliset opintomatkat ulkomaille (CERN,
ERASMUS)
collaboration

Viitasaaren lukio

 SUOMEN PARAS KOULUKAMPUS: uimahalli,
urheiluhalli, kuntosali, sisäurheiluhalli,
elokuvateatteri, nuorisotalo, kirjasto

•

 MUSIIKKILINJA
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 PELASTUS- JA TURVALLISUUSLINJA
ainoana Suomessa

Virtain lukio
www.virtainlukio.fi

https://peda.net/viitasaari/lukio

 Lääketiede- ympäristö- ja tekniikkalinja käsittäen
yhteensä 55 op MA, FY, KE, BI koulukohtaisina:
• 2021 valmistuneet laboratoriotilat
• Ilmainen valmennus lääketieteellisiin
ja DI-koulutuksiin
• pääsykoevalmennus sekä opinto-ohjaus
myös ulkomaisiin lääketieteellisiin hakuihin

https://lukio.edu.vimpeli.fi
 TOISEN ASTEEN OPPILAITOSYHTEISTYÖ.
Mahdollisuus suorittaa amm. ja yo-tutkinto

Japanese – Finnish sports collaboration

Cow’s eye
dissection

•

Väinö Linnan lukio

Vimpelin lukio

 KANSAINVÄLISYYS: Japani ja Ranska

•

 LUKION ALUN “TYHJÄKÄYNNIN” MINIMOINTI: lukioon orientoiva jakso 9. vlk:n keväällä
Technology 		

 PALLOILULINJA: pesä- ja koripallo. ESPORT.

Lunch break

www.vainolinnanlukio.fi

 UUSI KOULURAKENNUS 2017

Visiting
CERN

•

•
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 EI KOEVIIKKOA

Vörå samgymnasium
https://vorasamgymnasium.fi

 En allmän GYMNASIELINJE och IDROTTSgymnasiet. Ca. 160 studerande, 25 kommuner.
 Bland Finlands 15 idrottsgymnasier med nationell specialstatus undervisning på svenska. Ca. 15
tränare i 4 huvudgrenar och en handfull sidogrenar.

Orienteering
by night

•

 INTERNATSBOENDE, mental träning och kostrådgivning som en del av idrottarens vardag.

Ylistaron lukio

https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/lukiokoulutus/ylistaron-lukio
 KIELIMATKOJA VUODESTA 1995: Pariisi
(RA), Berliini (SA)

Maths exam as group work

 VAELLUSKURSSI, yö Seitsemisen kans.puist.

•

Kesälukiokurssit kesällä 2022

 2. vuosiluokan järjestämät JUHLAPÄIVÄLLISET abeille vuodesta 1986: tarjoilu pöytiin, kynttilät,
elävä musiikki, puheita ja kutsuvieraita

Summer High School courses summer 2022
Kesälukioita järjestetään ympäri Suomea sekä myös ulkomailla ja etänä.
Kesälukio kestää viikosta kahteen viikkoon.

Ylitornion yhteiskoulun lukio
www.yykl.fi

 Toimiva DIGITAALINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ: Apple Distinguished School 2021–24:
https://www.apple.com/education/k12/apple-distinguished-schools
 Oma VERKKOLEHTI. Lisäksi PODCAST ”Aavan kutsu” löytyy mm. Spotifystä

•

Pekka Tervala

 Laajat KANSAINVÄLISET verkostot, KIELIMATKOJA ja hankkeita vuosittain,
24 op JÄÄKIEKKO-OPETUSTA
Checking newly arrived iPads

Kesälukiossa saa
• suorittaa lukiokursseja
• innostusta oppimiseen ja virikkeitä jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan
• kansainvälisiä kokemuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin
• kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin
• kerrata lukiossa opittua ja harjoitella ylioppilaskirjoituksia varten.

Ähtärin lukio

https://peda.net/ahtari/lukio
 KANSAINVÄLISYYS-, MATKAILU- JA TALOUSOSAAMINEN soveltavana kurssikokonaisuutena
yhteistyössä Helsingin Haaga-Helia-amk:n kanssa

Kesälukioseura ry
•

kesalukio.fi
School yard gym
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Kesälukiot 2022 – Sommargymnasier 2022

Merkintä v viittaa vanhan opetussuunnitelman mukaiseen kurssikoodiin

Yleiskesälukiot
Päivölän kesälukio

6.–17.6.

Valkeakoski

vMAAabi, vFYabi, vENAabi

Länsi-Suomen kesälukio

6.–17.6.

Huittinen

ENA 1. v. kertaus, ENA 2. v. kertaus, MAB 1. v. kertaus, MAB 2. v. kertaus, LI/TO/ILMAISUT,		

			

tanssi minussa, LI/TO/ILMAISUT. koreografinen työskentely, tanssidiplomin työstö

Sallan kesälukio I (abit)

27.6.–10.7.

Salla

vÄIabi, vS2abi, vENAabi, vBIabi, KU keram., TO hyödylliset kortit (hygienia-, työturv.- ja EA-kortti)

Helsingin kesälukio

25.7–5.8.

Helsinki

vMAAabi, vMABabi, vRUBabi, vÄIabi, vENAabi

Sommargymnasiet i östra Nyland

25.7–6.8.

Borgå

vMOabi, vFINabi, vMAAabi

Uraunelmien kesälukio I

15.–22.6.

Savonlinna

Opinto-ohjaus, omakielinen mentorointi, S2

Kainuun matikkakesälukio

9.–18.7.

Paltamo

MAA 1. v. kertaus, MAA 2. v. kertaus, MAvalm lukioon valmentava opetus

Teatteri-ilmaisun kesälukio

9.–16.7.

Paltamo

ÄI/ILMAISUT. teatteri-ilmaisu

Uraunelmien kesälukio II

18.–25.7.

Anjala

Opinto-ohjaus, omakielinen mentorointi, S2

Sallan kesälukio II (kansainväl. opiskelijat) 18.–31.7.

Salla

S2 alkeet, S2 reaaliaineiden käsitteistö, EN alkeet, KU1, LI liikuntaa luonnossa, TO start up -yrittäjyys

Astrobiologian kesälukio

25.–30.7.

Kaarina

TO/vTO1(FY/BI/GE) astrobiologia

Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio

25.–31.7.

Kaarina

S2, suomalainen yhteiskunta, koulutusjärjestelmä Suomessa

Tyttöjen kesälukio

25.–31.7.

Nummijärvi

Opinto-ohjaus, omakielinen mentorointi

Tutkimusretkiä kosmokseen

25.7–5.8.

Sodankylä & Utsjoki

TO/vTO1(FY/BI/GE) havaitseva avaruustiede, TA/TO taiteen monet maailmat, sis. Arktinen aikavaellus
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Teemakesälukiot

Ulkomaankesälukiot
Summer School in Scotland

Katso: kesalukio.fi

Pyritään järjestämään, seuraa tilannetta: kesalukio.fi. ENA8, EN suull. kielitaito

Summer School in England

Katso: kesalukio.fi

Pyritään järjestämään, seuraa tilannetta: kesalukio.fi. ENA8, EN suull. kielitaito

Summer School by River Rhine

6.–13.6.

Wesel

TO/vTO3(BI/GE) Rein-joen ekologia

Espanjan kesälukio

14.–22.6.

Valladolid

vESB28, vESB38, ESB22, ESB28, ESB32, ESB34, ES suull. kielitaito

Språkbad på Gotland

7.–14.7.

Hemse

RUA8, RUB16, RU suull. kielitaito

A-matikan etäkesälukio

6.–17.6.

ETÄ

MAA 1. ja 2. v. kertaus

B-matikan etäkesälukio

27.6.–1.7.

ETÄ

MAB 1. ja 2. v. kertaus

Kovien tieteiden etäkesälukio

4.–15.7.

ETÄ

vFY7, vFYabi, vKE5, vKEabi, vBiabi, vMAA/vMABabi, Abitti-kurssi

Etäkesälukiot
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For the foreign reader

Since the Benchmark Guide is also used as a
FASSS handout in international connections,
part of the content is in English language.

History of Finnish small secondary schools
In Finland the history of founding secondary schools has been different from the general
practice elsewhere. Most Finnish secondary schools were founded not by the state nor by
municipalities, but by private local associations. The state allowed such groups to found a
secondary school, if there was a “demand for local need of educational civilization”.
Finland is characterized by an abundance of very small senior secondary schools,
partly due to historical reasons, partly due to the sparsely spread population of the country. Out of the roughly 360 Finnish senior secondary schools (student year groups 16–18)
almost exactly 50 % have less than 150 students.
The movement for closer collaboration of small Finnish secondary schools started in
1997 and The Finnish Association of Small Secondary Schools, FASSS, was founded in
2002. FASSS is a non-governmental organization. It currently comprises 176 small secondary schools in rural and scattered settlements across Finland, as shown on the map
on page 5. Eleven of the FASSS member schools are located north of the Arctic Circle.

countries, the differences in results between Finnish schools are very small, the smallest
within the OECD countries. This is also illustrated by the fact that although FASSS member schools are mostly located on the periphery, all around Finland, the overall average
national maturity examination results at the age of 18 are pretty much the same both in
the urban and rural settings.
There has been a rush by education authorities and school leaders from abroad to visit
Finland to get acquainted with the background behind the Finnish PISA results. In fact,
there are more visitors wanting to come to Finland for this purpose through Comenius and
other programmes, than the Finnish school authorities can cope with.
In response to this demand, FASSS is running a limited visit programme to serve foreign visitors interested in the Finnish educational system. This service is intended only
for a restricted number of attendants, typically 3–4 persons. The intensive 2–3 day visit
comprises details as:

Would you like to have a FASSS partner school?

•
•
•
•

Being small and scattered, FASSS member schools are generally well equipped with
modern IT learning facilities for video conferencing and distance education. English is
the main language for foreign collaboration, but a wide variety of other languages are
also available. The member schools are outward looking and have a lot of contacts with
foreign schools. As the emphasis in foreign language teaching of Finnish schools is in
practical individual production, communication in foreign languages is not a problem.
If you would like to have a partner school in Finland, please write an A4 description of
what kind of partner you are looking for, and then contact the email address on the back
cover of this Benchmark Guide.
You should also include a brief description about your school and its location and environment. The more thorough your request and description are, the better match we can
provide. We normally find an active Finnish FASSS partner school within just a week.
Often several member schools apply for the same partnership.
Although FASSS represents small school units, schools of any size are welcome as international partners. On their premises FASSS member schools normally also house junior secondary schools for students aged 13–15 years, mostly led by the same Principal.
Therefore, we can match schools with students age range of altogether 13–18 years,
with the emphasis on the senior grades where the language skills are better.

Would you like to get introduced to the Finnish Educational system?
In this millennium Finland has ranked in top positions in OECD PISA assessments. These
assessments, made every three years, test the skills of 15 year old pupils in mathematics, reading, the natural sciences and other topics. Interestingly for people from other
64

•
•
•
•

The OECD Pisa – what does it tell about the Finnish educational system
Structure of the Finnish general education
Student and special needs support and health care
Quality assessment and quality criteria as tools for
enhancing leadership and performance
Managing various types of schools: preschool, elementary, secondary
Visits to various types of schools: preschool, elementary, secondary
Discussions with principals and teachers
Attending lessons, etc.

Each visit is tailored according to the individual needs of the visiting group.
If you would like to gather a group of your educational friends and participate this program,
please do send an enquiry to the address on the back cover of this Benchmark Guide.

About this booklet
Main purpose of this Benchmark Guide booklet is to provide ideas and solutions for enhancing learning results and everyday working habits of small Finnish secondary schools.
Many of the reported practices also apply to larger or even other types of schools.
Unfortunately the text is exclusively in Finnish, but on pages 14–16 English translations for the Thematic Index headlines are given, to help the reader understand the working principle of the Benchmark Guide.
The Benchmark Guide has been kept up-to-date by releasing a new annual issue every spring, since year 2001. In addition to the Guide, an exclusive email discussion forum
of the 176 FASSS member school principals provides a mutual peer support platform for
everyday management and leadership questions and solutions.
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Suomen Lähilukioyhdistyksen
kehittämisseminaarit 1997 – 2022
osanottajat: lukioita henk.

				

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Parainen
Sysmä
Lievestuore
Parainen
Padasjoki
Konnevesi
Karttula
Utajärvi
Tikkakoski
Jurva
Ristiina
Korpilahti
Paltamo
Lammi
Harjav / Nakkila
Loppi
Nilsiä
Akaa
Pietarsaari
Iitti
Pyhäjoki
Somero
Petäjävesi
Lappeenranta
webinaari
Parkano

1997 (strategia)
24
1998 (talous, etäopetus)
19
1999 (arviointi, oppilaanohjaus) 15
2000 (laatu)
26
2001 (esikuva-analyysi)
26
2002 (verkottuminen)
44
2003 (etäopiskelu)
46
2004 (hallinto)
33
2005 (uusi ops ja tuntijako)
40
2006 (opiskelijahuolto)
30
2007 (hallinto, verkostoituminen) 35
2008 (alueellisuus)
32
2009 (keskinäinen yhteistyö)
29
2010 (hyvät käytännöt)
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Psykologi- ja kuraattoripalvelut
kuuluvat kouluun

S

ote-uudistus siirtää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
hyvinvointialueille. Tämä aiheuttaa huolta niiden säilymisestä opiskelijoiden lähipalveluina, osana koulujen arkea ja matalalla kynnyksellä.
Uusi lainsäädäntö mahdollistaa palvelujen tuottamisen jatkossa myös
muualla kuin oppilaitoksissa. Vaarana on, että opiskeluhuollon etääntyminen koulusta korostaa mielenterveyteen ja hyvinvoinnin tukemiseen
usein liittyvää medikalisaatiota ja unohtaa yksilöllisen ja yhteisöllisen ennaltaehkäisevän käytännön työn merkityksen.
Psykologi- ja kuraattoripalvelut tukevat sekä opiskelijaa yksilönä että
koko koulua yhteisönä. Ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa
ei voi toteuttaa ulkoapäin. Koulupsykologi ja -kuraattori pitää voida kohdata koulun käytävällä. Heidän tulee päästä havainnoimaan toimintaa ja
arjen sujumista sekä olla saatavilla koulun muun henkilöstön tukena.

L

ailla säädettiin uudet sitovat mitoitukset: 780 opiskelijaa yhtä psykologia ja 670 yhtä kuraattoria kohden. Ne ovat edistysaskel, mutta eivät
mitenkään takaa palveluiden saatavuutta lähipalveluina etenkään maaseudun ja haja-asutusalueiden pienissä lukioissa.
Toimitilat lukion ulkopuolella, mahdollisesti kaukana sote-keskuksessa,
vaarantaisivat opiskelijoiden oikeuden ja mahdollisuuden hakeutua itse
matalalla kynnyksellä palveluiden piiriin. Opiskeluhuollon tulee myös jatkossa toimia osana oppilaitosten arkea niiden omissa tiloissa.
Hyvinvointialueiden ja lukioiden ylläpitäjien tulee yhdessä varmistaa,
ettei palveluiden saatavuus muutoksen myötä ainakaan heikkene.
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