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Kuntaliitossopimus, palvelusuunnitelma 13.1. 2012
Kerimäen lukio muutettiin ns. sivutoimipisteeksi ja 
opiskelijamäärän alarajaksi asetettiin 35 opiskelijaa, jonka rajan 
kaupunginvaltuusto poisti 14.12.2015 §135.

Lyseon lukion Kerimäen toimipisteessä on opiskelijoita 
ensimmäisellä ja toisella vuosikurssilla. Kolmannen vuosikurssin 
opiskelijat ovat opiskelleet Lyseon lukiolla 1.8.2016 alkaen. 



 Sivistyslautakunta päätti pitää kuulemistilaisuuden 
Savonlinnan lyseon lukion Kerimäen toimipisteen 
lakkauttamisesta 12.9.2017 klo 17.30-19.00 
Kerimäen koululla. Tilaisuudesta ilmoitettiin 
julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella 
ilmoitustaululla, Itä-Savo ja Puruvesi –lehdissä ja 
kaupungin internet-sivuilla, www.savonlinna.fi sekä 
Wilma-ilmoituksella huoltajille ja opiskelijoille.

http://www.savonlinna.fi/


YHT. YHT. YHT aine-  20.9.16 aine- erotus 

LUKIOT 1.ov 2.ov 3.ov 4.ov a 18v. y 18v. opisk.opisk. 16-17 a 18 v. y 18v. opisk. a 18v.

AIKUISLUKIO 10 50 60 700 10 40 772 0

Kerimäen lukio 7 11 18 18 36 -18

LYSEON  LUKIO 108 116 143 19 386 386 78 378 78 8

TAIDELUKIO 85 84 66 34 269 269 269 3 0

YHT. 200 211 209 53 683 50 733 778 693 43 850 -10





Koulumatkatukea saa jos matka on yli 10 km ja kuukausittaiset 
matkakulut ovat yli 54 €
Koulumatkatuen omavastuu on 43 € kuukaudessa

Kerimäki-Savonlinna-Kerimäki on useita linja-autovuoroja päivittäin.



Opiskelu Savonlinnan Lyseon lukiossa

Opetusta annetaan Lyseon keskustan toimipisteessä vuosiluokkiin sitomatta, eli 

opiskelijat eivät opiskele eri oppiaineita perusryhmittäin, vaan opiskelijoiden 

opetusryhmät vaihtuvat jaksoittain heidän kurssivalintojensa mukaan. Poikkeuksena 

ovat ensimmäisen vuosikurssin liikunta, musiikki, kuvataide ja opintojen ohjaus. 

Luokattomuus mahdollistaa yksilöllisen etenemisen ja monipuolistaa valintoja. 

Opiskelija voi edetä opinnoissaan omaa tahtiaan; hän myös suunnittelee oman opinto-

ohjelmansa ja päättää, mitä pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja 

valitsee kullekin lukuvuodelle.

Opinto-ohjausta on hyvin saatavilla opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lyseon tutor-

opiskelijat toimivat vertaisohjaajina ja tutustuttavat uudet opiskelijat lukio-opintoihin 

ja koulun tiloihin.



Opiskelutekniikan ja opiskelutaitojen kehittämiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota kaikissa oppiaineissa, etenkin yläkoulusta lukioon 

siirryttäessä. Lukion aloittaville opiskelijoille on ensimmäisessä jaksossa 

tarjottu englannin ja ruotsin kielen johdantokurssit, jotka vahvistavat 

opiskelijoiden taitoja ennen pakollisten kurssien aloittamista. 

Lukionsa aloittaneiden opiskelutaitoja vahvistetaan myös tvt-taidoissa; 

opintojen ohjaukseen kuuluu tietotekniikkaa ja tiedonhallintaa.

Erityisen tuen osalta erityisopettaja tekee kaikille ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijoille lukikartoituksen ja käynnistää tarvittaessa 

opiskelijan erityisen tuen tarpeen yksilölliset selvitykset. 

Lukio-opintoihin perehdyttäminen



Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden opiskelusta ja hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä 
kotien kanssa. Erityisesti opiskeluun tai opintojen etenemiseen 
liittyvissä ongelmissa vanhempiin tai huoltajiin pidetään säännöllisesti 
yhteyttä, ja heidät otetaan aktiivisesti mukaan opiskelijan tuki- ja 
ohjausprosessiin. 

Lyseon lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa 
lukuvuodessa, kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. 
Opiskeluhuoltoryhmä on keskusteleva ryhmä, jonka tehtävänä on 
moniammatillisesti paneutuen edistää opiskelijoiden ja koko 
kouluyhteisön hyvinvointia vahvistavia asioita ja toimintamalleja. 

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat syyslukukauden 
alussa hyvinvointiteemapäivään. Tänä vuonna teemapäivässä olivat 
mukana ravitsemusterapeutit, koulupsykologi, koulukuraattori, 
terveydenhoitaja ja opot tutor-opiskelijoiden kanssa.



Opiskelijoiden osallistuminen ja yhteistyötahoja

Opiskelijakunta osallistuu aktiivisesti koulun kehittämiseen. Opiskelijakuntaa 
edustavalta hallitukselta pyydetään kannanottoja koulutyössä tapahtuviin muutoksiin 
ja opiskelijakunnan aloitteet käsitellään koulun hallinnossa. Opiskelijakunnan 
edustajat ovat mukana opettajainkokouksissa heitä koskevissa asioissa. 

Lyseo toimii tiiviissä yhteistyössä Xamk ammattikorkeakoulun kanssa. Lyseon 
opiskelijat voivat valita kursseja avoimen ammattikorkeakoulun kurssitarjonnasta, ja 
kurssit ovat lukiolaisille ilmaisia. Lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa 
lukiolaisillemme kolmen kurssin laajuisen Elektroniikan kurssin. 

Lyseon kilpaurheilulinja ja Xamkin fysioterapeuttiopiskelijat tekevät yhteistyötä. 
Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevat kilpaurheilulinjalaiset saavat harjoittelun ja 
opiskelun tueksi ohjausta kokonaisrasittavuuden arviointiin, mikä tarkoittaa laajaa 
tietopakettia ja työkaluja, joilla harjoittelua ja opiskelua voidaan tehostaa. Xamkin
opiskelijat saavat vastineeksi hyödyllistä käytännön harjoittelua ja tuntumaa 
asiakaspalveluun. Yhteistyö eri ammattikorkeakoulu-jen ja yliopistojen kanssa 
toteutuu myös tiedotustilaisuuksina ja tutustumis-vierailuina edellä mainituissa 
oppilaitoksissa.



Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin 

valmistautuminen ja sähköinen opiskelu

Lyseolla on Ylioppilastutkintolautakunnan Digabi-projektin 

yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on jakaa tietoa sähköistyvistä 

ylioppilaskirjoituksista muille opettajille.

Opiskelijoilta vaaditaan omien päätelaitteiden käyttöä opiskelussa, ja 

niitä hyödynnetään eri oppiaineiden opetuksessa. Uusia opiskelijoita 

ohjataan laitteiden käyttöön, sähköiseen opiskeluun ja 

tiedonhallintaan eri oppiaineiden kursseilla. Sähköisten oppikirjojen 

ja materiaalien käyttö lisääntyy, ja kurssikokeet sähköistyvät 

ylioppilaskokeiden asteittaisen sähköistymisen vuoksi.

Lyseon tämän hetkiset hankkeet
• Voit(olla) paras! (oppimisympäristöt ja pelillistäminen)
• Nordplus yhteistyöporjekti Liettualaisen koulun  kanssa teemana 

maahanmuutto
• Robot Dance, kansainvälinen Erasmus-robotiikkahanke
• Liikkuva toinen aste, jossa pyritään lisäämään liikuntaa koulupäivään



Prosessin aikataulu:
 sivistyslautakunta 23.8.2017
 tiedoksi huoltajille ja opiskelijoille Wilma-

ilmoituksella 25.8.2017
 julkisen kuulutuksen julkaiseminen 25.8.2017 

kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä 
palvelupisteiden ilmoitustaululla, 27.8.2017 Itä-
Savossa ja internet-sivulla sekä 31.8.2017 Puruvesi-
lehdessä

 kuuleminen 12.9.2017
 kirjalliset kannanotot 26.9.2017 klo 15.00 mennessä
 sivistyslautakunta 5.10.2017
 kaupunginhallitus 30.10.2017
 kaupunginvaltuusto 13.11.2017



 Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen 
kannanotto sivistyslautakunnalle 

 26.9.2017 klo 15.00 mennessä 

Savonlinnan sivistyslautakunta

Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 

tai sähköpostiin

sivistys.virasto@savonlinna.fi

mailto:sivistys.virasto@savonlinna.fi


Kerimäen lukion toimipisteen 
lakkauttamista koskevaa 

tietoa on internet –sivulla www.savonlinna.fi  asukas  kasvatus ja 
opetus  päivähoito- ja kouluverkkotarkastelu  Lukion Kerimäen 
toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2018 alkaen

https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/paivahoito-
_ja_kouluverkkotarkastelu/lukion-kerimaen-toimipisteen-
lakkauttaminen-1.8.2018-alkaen

http://www.savonlinna.fi/
https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/paivahoito-_ja_kouluverkkotarkastelu/lukion-kerimaen-toimipisteen-lakkauttaminen-1.8.2018-alkaen

