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LOPPURAPORTTI
Lukion kehittämistyöryhmä 2018 – 2019
Johdanto
Vuoden 2018 alussa kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä asetettiin lukion kehittämistyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on laatia Rautavaaran lukiolle kehittämissuunnitelma, jolla tehdään määrätietoista ja näkyvää kehittämis- ja markkinointityötä lukion säilyttämiseksi.
Työryhmän tehtävänä on omalta osaltaan vastata kehittämissuunnitelman käytännön toteuttamisesta ja raportoida kehittämis- ja markkinointityön etenemisestä hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Kehittämisryhmän jäsenet:
Enni Eskelinen, lehtori
Heidi Ihatsu, lehtori
Marianna Kauhanen, Rautavaaran yrittäjät
Sami Korhonen, pj, tuntiopettaja
Jari Korkalainen, Metsäkartanon johtaja
Matti Korkalainen, rehtori
Unto Murto, kunnanjohtaja 31.1.2019 saakka
Linnea Mustonen, opiskelija
Anne Plaketti-Ullgren, lehtori
Riitta Roininen, Hyvinvointilautakunta
Seppo Toivanen, vpj, lukion lehtori
Stefanos Varlamitis, opiskelija
Ryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa. Tämä on yhteenvetoraportti ryhmän tekemästä
kehittämistoiminnasta.
1. Kehittämiskohteet 2018 - 2019
1.1. Markkinoinnin kehittäminen
Rautavaaran lukiota on mainostettu monin tavoin. Lukiolle on perustettu omat Facebooksivut ja Instagram- profiili, joita päivitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä Facebook-tilillä on 186
tykkääjää ja Instagramissa on yli 260 seuraajaa. Oppilaiden piirustuskilpailun tuloksena
lukio sai oman logon. Opiskelijat ovat tehneet yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa myös
lukion esittelyvideon, joka on nähtävillä Rautavaaran kunnan sivuilla sekä YouTubessa.
Syksyllä 2018 ja 2019 lukiota on käyty esittelemässä Varpaisjärven yläkoulussa.
Vuosien 2018 - 2019 aikana lukion mainos on ollut kaksi kertaa/lukukausi Savon Mediat –
konsernin maakunta- ja paikallislehtien koulutusliitteinä alueen kaikkiin talouksiin jaettavissa
julkaisuissa ja samalla tavoin julkaistavissa ns Isojako –julkaisuissa seuraavissa lehdissä:
Savon Sanomat, Kuopion Kaupunkilehti, Uutis-Jousi, Koillis-Savo, Matti ja Liisa, Töllötin, Pitäjäläinen
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Em. tavoin lukion mainos on ollut myös Iisalmen Sanomissa, Kuopion alueen kaupunkilehti
Kukossa ja koko maan alueella ilmestyvässä matkailujulkaisu Matkamiehessä
Kevään 2019 aikana Rautavaaran lukio on saanut mediatilaa liitteiden mukaisissa kahdessa
lehtijutussa sekä YLE:n alueuutisissa.
Sähköiset mainokset olivat kevään 2019 yhteishaun alla Kuopion Citymarketien ulkoseinien
isoilla mainostauluilla, Kuopion sähköisillä tienvarsitauluilla sekä Kuopion paikallisliikenteen
kymmenen linja-auton näytöillä. Kesän 2019 täydennyshaun aikaan sähköiset mainokset
olivat Kuopion toriparkin sekä Tahkon alueen näyttötauluilla.
Lukuvuonna 2018 – 2019 mainontaan käytettiin yhteensä 16 000 €. Aiempaan verrattuna
markkinointiin tehty rahallinen panostus on ollut 12 –kertainen.
1.2. Opiskelun painottamismahdollisuudet
Kehittämistyön tuloksena luonnontieteisiin ja matemaattisiin aineisiin on rakennettu
koulukohtaisia kursseja lisäämällä aiempaa suurempi opintojen painottamismahdollisuus.
Kurssikokonaisuus on hyväksytty opetussuunnitelmaan toukokuussa 2018.
Seuraavassa taulukossa esitetään aineittain tarjolla olevat koulukohtaiset soveltavat
kurssit:
Aine

Koulukohtaiset kurssit

Lyhyt matematiikka

MAB0 Johdantokurssi (½ kurssia)
MAB9 Matematiikka työkaluna
MAB10 Matematiikkaohjelmat

Pitkä matematiikka

MAA0 Johdantokurssi (½ kurssia)
MAA14 Matematiikkaohjelmat
MAA15 Matematiikka työkaluna
MAA16 Differentiaaliyhtälöt (*)

Biologia

BI6 Pohjoisen retkeily
BI7 Kokonaiskuva biologiasta
BI8 Lajintuntemuskurssi (*)
BI9 Ekologian kenttäkurssi
BI10 Laborointikurssi

Maantiede

GE5 Kokonaiskuva maantieteestä
GE6 Maantieteen kenttäkurssi
GE7 Ihmismaantieteen temaattinen työ (*)

Fysiikka

FY8 Kokonaiskuva fysiikasta
FY9 Tähtitiede (*)
FY10 Fysiikan työkurssi (½ kurssia) (*)
FY11 Elektroniikka (½ kurssia) (*)
FY12 Tutkimusprojekti
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Kemia

KE6 Kokonaiskuva kemiasta
KE7 Kemian työkurssi (½ kurssia) (*)
KE8 Tutkimusprojekti

Terveystieto

TT4 Kokonaiskuva terveystiedosta

Itsenäisesti suoritettaviksi tarkoitetut kurssit merkitty tähdellä (*)
1.3. Kansainvälisyys
Kansainvälisiä kontakteja on haettu Ruotsista ja Saksasta. Saksalaisen Neuklosterin lukion
kanssa on toteutettu yhteinen kansainvälisyysprojekti syksyllä 2019. Rautavaaralaiset
kävivät Neuklosterissa marraskuussa 2019 ja vastavierailu sieltä toteutuu kevään 2020
lopulla. Kansainvälisyysprojektille haettiin ja saatiin keväällä 2019 Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoitusta 8 000 €. Avustuksen lisäksi kansainvälistymiseen käytetään
lukion kehittämisrahaa 4 000 €.
1.4. Ohjauksen kehittäminen
Opintojen ohjausta on tehostettu ja sitä toteutetaan moniammatillisesti opettajien, ryhmäohjaajien, rehtorin ja opiskelijahuollon henkilöstön yhteistyönä. Lukiolaisilla on käytettävissään samat opiskelun tuen palvelut (mm. koulukuraattori) kuin peruskoululaisilla
Yhdeksäsluokkalaisille on pidetty lukio-opintojen esittelypäivät osana kevään yhteishaun
toteuttamista.
Itä-Suomen yliopiston matematiikan ja fysiikan sekä muiden tieteenalojen opiskelijat
vierailevat vuosittain lukiossa esittelemässä yliopistokoulutusta. Lukio tutustuu vuorovuosin
Joensuun, Oulun ja Jyväskylän yliopistoihin vierailemalla abipäivillä. Yhteistyössä etsivän
nuorisotyön kanssa tehdään myös erikseen opintoretkiä opiskelijoiden toivomiin
oppilaitoksiin. Opintosuuntien esittelyluentojen lisäksi osallistutaan kiinnostuneiden kanssa
LUMA- sekä muiden aineiden laitosvierailuihin.
1.5. Muu kehittäminen
Lukiossa tehdään luonnollisestikin koko ajan lakien ja opetussuunnitelman muutosten sekä
OKM:n edellyttämää kehittämistyötä. Lukion opetussuunnitelma uudistetaan koko maassa
lukuvuosien 2019 – 2020 ja 2020 – 2021 aikana.
Rautavaaralaisten aikuisten kiinnostusta lukio-opiskeluun kartoitettiin kuntalaisten
keskuudessa ja pidettiin asiasta kiinnostuneille infotilaisuus koululla.
Lukion kehittämisen kokonaisuus liittyy soveltuvin osin kaikkeen kunnassa tapahtuvaan
kehittämiseen.
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2. Kehittämistoiminnan tulokset
Vuonna 2017 lukiossa oli 17 opiskelijaa. Vuosien 2018 – 2019 aikana toteutetun kehittämistyön tavoitteena oli lisätä lukion opiskelijamäärää ja tätä kautta saada pienennettyä
kunnan omarahoitusosuutta lukion käyttömenoissa.
2.1. Markkinointi
Lukion markkinointia on 2018 – 2019 toteutettu kaikkien edellä kuvattujen kanavien kautta
koko Pohjois-Savon alueella niin kattavasti, etteivät alueella liikkuvat ja alueella ilmestyviä
julkaisuja lukeneet ihmiset ole voineet olla Rautavaaran lukion mainoksiin törmäämättä.
Vuosien 2018 ja 2019 aikana markkinointiin on käytetty 16 000 €. Aiempaan verrattuna tämä
rahallinen panostus on 12 –kertainen. Markkinointiin käytetty rahasumma jakaantuu siten,
että lehdissä tehtyyn markkinointiin on käytetty 10 000 € ja sähköiseen mainontaan 6 000
€.
Kevään 2020 yhteishakua ennen on lukion mainokset helmikuun 2019 tavoin Savon Mediat
–konsernin kaikissa julkaisuissa sekä Kuopion Citymarketien pääsisäänkäyntien
näyttötauluilla. Tähän markkinointiin käytetään 1 950 €.
Markkinointi ei toistaiseksi ole tuonut lukioon yhtään oman kunnan ulkopuolista opiskelijaa.
Pääkaupunkiseudulta saatiin keväällä 2019 yksi yhteydenotto, jonka perusteella koululla
kävi tutustujia, jotka mahdollisesti huomioivat Rautavaaran lukion yhtenä hakukohteena
kevään 2020 yhteishaussa.
Myöskään Varpaisjärven yläkoulussa vuosina 2018 ja 2019 paikan päällä tehty markkinointi
ei ole tuonut isää opiskelijoita. Varpaisjärveltä 13.1.2020 saadun ennakkotiedon mukaan
kevään 2020 yhteishaussa ei ole ensisijaisesti Rautavaaran lukioon hakevia.
Voimakkaimmin markkinointi on näkynyt omassa peruskoulussa. Vuoteen 2017 verrattuna
peruskoulun jälkeen lukioon aikovia yläkoululaisia on nykyisellään 1 – 3 oppilasta/luokka
enemmän kuin vuoden 2017 opiskelijaennusteessa. Jos tämä toteutuu, lähivuosina lukion
opiskelijamäärä on n. 25 opiskelijaa. Myöhempinä vuosina opiskelijamäärä näyttäisi
ikäluokkien pienenemisestä johtuen vakiintuvan aiempien vuosien ennusteiden mukaiseksi.
2.2. Opiskelun painottamismahdollisuudet
Lukion kurssitarjonta – ISO –Verstaan verkkokurssitarjonta mukaan lukien – on jo ennen
LUMA -painottamismahdollisuuksien lisäämistäkin ollut niin laaja, ettei kehittäminen ole
merkittävästi vaikuttanut opiskelijoiden valintoihin eikä myöskään tuonut lisää opiskelijoita.
2.3. Kansainvälisyys
Lukion kansainvälisyyttä on kehitetty aktiivisesti vuosien 2018-2020 aikana ja sen
seurauksena on aloitettu saksalaisen Neuklosterin Gymnasium Am Sonnenkamp -lukion
kanssa historiaa, kieliä ja kierrätystä käsittelevä yhteisprojekti. Kansainvälisyysprojektille
haettiin ja saatiin keväällä 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 8 000 €
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Projektin toteutus alkoi syyslukukaudella 2019 ja siihen osallistuu yhteensä 13 nuorta.
Nuoret koostuvat peruskoulun 9. luokan saksan kielen lukijoista ja lukion opiskelijoista
kaikilta lukion luokka-asteilta. Tahdoimme kehittämistyössä myös lisätä yhteistyötä
peruskoululaisten ja lukion välille, koska sen koettiin avaavan peruskoulun ja lukion välistä
maailmaa ja mahdollisesti sitouttavan peruskoululaisia ajattelemaan tulevaisuudessa lukioopintoja omassa lukiossa.
Projektissa oli mukana neljä opettajaa, jotka vuoroviikoin ohjasivat nuoria kaksi tuntia
projektitöiden teossa koko syyslukukauden ajan. Projektin tuntien puitteissa tehdyissä
tuotoksissa esiteltiin itsensä ja tutkittiin nuorisokulttuurin historiaa suomessa. Saksalaisessa
lukiossa opiskelijat tekivät vastaavat projektityöt. Projektin ensimmäinen huipennus tapahtui
marraskuussa 2019, kun nuoret kahden opettajan voimin pääsivät vierailemaan Saksassa
ja ystävyyslukiossa. Nuorten kokemuksia matkaviikosta voi lukea liitteenä olevasta Matkakertomuksesta, joka julkaistiin myös paikallislehti Pitäjäläisessä. Vierailuviikon aikana opiskelijat esittelivät nuorisokulttuuriprojektinsa ja tekivät yhdessä saksalaisten nuorten kanssa
esitelmiä kierrättämisestä. Esitelmissä muun muassa vertailtiin suomalaista ja saksalaista
kierrätyskulttuuria ja -järjestelmää. Vierailun aikana nuoret myös haastattelivat isäntäperheitään heidän kierrätystottumuksista ja näitä tuloksia käytiin läpi vierailulta palattua.
Projekti jatkuu keväällä 2020 vastavierailulla, joka toteutuu toukokuussa. Yhteistyön jatkamisesta Gymnasium Am Sonnekampin kanssa on tehty jo alustavia suunnitelmia.
Avustuksen lisäksi kansainvälistymiseen käytettiin v. 2019 lukion kehittämisrahaa 2000 €.
vuonna 2020 tulee kuluja saksalaisten vastavierailun järjestelyistä.
Kansainvälisyys sinällään ei kuluneen kahden vuoden aikajaksolla ole tuonut oman kunnan
ulkopuolelta kiinnostusta lukio-opiskeluun Rautavaaralla. Toiminta on kylläkin rikastuttanut
lukion opiskelijoiden opintojen kokonaisuutta sekä luonut opintojen yhteisen kokonaisuuden
yläkoulun ja lukion opintotarjontaan. Myös Saksan kielen opiskelijoiden määrä niin
peruskoulussa kuin lukiossakin on muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna moninkertaistunut
hankkeen myötä ja lisännyt peruskoululaisten kiinnostusta lukiota kohtaan.
2.4. Ohjauksen kehittäminen
Ohjauksen kehittäminen ja sen moniammatillinen kokonaisuus on hioutunut kehittämistyön
tuloksena vastaamaan nykyisten opiskelijoiden tarpeita. Näin on välttämätöntä ollakin,
koska oman kunnan peruskoulunsa päättävistä lukioon hakeutuu lähtötasoltaan erilaisia
opiskelijoita, joiden opiskelun tukeminen ja ohjaus edellyttää monipuolista yhteistyötä.
3. Kehittämistoimenpiteiden yhteenveto
Lukion kehittämisryhmä lähti kehittämistyössä liikkeelle maltillisesti ja keskittyi jo olemassa
oleviin resursseihin ja kontakteihin, ettei lukiotoiminnasta tulisi paljon lisäkuluja.
Luonnontieteiden opettajat lisäsivät uusia kursseja ja kielten opettajat elvyttivät vanhoja
kansainvälisyyskontakteja ja hakivat uusia. Lukion sisäistä opinto-ohjausta tehostettiin ja
markkinointiin satsattiin aiempaan verrattuna 12 -kertaisesti.
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Vuosien 2018 – 2019 aikana lukion kehittämiseen varattua rahaa on käytetty yhteensä n.
20 000 €. Markkinointiin on käytetty 16 000 €, kansainvälistymiseen n. 2500 € ja arviolta n.
2 000 € tulee kulumnaan kansainvälistymiseen kevään 2020 loppuun mennessä. Lukion
kehittämiseen varattu rahantarvetta (TA 2018 ja 2019 25 000€/vuosi) pienensi merkittävästi
kansainvälistymiseen saatu OPH:n avustus 8 000 €.
Kehittämistoimintaa on tehty sillä periaatteella, että kehitettävät asiat on viety välittömästi
myös käytäntöön.
Kehittämistoiminnassa on huomattu sen rajalliset mahdollisuudet. Kaksivuotisen kehittämisajan alkuvaiheessa julkisuudessakin voimakkaasti esillä olleet ideat kaksoistutkintoopetuksesta ja ilmailu- tai sirkuslukiosta ovat osoittautuneet taloudelliselta ja toiminnalliselta
kannalta mahdottomiksi toteuttaa. Ilmailu, sirkus sekä uutena lajina jousiammunta ovat
edelleenkin – aiempien vuosien tapaan - opiskelijan mahdollista sisällyttää näitä järjestävien
tahojen, kansalaisopiston ja muiden toimijoiden järjestämänä koulutusyhteistyönä lukioopintojensa kokonaisuuteen.
Erikoislukion statusta lukion on tällä hetkellä mahdotonta saada. Kaikki, mitä lukion
opetustarjontaan halutaan lisätä, on tehtävä kunnan omalla rahoituksella.
Kumppaneita opetustarjonnan lisäämiseen olisi saatavissa (SAKKY, YSAO), mutta esim
kaksoistutkintomahdollisuuden lisääminen merkitsisi vähintään 100 000 euron lisäystä
käyttömenoihin/vuosi, eikä se tällä opiskelijapohjalla ole missään määrin perusteltavissa
oleva vaihtoehto.
Kehittämistoiminnan kautta lukioon ei ole tullut yhtään oman kunnan ulkopuolelta olevaa
opiskelijaa. Lukion opiskelijamäärä lukuvuonna 2019 – 2020 on 18. Näistä yksi on
aikuisopiskelija. Lisäksi yksi aikuinen opiskelee aineopiskelijana.
Oman kunnan peruskoulussa kehittäminen – lukion voimakas markkinointi – on lisännyt
peruskoululaisten aiottua lukioon hakeutumista niin, että oppilasennuste on lähivuosina
opiskelijamäärältään suurempi (2021 ja 2022 24 opiskelijaa) kuin edellinen ennuste. Esim.
syksyn 2019 arviointikeskusteluiden perusteella yli kymmenen kahdeksasluokkalaista
(ikäryhmä 23 oppilasta) aikoo peruskoulun jälkeen lukioon. Lähivuosina lukiolaisten määrä
(ennuste liitteenä) on todennäköisesti n. 25 opiskelijaa/vuosi, myöhempinä vuosina 15 – 20
välillä.
Koko maassa toisen asteen oppilaitokset joutuvat koko ajan sopeuttamaan toimintaansa
vähenevien opiskelijamäärien mukaisesti. Kilpailu opiskelijoista on kovaa ja jokainen
oppilaitos pyrkii kaikin tavoin varmistamaan oman lähialueidensa nuorten hakeutumisen
oman alueen kouluun.
Toisaalta Suomessa on suunnitelma oppivelvollisuuden jatkamisesta 18 ikävuoteenja
tavoite, että 50 % jokaisesta ikäluokasta suorittaisi koreakoulututkinnon. Nämä toimet
tulevat lisäämään lukiokoulutuksen tarvetta.
Rautavaaran lukiossa on mahdollisuus tukea myös tehostettua tukea tarvitsevia opiskelijoita
pienten ryhmäkokojen vuoksi uuden lain ja opetussuunnitelman hengessä, varsinkin jos

9

oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen ja lukioon hakeutuu jatkossakin lähtötasoltaan
hyvin eritasoisia opiskelijoita.
Rautavaaran lukion kehittämisessä ei ole nyt tehdyn kehittämistoiminnan lisäksi tehtävissä
mitään sellaista, mikä ilman suurta taloudellista lisäsatsausta voisi lisätä opiskelijamäärää
merkittävästi. Kuten aiempinakin vuosina, lukiolaiset jatkossakin tulevat pääosin olemaan
rautavaaralaisia. Ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita tullee edelleenkin olemaan
satunnaisesti asuinpaikkaan, sukulaissuhteisiin ym. henkilökohtaisiin asioihin perustuen.
Lukion toiminnan jatkamisessa on varauduttava siihen, että opiskelijamäärä on liitteenä
olevan ennusteen mukainen. Kunnan omaa rahoitusta lukion käyttömenoihin tarvitaan
tämän mukaisesti, n. 250 000 €/vuosi.
Vuodelle 2020 saatiin lukioon kunnan hakemuksesta OKM:n myöntämä opiskelijakohtaisen
valtionosuuden korotus, joka lisäsi kunnan saamaa lukion valtionosuutta 48 000 €, mikä
pienentää kuluvalla vuodella em. summalla kunnan omavastuuosuutta lukioon.
Rautavaaran lukiolla on edellytykset toimia uuden opetussuunnitelman ja uudistuvan
lukiolain muutoksen mukaisesti. Lukio jatkaa markkinointia ja opetussuunnitelman ja lakien
mukaista normaalia kehittämistyötä.

Liitteet:
Opiskelijaennustevertailu 2017 ja 2020
Lukion markkinoinnissa käytetty esitemateriaali
Lukiosta tehdyt lehtijutut
Lukion kehittämissuunnitelma
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1. Johdanto
Vuodesta 2008 lähtien - kunnan talousnäkymiin perustuen – valtuustoseminaareissa on
lukion lakkautus noussut vuosittain esille yhtenä talouden sopeuttamiskeinona. Tältä pohjalta tehtiin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelmaa valmisteltaessa virkamiestyönä selvitys, laskelmat ja esitys vaikutuksista kunnan taloustilanteeseen
lukion opiskelijaksi ottamisen lopettamisesta syksystä 2018 alkaen. Asia oli hallintoelinten
käsittelyssä vuoden 2017 lopulla. Kunnanvaltuuston 18.12.2017 § 99 mukaan luki-on
toiminta jatkuu kaksi vuotta. Tänä aikana lukiota kehitetään määrätietoisesti.
Vuoden 2018 alussa kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä asetettiin lukion kehittämistyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on laatia Rautavaaran lukiolle kehittämissuunnitelma, jolla tehdään määrätietoista ja näkyvää kehittämis- ja markkinointityötä lukion säilyttämiseksi. Työryhmän tehtävänä on omalta osaltaan vastata kehittämissuunnitelman käytännön toteuttamisesta ja raportoida kehittämis- ja markkinointityön etenemisestä hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
2 Lukion nykytila
Rautavaaran lukio on pieni yleislukio, joka toimii yhteisissä tiloissa peruskoulun kanssa.
Lukuvuonna 2018 - 2019 lopussa lukiolaisia on 17. Opetusta annetaan pääosin lähiopetuksena, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös verkkokursseja Isoverstaan
verkkokurssitarjontaa hyödyntäen. Lukion omassa kurssitarjonnassa on tarjolla yhteensä yli
sata kurssia. Opiskelijoiden ohjausvastuu on jaettu rehtorin, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien kesken opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoilla on ilmaiset oppikirjat ja muu
opiskelumateriaali, kannettavat tietokoneet sekä laskimet. Lukiolaisilla on samat maksuttomat koulukuljetusjärjestelyt kuin peruskoululaisillakin
Lukion kehittämistyöhön on varattu rahoitusta seuraavasti: Vuodelle 2018 10 000 €, vuodelle
2019 25.000 euroa sekä vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 25.000 €. Rautavaaran
kotiseutuseura on antanut lukion kehittämiseen 1000 euroa.
3. Aiemmat kehittämistoimet
Jo useiden vuosikymmenten ajan on Suomessa ollut vallitsevana kehityssuunta, jossa
maaseutualueet autioituvat ja asutus sekä palvelut keskittyvät alueellisiin keskuksiin.
Samaan aikaan tapahtunut voimakas ikäluokkien pienentyminen on vähentänyt lukiolaisten
määrää kaikkialla. Myös ammatillisen koulutuksen vetovoima on vaikuttanut lukiolaisten
määrään. Rautavaaralla tämä on merkinnyt sitä, että 2000–luvun aikana peruskoululaisten
määrä on laskenut n. 300 oppilaasta nykyiseen 145 koululaiseen. Lukiolaisten määrä on
samana aikana vähentynyt 56 opiskelijasta nykyiseen 17 opiskelijaan.
Lukion kehittäminen perustuu lukion toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, voimassa
olevaan opetussuunnitelmaan, opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksiin ja ohjeisiin sekä
oppilaitoksen ylläpitäjän linjaamaan sekä alueellisena yhteistyönä tehtävään kehittämiseen.
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Rautavaaran lukion toimintaa on ylläpidetty ja kehitetty edellä olevan mukaisesti. Oman
lukion sisällä on koko ajan tehty opiskeltavien aineiden yhteistä ja ainekohtaista sisällöllistä
ja menetelmällistä kehittämistä, jonka tuloksena lukio pystyy tarjoamaan lähtötasoltaan
erilaisille opiskelijoille mahdollisuuden opiskella lukion oppimäärä sekä suorittaa ylioppilastutkinto. Opiskelijan saatavissa olevat, osa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa olevat
ohjaus- ja muut tukitoimet on rakennettu mahdollistamaan eri valmiudet omaavien
opiskelijoiden yksilöllisen tukemisen.
Lukion ja peruskoulun nivelkohtaan on rakennettu opiskelijalle kymppiluokkatyyppinen
mahdollisuus opiskella henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lukio-opintoja, kerrata
tarvittaessa peruskoulun oppimiskokonaisuuksia, tutustua työelämään ja samalla oppilashuoltohenkilöstön tukemana selvitellä myöhempiä opiskelu- ja muita nuoren elämäntilanteeseen liittyviä asioita.
Kahdeksankymmentäluvulla – johtokuntien aikaan - kehittämisestä puhuttiin paljonkin.
Silloiselta Kouluhallitukselta anottiin erityistehtävää luonnontieteissä, mutta sitä ei myönnetty. Silti käytettiin melkoinen raha opetusvälineistön kehittämiseen. Hankittiin mm. tietokonepohjainen mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä, johon läänin atk–opettajatkin kävivät Rautavaaralla tutustumassa.
Yhdeksänkymmentäluvun alussa, ennen internetiä, tehtiin lukion mainos jota levitettiin ns.
boxeihin imuroitavaksi (Ysin paras tavara). Lukiota käytiin myös markkinoimassa
koulutusmessuilla Kuopiossa. Pascalilla tehtiin opetusohjelmia, joista jotkut on fysiikassa
vieläkin käytössä. Kielistudiota uusittiin kaksikin kertaa, ennen kuin sen käyttö loppui.
Tietokonevarustusta ja ohjelmistoja hankittiin kiihtyvään tahtiin. Liityttiin myös pohjoisten
kuntien Povilus-verkostoon. Siihen liittyi koulutusta tietotekniikan ja internetin opetuskäyttöön. Tehtiin opetuspaketteja verkkoon ja käynnistettiin videoneuvotteluopetus.
Rautavaaran lukio on 1990-luvun lopulta lähtien ollut mukana lähes kaikessa Pohjois-Savon
alueellisessa lukioiden kehittämisessä. Lukio on ollut merkittävänä toimijana mukana
Isoverstaan verkkokurssien kokonaisuuden rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä
toimijana että verkkokurssien käyttäjänä. Lukio on mukana koko Pohjois-Savon alueen
opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
2000–luvulla lukiossa toteutettiin kolmevuotinen Comenius-hanke saksalaisen ja walesilaisen koulun kanssa. Puolin ja toisin tehtiin vierailuja ja yhteisiä projekteja
Luonnontiedehankkeen jälkeen on suunnitelmia tehty (ihan OPS-tasolla) ilmailuun, erälukioon ja kaksoistutkintoon. Nämä ovat kaatuneet opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden
puuttumiseen.
Normaalia kehittämistyötä on tehty OPS-uudistusten yhteydessä. Videoneuvottelua
käytettiin opetuksen toteuttamisessa 2010–luvulla Valtimon lukion kanssa. Se päättyi Valtimon lukion lakkautuessa. Lukion mainoksia on ollut lehtien koulutusliitteissä yhteisvalinnan
edellä jo ennen nykyistä tehokampanjointiakin.
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4 Lukion kehittämissuunnitelmat ja kohteet
4.1 Yleiset tavoitteet
Kunnan elinkeinojen kehittämistyössä ja etätyöntekijöiden saamisessa kuntaan lukion
nähdään toimivan vetovoimatekijänä. Toisaalta asukasmäärän lisääntyminen tukisi lukion
elinvoimaisuutta. Pienen oppilasmäärän vuoksi lukion säilymisen kannalta on tärkeää, että
mahdollisimman moni oman kunnan nuori jäisi oman paikkakunnan lukioon ja opiskelijoita
tulisi myös ulkopaikkakunnilta. Tämän vuoksi kehittämisen pääpainoalueina ovat
markkinoinnin tehostaminen ja opetustarjonnan kehittäminen lukion houkuttelevuuden
lisäämi-seksi. Opetustarjonnassa keskitytään erityisesti LUMA-opetuksen kehittämiseen ja
koulun kansainvälisten yhteyksien lisäämiseen. Opintojen ohjauksen kehittämisen kautta
pyritään mahdollistamaan lähtötasoltaan erilaisten opiskelijoiden lukio-opintojen suorittaminen.
Kaikki lukiot kamppailevat vähenevien opiskelijamäärien kanssa ja pitävät kiinni oman
alueensa nuorista. Rautavaaran lukioon tuskin tulevaisuudessakaan saadaan taloudellisesti
merkittävässä määrin vieraspaikkakuntalaisia opiskelijoita. Rautavaaran lukio tulee
jatkossakin olemaan Pohjois-Savon lukioiden verkossa hyvin pieni lukio. Opiskelijat tulevat
edelleenkin olemaan pääosin rautavaaralaisia nuoria. Muualta tulevia on satunnaisesti sen
mukaan, miten yhteisvalinnassa lukioihin hakeneet sijoittuvat. Joitakin Rautavaaran lukioon
hakeutuvia tullee jatkossakin olemaan samoilla perusteilla kuin on ollut koko lukion toimintaajan; kaupunkilukioiden keski-arvorajan alle jääneet, opiskeluun liittyvät tekijät, kaveri- ja
sukulaisuussuhteet ym. Myös lukion maksuttomuus todennäköisesti tuo myös tulevaisuudessa Rautavaaralle joitakin opiskelijoita oman kunnan ulkopuolelta.
Pelkistetysti kehittämistoiminnan tavoitteet ovat seuraavat:
1. Mahdollisimman moni rautavaaralainen peruskoulunsa päättävä nuori tulee omaan
lukioon.
2. Lukiota markkinoidaan paikallisesti ja alueellisesti tavoitteena saada opiskelijoita oman
kunnan ulkopuolelta.
4.2 Markkinoinnin kehittäminen
Lukion esitemateriaalia uudistetaan vuosittain, esitteiden jaon ajankohdan mukaan.
Markkinointia monipuolistetaan: lehtimainosten ja esitteiden lisäksi järjestetään Kuopion ja
Iisalmen alueella sähköisiä screeneillä ja tienvarsitauluilla toteutettuja mainoskampanjoita,
koulun henkilökuntaa sekä opiskelijoita osallistuu lähialueiden koulutusmessuille ja
markkinointia tapahtuu myös henkilökohtaisten kontaktien kautta. Myös sosiaalisen median
käyttöä markkinoinnissa hyödynnetään entistä enemmän. Markkinoinnissa pääasiallisin
kohderyhmä on oman peruskoulun sekä Pohjois-Savon alueen kuntien oppilaat. Lisäksi
pyritään tavoittamaan sellaisia peruskoulunsa päättäviä, joilla on juuret täällä tai muita
sidoksia Rautavaaralle. Kolmanneksi tärkeimpänä kohderyhmänä ovat ne lukioon haluavat
peruskoulunsa päättäneet, jotka keskiarvorajan takia eivät yhteisvalinnassa ole päässeet
ensisijaisesti valitsemiinsa opiskelupaikkoihin.
Lukion markkinointia toteutetaan lukuvuosittain seuraavasti:
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 Lukion esitteitä jaetaan messu- ja muissa tapahtumissa
 Esitteitä toimitetaan paikkoihin, joissa ihmisiä liikkuu (Metsis, virasto, yritykset,
alueelliset paikat, liikenneasemat jne.)
 Osallistutaan koulutusmessuille; lukiolaiset esittelevät koulua
 Media; lehtijutut, Facebook, instagram, sähköinen screeni- ja muu mainonta
4.3. Opiskelun painottamismahdollisuudet
Valtakunnallinen lukion opetussuunnitelma ja tuntijako mahdollistavat lukio-opintojen
painottamisen kielten, matemaattisten aineiden ja yleisaineiden sekä näistä muodostuvien
erilaisten kurssikokonaisuuksien opiskeluun. Erikoislukioissa on mm. taito- ja taideaineiden
sekä urheilulajien opintojen suuntautumisvaihtoehtoja.
Lukion kehittämisajatuksena on Rautavaaran lukion osalta noussut esiin ehdotus erikoistua
erälukioksi. Tätä mahdollisuutta selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuoden 2018
aikana. Ministeriö ei myönnä erikoistumislupaa tilanteessa, jossa sitä haetaan pelkästään
lukion säilyttämissyistä. Myöskään Rautavaaran lukion oppilaspohja (minimaalisen pienet
ikäluokat) ei mahdollista tätä.
Matemaattisissa ja luonnontieteellisissä aineissa on ollut jo edellisenkin opetussuunnitelman aikana ja myös vuoden 2015 opetussuunnitelmassa valtakunnallisten pakollisten ja
syventävien kurssien lisäksi koulukohtaisia kursseja 12,5 kurssin verran. Opetusvälineiden
puolesta tilanne on melko hyvä. Sähköinen mittausjärjestelmä ohjelmistoineen on ajan tasalla. Antureita on hankittu kevään 2018 aikana vielä lisää. Joensuun LUMA-laboratorio
tarjoaa kouluille tilat ja varusteet töihin, joita koululla ei pysty tekemään sekä antaa myös
välineitä lainaan. LUMA-keskukset myös järjestävät verkkokursseja, tarjoavat sähköisiä
aineistoja ja vierailijoita kouluille. Joensuussa on myös keväisin SciFest-tapahtuma.
4.4. Kansainvälisyys
Tavoitteena on hankkia lukiolle kansainvälinen yhteistyökoulu. Yhteistyötä lukiolla on jo
Saksaan, Neuklosterin Gymnasium am Sonnenkampin kanssa. Tätä yhteistyötä on tarkoitus
jatkaa edelleen ja syventää sitä. Tavoitteena on hankkia toinen yhteistyökoulu jostakin Pohjoismaasta, Ruotsista tai Norjasta. Lisäksi pyritään löytämään tulevaisuudessa yhteistyökumppani jostain muusta Euroopan maasta.
Lukiossa seurataan muiden koulujen kansainvälisyyshankkeita ja ollaan valmiita liittymään
lukion kehittämistä hyödyttäviin hankkeisiin. Metsäkartano on luvannut tukea lukion kansainvälistymishankkeita neuvonnan ja ohjauksen tasolla. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on luoda yhteydet ulkomaiseen kumppaniin kulttuurivaihdon, vierailujen ja etäyhteyden avulla toteutettavien yhteisten oppituntien kautta. Näin vahvistetaan opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja kansainvälisyyttä. Samalla voidaan ylittää oppiainerajoja, harjoittaa
kielitaitoa sekä tietoteknisiä valmiuksia. Tämä tukee myös uuden lukiolain ja opetussuunnitelman toteuttamista.
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4.5 Ohjauksen kehittäminen
Lukion opiskelijoiden ohjausta kehitetään monipuolisemmaksi ja selkeytetään paikalliseen
opetussuunnitelmaan kirjattuja ohjauksen käytäntöjä ja vastuita. Opiskelijoille järjestetään
jatkossakin tutustumismahdollisuuksia lähellä oleviin yliopistokaupunkien korkeakouluihin.
Erikseen tutustutaan Kuopion yliopisto- ja AMK -koulutukseen.
4.6 Muut kehittämistoimenpiteet
Lukion järjestämislupa mahdollistaa lukio-opetuksen tarjoamisen myös aikuisille. Osana
kehittämistä lukioon pyritään kohdennetun tiedotuksen kautta saamaan myös aikuisopiskelijoita. Lukion omaa opetustarjontaa täydentää ISO-verstaan verkkokurssitarjonta sekä
Digiluokan opetustarjonta. Koululla on myös videoneuvottelulaitteet yhteisten kurssien pitämiseen jonkin toisen lukion kanssa.
Lukion kehittämiseksi on esitetty monenlaisia ajatuksia ja toiveita - myös sellaisia (kaksoistutkinto, erityinen tehtävä jne.) - joiden toteuttamiseen ei ole saatavissa järjestämislupaa,
rahoitusta tai tarvittavaa opiskelijamäärää siten, että toiminta olisi taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekästä.
Kevään 2018 aikana selvitettiin sekä Pohjois- että Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen
oppilaitosten mahdollisuutta ja halukkuutta ryhtyä yhdessä Rautavaaran lukion kanssa
toteuttamaan kaksoistutkintotyyppistä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opintotarjontaa.
Molemmilta em. koulutuksen järjestäjiltä saatiin vastaus, että Rautavaaran toivomaa ja
kustantamaa koulutusta ovat molemmat tahot valmiita järjestämään. Kustannussyistä –
oletus on, ettei ole saatavissa riittävästi kaksoistutkinto-opiskelijoita – tämä vaihtoehto on
jätetty pois.
Myös sirkuslukio on joidenkin kuntalaisten toimesta nostettu voimakkaasti esille lukion
erikoistumisvaihtoehtona. Nuorisosirkus on ilmoittanut jatkossakin toimivansa harrastuspohjalta vapaaehtoisten ohjaajien voimin, eikä sillä ole mahdollisuutta lähteä järjestämään
auktorisoitua sirkustaiteen opetusta. Sirkustaidot – samoin kuin jousiammunta, ilmailu tai
jokin muu harrastusten myötä tapahtuva opiskelu – on lukiolaisten mahdollista sisällyttää
ylimääräisinä koulukohtaisina soveltavina kursseina lukio-opintojensa kurssimäärään ja niitä
voidaan hyväksi lukea lukiolain mukaisesti.
5. Lukuvuonna 2018 – 2019 tehty kehittäminen
5.1. Markkinoinnin kehittäminen
Rautavaaran lukiota on mainostettu monin tavoin. Lukiolle perustettu omat Facebook-sivut
ja Instagram-profiili, joita päivitetään ajoittain. Oppilaiden piirustuskilpailun tuloksena lukio
sai oman logon. Opiskelijat ovat tehneet yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa myös
lukion esittelyvideon, joka on nähtävillä Rautavaaran kunnan sivuilla sekä YouTubessa.
Syksyllä 2018 lukiota käytiin esittelemässä Varpaisjärven yläkoulussa. Lukuvuoden 2018 –
2019 aikana lukion mainos on ollut Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien ja paikallislehtien
koulutus- ja muissa peittojakeluna jaettavissa julkaisuissa. Kevään 2019 aikana
Rautavaaran lukio on saanut mediatilaa kahdessa lehtijutussa. Kevään 2019
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yhteishaun alkaessa sähköinen mainos oli Kuopion Citymarketien ulkoseinillä olevilla isoilla
mainostau-luilla, Kuopion sähköisillä tienvarsitauluilla sekä Kuopion paikallisliikenteen
kymmenen linja-auton näytöillä. Kesän 2019 täydennyshaun aikaan sähköiset mainokset
ovat em. lehdissä, Kuopion katuparkin sekä Tahkon alueen näyttötauluilla.
Lukuvuonna 2018 – 2019 mainontaan käytetään yhteensä n. 10 000 €. Aiempaan verrattuna
markkinointiin käytetty rahallinen panostus on kymmenkertaistunut. Jatkossa markkinoinnin
kokonaissatsaus ja kohdentaminen on syytä harkita ja kohdentaa lukuvuoden 2018 – 2019
kokemusten perusteella.
5.2 Opiskelun painottamismahdollisuudet
Kehittämistyön tuloksena luonnontieteisiin ja matemaattisiin aineisiin on rakennettu koulukohtaisia kursseja lisäämällä aiempaa suurempi opintojen painottamismahdollisuus. Kurssikokonaisuus on hyväksytty opetussuunnitelmaan toukokuussa 2018.
Seuraavassa taulukossa esitetään aineittain tarjolla olevat koulukohtaiset soveltavat
kurssit:
Aine

Koulukohtaiset kurssit

Lyhyt matematiikka

MAB0 Johdantokurssi (½ kurssia)
MAB9 Matematiikka työkaluna
MAB10 Matematiikkaohjelmat

Pitkä matematiikka

MAA0 Johdantokurssi (½ kurssia)
MAA14 Matematiikkaohjelmat
MAA15 Matematiikka työkaluna
MAA16 Differentiaaliyhtälöt (*)

Biologia

BI6 Pohjoisen retkeily
BI7 Kokonaiskuva biologiasta
BI8 Lajintuntemuskurssi (*)
BI9 Ekologian kenttäkurssi
BI10 Laborointikurssi

Maantiede

GE5 Kokonaiskuva maantieteestä
GE6 Maantieteen kenttäkurssi
GE7 Ihmismaantieteen temaattinen työ (*)

Fysiikka

FY8 Kokonaiskuva fysiikasta
FY9 Tähtitiede (*)
FY10 Fysiikan työkurssi (½ kurssia) (*)
FY11 Elektroniikka (½ kurssia) (*)
FY12 Tutkimusprojekti

Kemia

KE6 Kokonaiskuva kemiasta
KE7 Kemian työkurssi (½ kurssia) (*)
KE8 Tutkimusprojekti

Terveystieto

TT4 Kokonaiskuva terveystiedosta

Itsenäisesti suoritettaviksi tarkoitetut kurssit merkitty tähdellä (*)
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5.3. Kansainvälisyys
Kansainvälisiä kontakteja on haettu Ruotsista ja Saksasta. Saksaan on suunnitteilla opiskelijavaihtoa ja yhteinen kansainvälisyysprojekti syksylle 2019. Kansainvälisyysprojektille
haettiin ja saatiin keväällä 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 8 000 €.
5.4. Ohjauksen kehittäminen
Opintojen ohjausta on tehostettu ja sitä toteutetaan moniammatillisesti opettajien, ryhmänohjaajien, rehtorin ja opiskelijahuollon henkilöstön yhteistyönä. Yhdeksäsluokkalaisille pidettiin lukio-opintojen esittelypäivä osana kevään 2019 yhteishaun toteuttamista.
UEF/Joensuun matematiikan ja fysiikan sekä muiden tieteenalojen opiskelijat vierailevat
vuosittain lukiossa AbiTour-kiertueella ja UEF/Kuopio (Markku Saarelainen) tekee nykyisen
käytäntönsä mukaan vuosittain vierailun esitellen sovelletun fysiikan opiskelua. Lukio
tutustuu vuorovuosin Joensuun, Oulun ja Jyväskylän yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin
vierailemalla abipäivillä. Yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa tehdään myös erikseen
opintoretkiä opiskelijoiden toivomiin oppilaitoksiin. Opintosuuntien esittelyluentojen lisäksi
osallistutaan kiinnostuneiden kanssa laitosvierailuihin.
5.5. Muu kehittäminen
Lukion kehittämistyöryhmä teki oman kannanottonsa uuden lukiolain valmisteluun.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi kannanoton kokouksessaan 28.2.2018.
6. Lukion tulevaisuuden mahdollisuudet
Lukion kehittäminen rajautuu pakostakin yhteiskunnallisen kehityksen mukaisesti. Rautavaaran lukiolla ei nykyisellään ole mahdollisuutta saada koulutuksellista erityistehtävää.
Lukion toimintaan liitettävissä ei myöskään ole mitään sellaista kaksoistutkintoa, jota
suorittamaan olisi saatavissa tarpeeksi suurta (yli 20 opiskelijaa) opiskelijamäärää, jotta
opetus olisi taloudellisesti mahdollista toteuttaa.
Rautavaaran kunnan kustantamana toteutettu kaksoistutkintotyyppinen opiskelutarjonta
merkitsisi vähintään n. 100 000 euron vuosittaista lisäystä lukion nykyisiin toimintakuluihin.
Myös kunnan ulkopuolelta tulevalle Rautavaaran lukion vahvuus lukio-opetuksen järjestämisessä on pienet opiskelijaryhmät ja tältä pohjalta toteutettava henkilökohtainen opetus ja
ohjaus. Kurssitarjonta ja opintojen painottamismahdollisuudet ovat verkkokurssien ja digiluokan opetustarjonta huomioiden saman laajuiset kuin huomattavasti suuremmissakin
lukioissa.
Rautavaaran lukiossa opiskellen on em. tekijöistä johtuen mahdollista saada lukion
päättötodistus ja suorittaa ylioppilastutkinto vähän vaatimattomammallakin peruskoulupohjalla.
Kehittämistoiminnassa on jatkossakin keskityttävä olemassa olevan toiminnan kehittämiseen, ajan tasalla pitämiseen ja monipuolistamiseen sekä nykyaikaisin (SOME, vertaisviestintä ym.) tavoin toteutettavaan lukion markkinointiin. Markkinoinnissa on edelleenkin
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pidettävä yllä myös suoria kontakteja lähialueen koulujen ohjausväen kesken ja välitettävä
tietoa Rautavaaran lukion vahvuuksista opiskelupaikkana.
Rautavaaralla syntyy nykyisellään vuosittain noin viisi lasta. Kunnan kehittämistoimista ja
yleisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä riippuu, mihin suuntaan syntyvyys kunnassa
lähitulevaisuudessa kehittyy.
Oppilasennusteiden mukaan peruskoululaisten määrä vähenee edelleen. Tämä
luonnollisestikin vaikuttaa lukiolaisten määrään. Ennusteen mukaan seuraavien kymmenen
vuoden aikana Rautavaaran lukion opiskelijamäärä tulee olemaan 15 - 20 opiskelijaa.
Lukiolainsäädännön henki on, että lukio-opiskelu järjestetään lähiopetuksena ja opiskelijalta
edellytetään läsnäoloa. Taloudellisesta näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että pääosin
lähiopetuksena toteutetun lukio-opetuksen vuosikustannus tulee edelleenkin olemaan yli.
20 000 €/opiskelija. Tämä on lähes kolminkertainen suurempiin lukioihin verrattuna. Kunnan
omana kustannuksena lukion yllä pitäminen maksaa n. 250 000 € / vuosi.
Rautavaaralla on toimivat ja kattavat laajakaistayhteydet ja lukiolla monipuoliset laitteistot.
Tämä mahdollistaa sen, että osa lukion opetustarjonnasta voitaisiin järjestää verkossa
välitetyn etä-, tai samanaikaisopetuksen kautta. Opiskelijat voivat tällöin opiskella osan
opinnoistaan esim. osallistumalla kotoa käsin verkon kautta välitettäville oppitunneille. Osan
opinnoista voi suorittaa koulun tiloissa ja osan oman koulun tarjoamana lähiopetuksena.
Tämä ratkaisu toisi opettajien työn vähenemisen kautta nopeasti taloudellisia säästöjä,
mutta edellyttää vastaavasti uudenlaista satsausta opintojen ohjaukseen. Etä- ja
samanaikaisopetusta toteutettaessa on huomattu, että ”tavallinen” lukion opiskelija tarvitsee
etäopetuksessa opiskellessaan koulusta myös opettajan tukea monissa opiskelutilanteissa.
Oman lähiopetuksen vähentäminen ja samanaikaisopetukseen tai opetustallenteisiin
perustuvan opiskelun järjestäminen edellyttää opetusta välittävän kumppanikoulun. Mikään
koulu ei luonnollisestikaan välitä opetusta ilmaiseksi, samanaikaisopetuksen kustannukset
ovat nykyisellään noin puolet lähiopetuksen kustannuksista.
Lukion toiminnan jatkuminen tai opiskelijaksi ottamisen loppuminen tulee riippumaan täysin
Rautavaaran kunnan taloudellisesta tilanteesta ja kunnan toimintaan käytettävän rahoituksen kohdentamisesta. Lukion kuten kunnankin tulevaisuuden mahdollisuudet riippuvat
täysin koko maata koskevasta yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Lukion kehittämisessä ei ole tehtävissä mitään sellaista, joka suuressa määrin pienentäisi
lukio-opetuksen järjestämisen kustannuksia. Lukiolaisten määrä on pienenemässä kaikkialla, eikä ole nähtävissä mahdollisuuksia, että Rautavaaran ulkopuolelta olisi saatavissa niin
runsaasti lukiolaisia, että se valtionosuuksien merkittävän lisääntymisen kautta vaikuttaisi
merkittävästi kunnan rahoitusosuuteen lukion kustannuksista.
Suurin osa opetuksesta on edelleenkin järjestettävä lähiopetuksena. Nykyistä suurempi,
harkitusti toteutettu verkkokurssien ja muun etäopetuksen toteuttaminen alentaa lukion
toimintakuluja n. 20 000 € / lukuvuosi.
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Liitteet
Liite 1 Lukion opetussuunnitelma: https://peda.net/rautavaara/rautavaaran-lukio/lo2/lo
Liite 2 Lukion valintaopas: https://peda.net/rautavaara/rautavaaranlukio/valintaopas/lukion-valintaopas

Liite 3 Hyvinvointilautakunnan päätös hyväksyä uudet lukiokurssit kurssitarjontaan
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Liite 4 Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksistä lukiolaiksi ja laiksi
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi
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