
Kuvataiteen erityislukio on toiminut Lapinlahdella yleislukion ohella 

vuodesta 1987.

Taideopinnot tarjoavat ”tekemisen” oppitunteja, tavoitteellista kuva-

taiteellista työskentelyä ja antavat valmiuksia alan valintakokeisiin.

Opiskelijoita lukiossa on noin 200 ja henkilökuntaa 20.

Lapinlahden Kuvataidelukio



Erityisen koulutustehtävän lukiolle myöntää 

opetusministeriö. Suomessa on kuusi kuva-

taiteen erityislukiota. Erityislukiolla on yleis-

lukiosta poikkeava opetussuunnitelma ja 

tuntijako.

Lapinlahden Kuvataidelukiossa

• kuvataideopintojen laajuus vähintään 26 

opinto-pistettä, jolloin muista lukion 

pakollisista opinnoista voi jättää pois 16 

opintopisteen edestä opintojaksoja

• useita kuvataiteen opettajia ja ajanmukaiset 

opetustilat sekä pienet opetusryhmät

• kuvataiteen opetustiloja yli 700 m2

– piirustus- ja maalaussali

– keramiikka- ja veistoluokka

– grafiikan pajatila

– pimiö ja studiotila

• tarjolla yhteensä yli 70 opintopistettä 

kuvataiteen opintoja

Mikä on erityislukio?





Kuvailmaisun perusteet:
Omat kuvat, jaetut kuvakulttuurit 2 op

Kuvanrakentamisen keinot 1 op

Värisommittelu 1 op

Kuvataide: 
Taidehistoria 2 op

Piirustus 2 op

Akvarelli ja vesiliukoiset tekniikat 2 op

Ihmisen piirtäminen 2 op

Kuvataide nyt  2 op

Öljyvärimaalaus 2 op

Kuvanveisto 2 op

Puupiirros ja kohopainotekniikat  2 op

Taidekuvan tarkastelu 2 op

Serigrafia 2 op

Metalligrafiikka 2 op

Tekstiilitaide 2 op

Ympäristötaide  ja yhteisötaide 2 op

Taidenäyttelyt  2 op

Japanilainen puupiirrostyöpaja  1 op
Valo 2 op

Visuaalinen viestintä:
Valokuva 2 op

Graafinen suunnittelu 2 op

Kuvitus 2 op

Videokuvaus  2 op

Kuvankäsittely 2 op

Digitaalinen piirtäminen 2 op

Valokuvaus filmille ja pimiötyöskentely 2 op

Sarjakuva 2 op

Animaatiotyöpaja  2 op

Muotoilu ja arkkitehtuuri:
Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt 2 op

Arkkitehtuuri 2 op

Muotoilu 2 op  

Keramiikka 2 op

Esitystekniikat ja tekninen piirtäminen 1 op

Tekstiilikankaan suunnittelu 1 op

3D-suunnittelun ja 3D-tulostuksen työpaja  1 op

Projektit ja opinnäytteet:
Opinnäytetyö 2 op

Kuvataiteen lukiodiplomi 2 op

Median lukiodiplomi 2 op

Valmennus valintakokeisiin 1 op

Projekti t 1 - 4 op

pakolliset opinnot

valinnaiset opinnot 

työpajat (opetus arki-iltaisin)

itsenäisesti suoritettava kurssi

oppiaineita yhdistävät opinnot

Kuvataiteen opintojaksot 2021-



Meneillään on lukion opetussuunnitelman uudistus. Uusi tuntijako ja 

kaikkien oppiaineiden opintojaksot julkaistaan 4.12.2020, ja ne tulevat 

voimaan elokuussa 2021.

Opetussuunnitelmatyö



Opiskelijoiden töitä on esillä taidenäyttelyissä lukiolla ja muualla. Joka vuosi 

opiskelijoiden teokset kuvittavat taidekalenteria, jonka tuotoilla rahoitetaan 

opintomatkaa Krakovaan. Opiskelijat vastaavat näyttelyn pystytyksestä 

Krakovassa.

Lukio ostaa vuosittain opiskelijoiden teoksia. Työt ovat esillä lukion käytävillä ja 

luokissa. Kokoelmassa on tällä hetkellä 140 teosta.

Näyttelytoiminta ja lukion 

taidekokoelmat



Ryhmä opiskelijoita Lapinlahden ja Vieremän lukioista Osakassa keväällä 2019 / 

Kuvataidelukion taidenäyttely Krakovassa 2020

Kansainvälisyyttä



Yhteistyötä
Taidemuseo Eemil: oppituntivierailut ja lukion 

näyttelyt

AMK, Savonia muotoilu: muotoilun opinnot

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu 

LASTU: arkkitehtuurin opinnot

Kaskikuusen kansalaisopisto: kuvataiteen 

työpajat osaksi lukio-opintoja

Urheiluvalmennus 
on tarkoitettu opiskelijoille, jotka harrastavat kilpa-

urheilua. Vapaa-ajan urheiluvalmentautuminen 

hyväksytään lukion opinnoiksi, ja siitä on 

mahdollista saada hyväksiluettuksi 24 

opintopistettä.

Yhdistelmätutkinto
mahdollistaa lukio- ja ammattiopintojen 

samanaikaisen suorittamisen.



Opiskelijakunta
järjestää tapahtumia ja juhlia.

Tutorit 
ohjaavat opintojen alkuun, liikkumaan 

ja digitaalisten välineiden ja 

oppimisympäristöjen käyttöön. 



Hakeminen 23.2.-23.3. 2021
1. Täytä sähköinen yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi.

2.    Lähetä lukiolle postitse osoitteeseen: Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio, Kivistöntie 2, 73100 Lapinlahti

- motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi haet opiskelemaan kuvataidetta ja kerrot yhdestä lähettämästäsi 

näytetyöstä ja sen tekemisestä.

- ainevalintakortti, jossa kerrot ainevalintasi ensimmäiselle lukuvuodelle. 

- kaksi näytetyötä. Näytetyöt voivat olla viime aikoina tekemiäsi piirustuksia, maalauksia, valokuvia, videoita 

tai julisteita yms. Voit myös lähettää tulostettuja valokuvia suurista veistoksista tai teoksista. Jos näytetyösi 

on digitaalinen kuva, animaatio tai video, lähetä se muistitikulla. Kirjoita postittamiesi töiden taakse koko 

nimesi, osoitteesi paikkakuntineen ja työn tekotapa. Työt palautetaan postitusosoitteensa antaneille 

seuraavan syyslukukauden aikana.

Voit lähettää motivaatiokirjeen, ainevalintakortin ja näytetyöt lukiolle myös digitaalisessa muodossa sähköpostilla 

osoitteeseen Lapinlahden.lukio@lapinlahti.fi

Kirjoita motivaatiokirje sähköpostiviestiksi ja lähetä digitaalisesti täytetty ainevalintakortti ja digitaaliset näytetyöt 

(tiedostomuoto jpeg tai png ja koko noin 1-3 Mt) sähköpostisi liitteenä. Jos näytetyösi on video tai animaatio, 

lähetä se mieluummin sähköpostiisi liitettynä linkkinä esim. YouTuben tai käyttämäsi pilvipalvelun kautta.

Valintaperusteet 
lukuaineiden keskiarvo (vähintään 7,0), näytetyöt ja motivaatio opiskella kuvataiteita. 

http://www.opintopolku.fi/
mailto:Lapinlahden.lukio@lapinlahti.fi


LAPINLAHDENMiksi lukioon?

Saat lisäaikaa oman alan valintaan, yleissivistystä sekä jatko-opinnoissa ja 

työelämässä tarvittavia taitoja ja tietoja. Kehität kielitaitoa, luovuutta, 

matemaattista osaamista, luonnon, yhteiskunnan ja ihmisen ymmärtämistä. 

Lukio on selkein reitti yliopistoon ja ammattikorkeakouluun.



Opiskelu lukiossa

Vastuu opiskelun etenemisestä ja 

ainevalinnoista on opiskelijalla.

Lukuvuodessa on 5 jaksoa, joiden 

lopuksi on päättöviikko ja 

opintojaksojen arviointi.

Lukion aikana opiskelija 

opiskelee vähintään 150 opintopistettä, 

joista ensimmäisen vuoden aikana noin 

60 opintopistettä.

Opintojen loppuvaiheen ylioppilas-

kirjoitukset voi hajauttaa useammalle 

kerralle.

Kokeet ja yo-kirjoitukset pidetään 

digitaalisesti, ja myös opinnoissa 

käytetään sähköisiä 

oppimisympäristöjä kuten 0365:tä ja 

Peda.netiä.



Lapinlahti 

on noin 10 000 asukkaan 

kunta Pohjois-Savossa 

5-tien ja junaradan varrella 

60 km Kuopiosta pohjoiseen. 

Perinteet taiteen saralla:

Halosten taiteilijasuku

Taidemuseo Eemil

Taidekadun Aikataika-tapahtuma

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU

Kuvataidelukio 

Taidealan yritykset: mm. Taidevalimo,

Ateljee Galleria-cafe Luova Puu ja Käsityökeskus 



Opinto-ohjaaja

Riitta Winberg 

riitta.winberg@opedu.lapinlahti.fi

040 488 3241

Koulutussuunnittelija

Kati Sammallahti 

kati.sammallahti@lapinlahti.fi

040 488 3212

Tietoa, kuvia ja tunnelmia myös lukion 

kotisivuilta ja somesta.

https://www.lapinlahdenlukio.fi

Lisätietoa

mailto:riitta.winberg@opedu.lapinlahti.fi
mailto:kati.sammallahti@lapinlahti.fi
https://www.lapinlahdenlukio.fi/

