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§ 66
Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2019

HEL 2018-012477 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuo-
delle 2019 seuraavasti:

********** 

********** 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus ja koulu-
tuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää lukiokoulutuksen oppi-
laitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta suomenkielisten lu-
kioiden osalta.

Vähintään 60 %:lle helsinkiläisistä nuorista taataan aloituspaikka lu-
kiossa vuonna 2019. Peruskoulun päättävien eli 15-vuotiaiden suomen- 
ja vieraskielisten ikäluokka on Helsingissä vuonna 2019 kaupungin tie-
tokeskuksen ennusteen mukaan 5000 nuorta. Lukiokoulutuksessa on 
turvattava, että ainakin 3000 helsinkiläistä nuorta saa aloituspaikan 
Helsingissä sijaitsevissa suomen- ja vieraskielisissä lukioissa.
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Lisäksi on varauduttava tarjoamaan osa lukiopaikoista Helsingin ulko-
puolelta tuleville hakijoille, joita on ollut keskimäärin 25 % lukiokoulu-
tuksen aloittaneista. Pääosa vieraskuntalaisista tulee Espoosta ja Van-
taalta. Yksityisten ja valtion lukioiden aloituspaikat on arvioitu aikaisem-
pien vuosien aloituspaikkojen perusteella. Muita tekijöitä ovat esimer-
kiksi opiskelijavaihto, sisäinen maahanmuutto ja paluumuuttajaperheet 
ulkomailta.

********** 

Peruskoulun päättävien ikäluokka on Helsingissä vuonna 2019 ennus-
teen mukaan 5000 nuorta, mikä on 331 nuorta enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Lukioiden aloituspaikkamäärää ei tarvitse lisätä täysimää-
räisesti, koska siihen on varauduttu aiempina vuosina johtuen väestö-
ennusteen ja toteutuneen peruskoulun päättäneiden nuorten määrän 
erosta.

Lukioikäisten määrä lähtee kasvamaan vuonna 2019 siten, että vuonna 
2028 peruskoulun päättävien ikäluokan suuruus on ennakoitu olevan 
6338. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna on 1338 opiskelijaa. Lukioon 
hakeutuvien opiskelijoiden määrä (60% ikäluokasta) kasvaa tällöin 803 
opiskelijalla. Ennusteessa ei ole huomioitu ulkomailta muuttavien nuor-
ten määrää. 

Esittelijä esittää neuvoteltuaan kaupungin ylläpitämien suomenkielisten 
lukioiden kanssa, että lukioiden aloituspaikkojen lukumäärä vuodelle 
2019 kasvaa 92 opiskelijalla, jotta pystytään varmistamaan lukiopaikka 
vähintään 60 % peruskoulun päättävistä helsinkiläisistä nuorista. Uudet 
aloituspaikat kohdennetaan Alppilan, Etu-Töölön, Helsingin kuvataide-
lukion, Helsingin luonnontiedelukion, Kallion, Sibelius-lukion sekä Res-
sun lukion IB-linjalle ja mahdollisesti Helsingin kielilukiossa alkavalle 
englanninkieliselle opetukselle. 

Ressun lukion IB-linjan aloituspaikkojen laajentaminen on perusteltua 
Helsingin kaupungin strategiaohjelman linjauksella, jonka mukaan eng-
lanninkielisen koulutuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan. Helsingin 
vetovoimaisuuden vahvistaminen edellyttää määrätietoista kansainvä-
listämistä, jossa keskeisenä elementtinä on korkeatasoinen koulutus 
kaikilla kouluasteilla.

Helsingin kaupunki on hakenut marraskuussa 2018 opetus- ja kulttuuri-
ministeriöstä englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa 200 
opiskelijalle. Mikäli Helsingin kaupunki saa järjestämisluvan, Helsingin 
kielilukio aloittaa englanninkielisen opetuksen 30 opiskelijalle lukuvuon-
na 2019–2020. Suurin osa englanninkielisen opetuksen aloituspaikois-
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ta avataan yhteishakuun, mutta osa aloituspaikoista varataan kesken 
lukuvuoden Suomeen muuttaville nuorille. 

Lukioon valmistavaa koulutusta järjestetään edelleen Alppilan ja Vuo-
saaren lukioissa. Aloituspaikkamäärä on vastaava kuin vuonna 2018.

Lukion aloituspaikoilla on välillisiä terveysvaikutuksia syrjäytymisen eh-
käisyn näkökulmasta.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


