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§ 5
Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion uudet painotukset 1.8.2018 
alkaen

HEL 2017-012964 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Helsingin kielilukiolle 
ja Vuosaaren lukiolle seuraavat painotukset 1.8.2018 alkaen:

- Helsingin kielilukio: kielet ja kansainvälisyys -painotus, resurssi enin-
tään 20 kurssia lukuvuosittain.

- Vuosaaren lukio: teknologia ja musiikki painotukset, resurssi yhteensä 
enintään 10 kurssia lukuvuosittain.

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

Liitteet

1 Kielilukion johtokunnan lausunto
2 Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen perustelut
3 Vuosaaren lukion johtokunnan lausunto
4 Vuosaaren alueen toimijoiden lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että kaikilla lukioilla on joko erityi-
nen koulutustehtävä tai painotettu opetus. Erityisen koulutustehtävän ja 
painotetun opetuksen avulla voidaan turvata kaikkien kaupungin lukioi-
den vetovoimaisuus ja ehkäistä alueellista segregaatiota. 

Lukiokoulutuksen erityinen koulutustehtävä
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Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaises-
sa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonai-
suutta. Opiskelijan opintosuunnitelma voi poiketa lukiokoulutuksen val-
takunnallisesta opetussuunnitelmasta ja tuntijaosta eli opiskelija voi 
korvata erityistehtäväkursseilla kahdeksan lukion pakollista kurssia. 
Valtio myöntää rahoitusta koulutuksen järjestäjille erityisen koulutusteh-
tävän toteuttamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen (OKM/43/530/2017) mukaan 
Helsingin kaupungille on myönnetty seuraavat erityiset koulutustehtä-
vät:

 musiikki- ja tanssipainotteinen opetus, Sibelius-lukio
 kuvataidepainotteinen opetus, Helsingin kuvataidelukio
 urheilupainotteinen opetus, Mäkelänrinteen lukio
 ilmaisupainotteinen opetus, Kallion lukio
 luonnontiedepainotteinen opetus, Helsingin luonnontiedelukio
 englanninkielinen IB-opetus, Ressun lukio

Helsingin kaupunki haki erityistä koulutustehtävää myös Helsingin kieli-
lukiolle (kielet ja kansainvälisyys) ja Helsingin medialukiolle (mediapai-
notus), mutta niitä ei myönnetty.

Painotettu opetus

Painotettu opetus tarkoittaa, että lukio voi painottaa opetuksessaan yh-
tä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opin-
not määräytyvät valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jol-
loin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset kurssit. Painotetun 
opetuksen kurssit sisältyvät opiskelijan opinto-ohjelmaan koulukohtaisi-
na soveltavina tai syventävinä kursseina. Painotetun opetuksen kurssit 
kustannetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omalla rahoituksel-
la.

Päätösehdotuksessa mainittujen lukioiden lisäksi Helsingin kaupungin 
lukioilla on seuraavat painotukset:

 Alppilan lukio: kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus 
 Etu-Töölön lukio: yrittäjyys
 Helsingin medialukio: media
 Ressun lukio: tiede

Helsingin kielilukio

Helsingin kielilukio on toiminut vuosina 1980–2017 valtakunnallisen kie-
lipainotteisen koulutustehtävän saaneena erityistehtävälukiona sekä 
yleislukiona. Helsingin kielilukion johtokunta esittää Helsingin kielilukiol-
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le kielet ja kansainvälisyys -painotusta, jolla varmistetaan jatkumo ai-
emmalle erityistehtävälle. Painotuksen myötä Helsingin kielilukio voi 
jatkaa laajaa kielitarjontaansa ja kehittää nuorten kansainvälisyyskas-
vatusta.

Helsingin kielilukion opettajilla on vahva ja monipuolinen kieli- ja kult-
tuuriosaaminen. Kielilukiossa on mahdollista opiskella monipuolisen 
kielitarjonnan lisäksi harvinaisia kieliä kuten japania, kiinaa ja arabiaa. 
Kielilukiolla on pitkät perinteet kansainvälisessä toiminnassa sekä laaja 
kumppanuuskoulujen verkosto ympäri maailmaa. Kielipainotuksen jat-
kuminen on linjassa kaupungin strategiaohjelman kanssa, jossa yhtenä 
keskeisenä tavoitteena on Helsingin kansainvälisyyden vahvistaminen 
kaikilla kouluasteilla. Kielilukio voi tarjota tulevaisuudessa omaa osaa-
mistaan vieraskielisen opetuksen laajentuessa peruskouluista toisen 
asteen oppilaitoksiin. 

Helsingin kielilukio on saanut valtakunnallisen erityistehtävän toteutta-
miseksi vuosittain 28 kurssia. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat 
jatkavat opintonsa loppuun erityisen koulutustehtävän mukaisesti. 
Vuonna 2018 rahoitus määräytyy Helsingin kaupungille myönnetyn eri-
tyisen koulutustehtävän perusteella. Vuoden 2019 osalta erityisen kou-
lutustehtävän toteuttamiseen liittyvä rahoitusmalli on vielä epäselvä.

Painotettu opetus koskee 1.8.2018 aloittavia opiskelijoita. Jotta Helsin-
gin kielilukio pystyy toteuttamaan kielet ja kansainvälisyys -painotusta 
samassa laajuudessa kuin sitä on aikaisemminkin toteutettu, tulee ope-
tukseen osoittaa lisäresurssia 20 kurssia lukuvuosittain.

Vuosaaren lukio

Vuosaaren lukiossa on ollut logistiikkapainotus vuodesta 2006 alkaen. 
Logistiikkakursseja on tarjottu 4 - 6 kurssia lukuvuosittain. Logistiikan 
peruskurssit 1 ja 2 ovat toteutuneet säännöllisesti, mutta kiinnostus jat-
kokursseihin on ollut vähäistä, ja kurssit eivät ole toteutuneet.  Logistiik-
kapainotuksen merkitystä lukioon hakeutumisen valintaperusteena on 
kartoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoilta. Opiskelijakyselyjen pe-
rusteella voidaan todeta, että logistiikkapainotuksella ei ole ollut merki-
tystä valintaperusteena. Vuosaaren lukioon hakeudutaan lähilukio-peri-
aatteella tai alhaisen keskiarvorajan vuoksi.

Vuosaaren lukion johtokunta esittää, että logistiikkapainotus lakkaa 
vuonna 2018 ja tilalle tulevat uusina painotuksina teknologia ja musiik-
ki. Alla perustelut uusille painotuksille:

Teknologia
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Teknologia on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee monipuolisia osaajia 
jatkossa yhä enemmän. Teknologiapainotus mahdollistaa opintokoko-
naisuudet yli oppiainerajojen, mikä tukee ilmiöpohjaista oppimista. Vuo-
saaren lukion opettajakunta on sitoutunut teknologiapainotuksen kehit-
tämiseen ja teknologia nivoutuu luontevasti moniin oppiaineisiin.

Teknologian osa-alueita voivat olla ympäristöteknologia, liikunta- ja ter-
veysteknologia, musiikkiteknologia, teknologian historia, automaatio, 
robotiikka, ohjelmointi ja koodaus. Musiikkiteknologiaopetuksen kehittä-
minen yhteistyössä Sibelius-lukion kanssa toisi molemmille lukioille sy-
nergiaetuja. Uudet musiikkiteknologiakurssit hyödyntäisivät täten myös 
Sibelius-lukion opiskelijoita.

Musiikki

Lukion omat musiikin kurssit ja pitkä musikaaliperinne sekä Vuosaaren 
alueen musiikki- ja teatterialan toimijoiden tiivis yhteistyö luo hyvät 
edellytykset lukion musiikkipainotukselle. Musiikkipainotus tukee alu-
een nuorten harrastustoimintaa ja tarjoaa luontevan mahdollisuuden 
opiskella musiikkia laajasti myös lukiossa. 

Vuosaaren lukiolle on suunnitteilla uudisrakennus ja samalla lukion 
opiskelijamäärää aiotaan kasvattaa. Uudisrakennukseen olisi mahdol-
lista rakentaa musiikin tuottamiseen ja esittämiseen soveltuvat tilat. 
Näitä tiloja voisivat hyödyntää myös lähialueen oppilaitokset ja kulttuu-
ritoimijat kuten Pop & Jazz Konservatorio, Itä-Helsingin musiikkiopisto 
sekä Teatteri ILMIÖ.

Idän ja kaakkoisen alueen peruskouluista Aurinkolahden peruskoululla 
on teknologiapainotus. Painotettua musiikin opetusta on Laajasalon, 
Porolahden ja Vuoniityn peruskouluissa. Puistopolun peruskoulussa on 
taideilmaisuun liittyvä painotus. Vuosaaren lukion uusilla painotuksilla 
voitaisiin tarjota laadukkaan ja monipuolisen opetuksen jatkumo perus-
opetuksesta toiselle asteelle.

Uudet painotukset nostaisivat Vuosaaren lukion vetovoimaisuutta. Kah-
den eri painotuksen avulla voidaan turvata, että lukioon hakeutuu jat-
kossa monenlaisia motivoituneita oppijoita, mikä osaltaan ehkäisee alu-
eellista segregaatiota. Uusille painotukselle osoitetaan lisäresurssia yh-
teensä 10 kurssia lukuvuosittain.

Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion uusien painotettujen kurssien 
opetussuunnitelmien perusteet viedään kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana.

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