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24 Valtuutettu Antti Valpas: 
 
Helsingin aikuislukiot 

 
”Helsingin kaupungilla on kolme aikuislukion toimipistettä; Itäkeskuk-
sessa, Kalevankadulla ja Mäkelänrinteessä. Saatujen tietojen mukaan 
oppilaat kulkevat eri oppitunneille koulujen välillä. Aikaa tähän siirtymi-
seen on vain vartin verran, mikä on käytännössä usein mahdoton aika 
siirtyä esimerkiksi Itäkeskuksesta Kalevankadun tai Mäkelänrinteen 
toimipisteeseen. Tämän johdosta oppilaat joutuvat lähtemään oppitun-
neilta ennen aikojaan tai myöhästyvät toisen toimipisteen oppitunnilta. 
 
Kysynkin nyt 

 
1 Onko tämä ongelma kuinka yleinen ja mihin toimenpiteisiin 

asiassa aiotaan tarvittaessa ryhtyä jotta opiskelijat ehtisivät 
siirtyä pisteestä toiseen ilman, että myöhästyvät oppitun-
neilta? 

 
2 Lisäksi kysyn, onko kaupungilla tekeillä suunnitelmia yhdis-

tää Helsingin aikuislukion toiminta yhteen toimipisteeseen 
ja jos on, millaista aikataulua tälle yhdistämiselle on hah-
moteltu?” (Sj) 
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VASTAUS VT ANTTI VALPPAAN KYSYMYKSEEN NRO 24/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sivistys- ja henkilöstötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja toteaa, että Helsingin Aikuislukio toimii 
kolmessa eri toimipisteessä: Itä-Helsingin toimipisteessä Itäkeskukses-
sa, Keskustan toimipisteessä Kalevankadulla ja Mäkelänrinteen toimi-
pisteessä Vallilassa.  
  
Aikuislukio ei ohjaa opiskelijoita tekemään sellaisia kurssivalintoja, jot-
ka edellyttävät siirtymistä toimipisteestä toiseen kesken illan. Sen si-
jaan opiskelija voi - ja joskus on tarpeenkin - tehdä kurssivalintoja niin, 
että hän opiskelee kaksi iltaa viikossa jossakin toimipisteessä ja kaksi 
iltaa toisessa toimipisteessä. Aikuislukion tuntikiertokaaviossa maanan-
tai ja keskiviikko ovat pareja ja vastaavasti tiistai ja torstai. Tässä tapa-
uksessa ei siis ole tarpeen vaihtaa toimipistettä kesken kouluillan. 
Opiskelijan toimipisteen vaihtuminen kesken illan ei ole yleinen ongel-
ma.  
 
Kaupunginvaltuuston aikuislukioiden yhdistymistä koskevan päätöksen 
perusteluissa 18.3.2009 todetaan: "... Opetusta jatketaan hallinnollises-
ta yhdistymisestä huolimatta kaikissa nykyisissä toimipisteissä. Tule-
vaisuudessa on tarpeen selvittää, pitääkö opetusta järjestää kolmen 
toimipisteen lisäksi myös muualla ja onko tarpeen keskittää opetustar-
jonta joiltakin osin yhteen toimipisteeseen, jossa myös päiväopetus on 
mahdollista." 
 
Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia yhdistää Helsingin aikuislukion toi-
mintaa yhteen toimipisteeseen, sillä se heikentäisi alueellista palvelu-
tarjontaa ja todennäköisesti myös vähentäisi opiskelijoiden määrää ai-
kuislukiossa.  
 
Aikuislukion toimipisteiden tilat ovat yhteisiä samassa rakennuksessa 
toimivien päivälukioiden kanssa. 
 
Aikuislukion toiminnan yhdistäminen yhteen toimipisteeseen edellyttäisi 
uusia omia toimitiloja, mikä vaatisi lisäresursseja. Toimipisteiden profi-
loitumista kurssitarjonnan osalta sen sijaan on tehty ja sitä on tarkoitus 
jatkaa. 
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