Joka neljäs Helsingin lukiolaisista
on vieraspaikkakuntalainen
INA MIKKOLA

왘 Kuvataidelukion

NUORTEN ÄÄNI

oppilaista yli
puolet tulee
muualta

Kirjoittaja on pääkaupunkiseudun lukiolainen, joka on
mukana Nuorten ääni
-toimituksessa. Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esiin
viestimissä.

Ina Mikkola
왘 Neljännes Helsingin lukiolaisista on vieraspaikkakuntalaisia. Helsingin lukioihin tullaan erityisesti Espoosta ja
Vantaalta, mutta erikoislukioihin kauempaakin.
Helsingissä opiskelee yhteensä 12 500 lukiolaista.

Oppilaiden kaveripiirit laajenevat melkoisesti, kun ihmisiin tutustuu pohjoisesta saakka ja päinvastoin.
”Oppitunneilla tämän huomaa siitä, että tiedetään yksityiskohtaisesti muunkin Suomen asioista kuin vain Helsingin,” Willman kertoo.
Halvari ja Rytteri ovat olleet tyytyväisiä etenkin erilaiseen opetukseen. Halvarin
mielestä parasta koulussa on
rento ilmapiiri ja uudet ihmiset.
”Kivointa on, kun saa opiskella sitä, mikä oikeasti kiinnostaa kaiken muun ohessa,”
Rytteri kertoo.

Erikoislukioissa muualta tulevien osuus on korkeampi
kuin tavallisissa kouluissa.
Esimerkiksi Helsingin kuvataidelukion oppilaista reilusti
yli puolet tulee Helsingin ulkopuolelta. Näin on myös Kallion lukiossa, Ressun lukiossa,
Englantilaisessa koulussa ja
Tölö gymnasiumissa.
Sodankylästä kotoisin oleva
Anna Halvari ja mäntyharjulainen Susu Rytteri muuttivat
Helsinkiin, jotta voisivat opiskella kuvataidelukiossa.
Halvari ei halunnut opiskella
tavallisessa lukiossa.
”Halusin myös vaihtaa maisemaa ja aloittaa ikään kuin
alusta”, ensimmäistä vuotta lukiossa opiskeleva Halvari kertoo.
Halvari kertoo halunneensa
kuvataidelukioon pienestä asti.
Toisella vuosikurssilla opiskeleva Rytterikin tuli taidekurssien perässä kouluun.
”Oli helppo muuttaa, kun
sukulaisiakin
asuu
täällä
päin.”
Viime vuonna yhteishaussa
Helsingin lukioihin valittiin lähes 4 300 opiskelijaa, joista
hieman yli 30 prosenttia oli
vieraspaikkakuntalaisia.
Herttoniemen yhteiskoulu
oli tuolloin ainut lukio, johon

Susu Rytteri (vas.) ja Anna Halvari opiskelevat Helsingin kuvataidelukiossa.
ei valittu lainkaan oppilaita
Helsingin ulkopuolelta.
Helsingin kuvataidelukion
rehtorin Mervi Willmanin
mukaan
ulkopaikkakunnilta

tulevat nuoret tuovat kouluun
monimuotoisuutta,
mutta
myös haasteita.
”Harvat oppilaista tuntevat
toisiaan ennestään, joten ryh-

mäyttämiseen on kiinnitettävä
erityishuomiota.”
Willmanin mielestä suurin
haaste on oppilaalla itsellään
muun muassa asumisessa.

Pääkaupunkiseudun kunnat
Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Kauniainen ovat sopineet keskenään, että ne korvaavat koululaisten kustannuksista toisille kunnille valtionosuuden
ylittävän osan.
Valtionosuus on noussut
niin paljon, että nykyisin kustannukset ovat noin 200 euroa
vuodessa oppilasta kohti.
”Helsinki on nettosaaja, koska täällä käy lukiolaisia muista
kunnista paljon enemmän
kuin helsinkiläiset muissa
kunnissa”, sanoo kehittämispäällikkö Tero Vuontisjärvi
Helsingin opetusvirastosta.
Helsinki maksaa muista
kunnista tulevien lukiolaisten
kustannukset, koska lain mukaan toisen asteen opiskelijoilla on oikeus vapaaseen hakeutumiseen haluamaansa kouluun.

