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Lanula § 87
Kevään 2019 yhteishaun toteuttamista ja siihen liittyvää tiedottamista varten lukioiden aloituspaikat lukuvuodelle 2019-2020 on ilmoitettava valtakunnalliseen opintopolku.fi –palveluun. Hallintosäännön 12 §:n mukaan
lasten ja nuorten lautakunta koulutuksen järjestäjän edustajana päättää lukiokoulutuksen aloituspaikoista.
Keväällä 2019 peruskoulun päättää opiskelijaennusteen mukaan noin 880
yhdeksännen luokan oppilasta, mikä on noin 40 oppilasta enemmän kuin
edellisenä vuonna. Lisäksi perusopetuksen lisäopetuksessa (10-luokat)
opiskelee tällä hetkellä yksi ryhmä, josta haetaan yhteishaussa toiselle asteelle. Lukion oppilasennuste tuleville vuosille on oheismateriaalina.
Lasten ja nuorten palvelujen keskeinen tavoite on peruskoulun päättävien
koulutustakuu, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulun tai kymppiluokan päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa tai muulla tavoin.
Kevään 2018 yhteishaussa lukioon hakeutui lähes 49 % ikäluokasta. Kouvolan Yhteislyseon vetovoima oli 1,20 eli yli 40 ensisijaista hakijaa ei
päässyt haluamaansa lukioon. Muissa lukioissa ensisijaisia hakijoita oli alle
paikkatarjonnan. Päivälukioissa koulutuksen elokuussa 2018 aloitti
yhteensä 408 uutta opiskelijaa (Elimäki 45, Kuusankoski 110, Valkeala 35
ja Yhteislyseo 218).
Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus valtakunnallisesti on antaa puolelle
perusopetuksen päättävästä ikäluokasta lukiokoulutus.
Lukioiden aloituspaikkaesitys:
Toisen asteen koulutuksessa on valmisteltu ehdotus lukioiden aloituspaikoista vuonna 2019.
Lukioiden aloituspaikat on tarkoitus säilyttää edellisen vuoden tasolla. Yhteislyseo jatkaa 6-sarjaisena, Kuusankosken lukio 4-sarjaisena, Elimäen
että Valkealan lukiot 2-sarjaisina. Aloituspaikkaesityksessä sarjaisuus on
laskettu 36 opiskelijan ryhmäkoolla. Käytännössä opetusryhmät ovat kurssimuotoisuuden vuoksi kuitenkin laskenta-arvoa 36 pienemmät.
Lukion aloituspaikkoja (504) on varattu 57 %:lle perusopetuksen yhdeksännen luokan päättävästä ikäluokasta. Ennusteena on, että lukiokoulutuksen
vetovoima säilyy nykyisessä tulevana vuonna. Aloituspaikat mahdollistavat
opiskelijoiden ottamisen myös Kouvolan lähikunnista ja se tukee Kouvolan
strategian mukaista markkinointia opiskelukaupunkina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei säätele lukioiden opiskelijamäärää, vaan koulutuksen
järjestäjä päättää aloituspaikoista.

Peruskoulun opintojen ohjauksella on selkeä yhteys jatko-opintoihin hakeutumiseen, ja opintojen ohjauksessa korostetaan hakeutumista Kouvolan
omiin toisen asteen oppilaitoksiin.
Aloituspaikkaesitys ei täysin vastaa koulutuksen kysyntään Yhteislyseon
osalta. Asiakaslähtöisyyden toteuttamiseksi on syytä seurata kevään
yhteishaun tuloksia, ja säilyttää valmius perustaa, tuloksien niin osoittaessa, Yhteislyseoon yksi ryhmä lisää.
Esitys vuonna 2019 elokuussa alkavan lukiokoulutuksen aloituspaikoista
on seuraava:

Lukio

Aloituspaikat
2018

Elimäki
Yhteislyseo
Kuusankoski
Valkeala
Yhteensä

72
216
144
72
504

1. sijaiset Aloittaneet
hakijat
2018
2018
37
45
260
218
89
110
33
35
459
408

Aloituspaikat 2019
72
216
144
72
504

Lukioon opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä ja lukioon pääsyn edellytykseksi esitetään vähintään lukuaineiden
keskiarvoa 7.00.
Lisätietoja: palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615 8330,
timo.tiainen(a)kouvola.fi, asiakkuuspäällikkö Veikko Niemi, puh. 020 615
7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi.
Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy vuoden 2019 lukiokoulutuksen aloituspaikat seuraavasti:

Lukio
Elimäen lukio
Kouvolan Yhteislyseo
Kuusankosken lukio
Valkealan lukio
Yhteensä

Aloituspaikat 2019
72
216
144
72
504

Lisäksi lukioon opiskelijaksi hyväksymisen rajaksi edellytetään vähintään
lukuaineiden keskiarvoa 7.00.
Yhteishaun tulokset tuodaan keväällä lautakunnalle tiedoksi ja tehdään
mahdollinen päätös lisäryhmän perustamisesta Yhteislyseoon.

Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

