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MARJO MELA

VUOSAAREN LUKIO, 
JOSSA NYKYISYYS 
ON TULEVAISUUTTA

Vuosaaren lukio on yleislukio, jonne tullaan 
melko matalalla keskiarvolla, mutta koulussa on 
kokemusta tällaisten opiskelijoiden opettamisesta. 
Opiskelijoista saadaan ylioppilaita, ja näin nuoret 
pääsevät vähitellen eteenpäin koulutusputkesta 
työelämään ja samalla rakentamaan 
yhteiskuntaamme. Koulun tehtävänä on myös 
integroida maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Koulu saa positiivisen diskriminaation rahaa ja 
sen myötä voidaan lisätä kurssitarjontaa ja pie-
nentää opiskelijaryhmien kokoa, jolloin opettajilla 
on mahdollisuus keskittyä enemmän tukea vaati-
viin opiskelijoihin. Pienemmät opetusryhmät esim. 
S2-kielessä mahdollistavat eriyttämisen myös 
ylöspäin. Vuosaaren lukiossa on tärkeää, että 
opiskelijat saavat haastetta oman osaamistason-
sa mukaan. Koulussa toimii myös ns. Vuolu Cafe, 
jossa opiskelija voi saada opettajalta heti apua op-
pimisongelmiinsa tai tukea läksyjen sekä erilaisten 
kurssitöiden tekemiseen.
Koulun vahvuutena on se, että opettajat ovat tot-
tuneet opettamaan kaiken tasoisia opiskelijoita 

Vuosaaren lukio jatkaa Tehtaanpuiston 
lukion kunniakkaita perinteitä. Vuo-
saaren lukiossa tulevaisuus on nykyi  -
syyttä siinä mielessä, että tulevai-
suudessa kaikissa Helsingin kouluissa 
oppilaat näyttävät samalta kuin 
Vuosaaressa. Trendinä on, että yhä 
enemmän maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita hakeutuu lukioihin, ja niin 
on hyvä.
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ja he osaavat myös vaatia opiskelijoita tekemään 
tavoitteellisesti töitä. Opettajien tuella onkin suuri 
merkitys opintiellä. Oikeanlaisen tuen varmistami-
seksi opettajien osaamista vahvistetaan säännöl-
lisesti. Samalla vahvistetaan yhdessä tekemisen 
kulttuuria, jonka avulla koulua kehitetään edelleen 
opiskelijoiden tarpeet huomioiden.
Vuosaaren lukiolla on omat 1.8.2018 voimaan as-
tuneet painotuksensa, ja ne ovat musiikki ja tekno-
logia. Teknologia painotuksen kautta rakennetaan 
uusia verkostoja esimerkiksi Aalto-yliopiston ja 
Metropolia ammattikorkeakoulujen suuntaa. Mu-
siikissa taas erilaisia yhteistyömuotoja rakenne-
taan muun muassa musiikkikoulujen ja musiikki-
opistojen kanssa. Uusia lautakunnan hyväksymiä 
painotuskursseja on jo molemmissa painotuksis-
sa. Lähitulevaisuuden tavoitteena ovat vetovoi-
maiset painotuskurssikokonaisuudet molemmissa 
painotusaineissa.
Vuosaaren lukion on saamassa uuden kouluraken-
nuksen vuonna 2021, sillä opiskelijamäärät tulevat 

Vuosaaressa ja Helsingissä kasvamaan ja uusille 
lukio-opiskelijoille tarvitaan lisää tilaa. Uusi kou-
lurakennus on tarkoitettu 900 oppilaalle ja se on 
iltaisin harraste- ja asukaskäytössä. Uuden koulu-
rakennuksen suunnittelussa on myös uudet pai-
notukset huomioitu. Rakennus tukee Vuosaaren 
lukion musiikki- ja teknologiapainotusta, sillä luki-
oon tulee mm. näyttämö ja taiteiden oppimistilat 
ja monitoimisali ym. Rakennus edustaa ns. ympä-
ristövastuullista rakentamista. Energiatehokkuutta 
on tarkoitus lisätä mm. aurinkopaneelein. Raken-
nukseen tulee myös viherkatto.
Rakennus on Helsingissä ensimmäinen ns. elin-
kaarimallilla toteuttava ja sen omistajaksi tulee 
Helsingin kaupunki. Rakennuttaja kuitenkin vastaa 
rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 
vuoden ylläpidosta. Rakennustyöt ovat jo alkaneet 
ja työmaa edistyy hyvää vauhtia. Vuosaaren lukion 
toiminnassa on siis edessä uudenlainen vaihe uusi-
en tilojen ja uudenlaisen pedagogiikan haltuun otta-
misessa. Hyviä perinteitä kuitenkaan unohtamatta!


