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Vuosaaren lukio 2021 

 

Vuosaaren lukiolla on vakiintuneita työelämäkontakteja ja korkeakoulukontakteja, ja vierailuja tehdään puolin 

sekä toisin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja jo lukioaikana. Lisäksi tarjoamme 

useita soveltavia opintojaksoja, jotka tukevat työelämään valmistautumista. Lukiomme toimintasuunnitelma 

ottaa huomioon lukiomme opiskelijoille ominaisen tavan tehdä töitä jo opiskeluaikana, ja pyrkii tukemaan 

heitä opintojen ja työelämän yhteensovittamisessa. Esimerkiksi työelämään valmentavien APO-jaksojen 

suorittamiseen kannustetaan, ja opiskelijat voivat saada opintopisteitä muun muassa hygieniapassista, 

ikärajapassista, anniskelupassista, järjestyksenvalvojakurssista ja EA-kurssista. Opiskelijamme tarvitsevat 

työelämätaitoja, ja keinoina tässä auttamisessa aktivoimme alumneja sekä kehitämme opettajien 

työelämäosaamista, mutta myös kannustamme matalalla kynnyksellä opiskelijoita kehittämään oppilaitoksen 

ulkopuolellakin työelämätaitojaan. Esimerkiksi liikunnan opintopisteitä voi saada, jos on käynyt lajiliiton 

tuomarikurssin. 

Vuosaaren lukio on tarjonnut myös Helsingin kaupungin Minun Silmin, Sinun Silmin (MiSi) -ohjelman 

opintojaksoa. Lukiossa on useita MiSi-päteviä opettajia. Jakson tavoite on torjua mustavalkoista 

maailmankuvaa sekä antaa konkreettisia välineitä arjen tilanteiden ja konfliktien kohtaamiseen ja 

ratkaisemiseen. Opintojakso tukee demokratiakasvatusta, neuvottelutaitojen kehitystä sekä lisää valmiuksia 

yhteiseen päätöksentekoon. Lisäksi se antaa valmiuksia omien arvojen ja mielipiteiden esille tuomiseen 

tehokkaalla ja muita huomioivalla tavalla. 

Alumni-iltapäivä on Vuosaaren lukion perinne. Järjestämme vuosittain, yleensä tammikuussa, iltapäivän, jossa 

Vuosaaren lukion entisiä opiskelijoita käy kertomassa opintopoluistaan ja kokemuksistaan työelämässä. 

Alumni-iltapäivään osallistuu sopimuksen mukaan koko opiskelijakunta tai vain toisen ja kolmannen 

vuositason opiskelijat. Iltapäivä alkaa yhteisellä auditoriotilaisuudella, minkä jälkeen alumnit pitävät omat 

esityksensä. Opiskelijat ilmoittautuvat etukäteen heitä kiinnostaviin esityksiin. Tilaisuuden järjestelyistä 

vastaavat opinto-ohjaajat sekä hallinto, ja opinto-ohjaajat ylläpitävät listaa koulun alumneista. 

Suunnitelmassa näkyy aineryhmittäin, kuinka työelämälähtöisyyttä toteutetaan. Oppinaineet toteuttavat 

työelämälähtöisyyttä ainakin yhdellä pakollisella opintojaksolla, ja oppiaineita kannustetaan luomaan 

työelämäpohjaisia soveltavia opintojaksoja, myös oppiainerajat ylittäen. Mukana on niin vierailevia 

asiantuntijoita, yritysvierailuja, korkeakouluvierailuja sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.   

Toimintasuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuonna 2021–2022. Uuden LOPS:in voimaantulon myötä koulu 

implementoi työelämälähtöistä toimintasuunnitelmaa. 

 

Oppiaineet 

 

Biologian opintojaksoilla tutustutaan Helsingin yliopiston kursseihin ja MOOC-alustaan, osallistutaan 

yliopiston tutkimushankkeisiin ja tutustutaan rikospaikkageneetikon työnkuvaan. Myös Helsingin yliopiston 

biologian opettajaopiskelijoiden kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi vierailujen merkeissä. Biologin 

työnkuvaan tutustutaan vierailijan avulla. 

Englannin pakollisiin opintoihin kuuluu jatko-opintoja ja työelämää painottava opintojakso. Jaksolla 

syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Opintojaksoille kutsutaan 

vierailijoita, jotka kertovat omista opinto- ja työelämäkokemuksistaan kielten opiskelun ja osaamisen 

näkökulmasta. Vierailut ovat vuorovaikutteisia ja antavat opiskelijoille mahdollisuuksia esittää kysymyksiä ja 



 
syventää tietämystään itseä kiinnostavista jatko-opinto- ja työelämän mahdollisuuksista. Englannin opinnoissa 

osallistutaan myös Harvardin yliopiston MOOC-luennolle. 

Filosofian johdanto-opintojaksolla vierailee säännöllisesti filosofiaa yliopistolla opiskelleita henkilöitä 

kertomassa opinnoistaan ja ammatistaan. 

Fysiikan opintojaksoilla tutustutaan työmahdollisuuksiin esimerkiksi observatoriolla ja yrityksissä (Helen), 

tutustutaan sähkötekniikan ja elektroniikan alan (Aalto-ylipisto) sekä rakennus- ja talotekniikan (Metropolia) 

opiskeluun korkeakouluvierailuilla. Fysiikan kokeellisuuteen tutustutaan Helsingin yliopiston 

korkeakouluyhteistyönä. 

Historian opintojaksoilla tutustutaan lyhyesti historiantutkijan ja arkeologin työnkuvaan. Lisäksi 

opintojaksoilla käydään tutustumassa eri museoihin (museo työpaikkana) ja arkistoihin (arkisto työpaikkana). 

Historian opinnoissa tutustutaan yliopistotason luentoon, ja kutsutaan historia-alan ammattilaisia vierailulle 

kertomaan omasta polustaan. 

Kemian opintojaksoilla puolestaan tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin (Aalto-yliopisto, Metropolia, 

Helsingin yliopisto) sekä työpaikkoihin (yritysvierailut). KE7-opintojaksolla kemian alan 

sisäänpääsyvaatimuksiin tutustuminen ovat osa jakson sisältöä. 

Kuvaamataidon ja musiikin opintojaksoilla tutustutaan monipuolisesti alan ammattilaisten työhön, 

esimerkiksi yksittäisten henkilöiden kautta. Helsinkiä hyödynnetään ammattimaisena ympäristönä: 

esimerkiksi valokuvauskurssilla voidaan käydä kuvaamassa Suomenlinnaa. 

Logistiikan opintojaksoilla tutustutaan yleisesti logistiikkaan liittyviin taitoihin ja ammatteihin, kuten 

esimerkiksi eri sataman työt, huolinta ja varastotyö. Opintojaksoilla vieraillaan muun muassa Vuosaaren 

satamassa ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Myös korkeakoulujen luentoihin osallistutaan (mm. 

tuotantotalous) osana opintoja. 

Maantiedon opintojaksoilla tehdään yritysvierailuja (mm. Pure Waste-vaateyhtiö, Loop-hävikkiravintola), ja 

tutustutaan YLE:n uutistoimitukseen & työnkuvaan. Maantieteilijän työnkuvaan tutustutaan vierailijan avulla. 

Psykologian opintojaksoilla tutustutaan psykologian toimialoihin, psykologian opiskeluun ja psykologiaan 

työelämässä. Ensimmäisellä opintojaksolla vierailee koulupsykologi ja erityisopettaja, myöhemmillä jaksoilla 

psykologian ja sosiaalipsykologian yliopisto-opiskelijoita. Soveltavilla jaksoilla harjoitellaan työelämätaitoja, 

kuten omien vahvuuksien tunnistamista, yhteistyötaitoja ja kuuntelemista. 

Ruotsin avausopintojaksolla yrityksen perustanut vierailija käy kertomassa ruotsin opiskelusta ja yrityksen 

perustamisesta. Lisäksi ruotsinkielinen sarjakuvataiteilija vierailee ja kertoo työstään. Kielen pakollisiin 

opintoihin kuuluu jatko-opintoja ja työelämää painottava opintojakso. Opintojaksolla tutustutaan tekstilajeihin, 

joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Opinnoissa myös pohditaan jatko-

opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Opintojaksoille 

kutsutaan vierailijoita, jotka kertovat omista opinto- ja työelämäkokemuksistaan kielten opiskelun ja 

osaamisen näkökulmasta. Vierailut ovat vuorovaikutteisia ja antavat opiskelijoille mahdollisuuksia esittää 

kysymyksiä ja syventää tietämystään itseä kiinnostavista jatko-opinto- ja työelämän mahdollisuuksista. 

Teknologian opintojaksoilla vierailut Aalto yliopistoon ja Laureaan ovat yleisiä. Lisäksi tutkijavierailuja 

voidaan järjestää. Esimerkiksi tutkijakuuluisuus Michael Laakasuo on ollut puhumassa koululla tekoälystä 

etiikan näkökulmasta. 

Uskonnon johdantojaksolla vieraillaan Vuosaaren seurakunnassa, jossa pappi ja kanttori kertovat työstään. 

Myöhemmällä jaksolla teologin koulutuksen omaava toimittaja vierailee kertomassa työstään ja 

opintopolustaan. 



 
Yhteiskuntaopin opintojaksoilla vieraillaan muun muassa eduskuntatalolla ja käräjäoikeudessa, ja tutustutaan 

kansanedustajan arkeen. Taloustiedon jaksolla sijoittamista opiskelevia korkeakouluopiskelijoita käytetään 

vierailijoina, ja lakitiedon jaksolla puolestaan lakitiedon opiskelijoita. Yrittäjyys-opintojaksolla tehdään mm. 

oma CV ja työhakemus, sekä harjoitellaan haastattelutilanteita. Työelämän pelisääntöjä ja työn tulevaisuutta 

käsitellään, ja opintojaksolla käy yrittäjävieraita. Jakson työnä toteutetaan ”oma yritys”-työ. Yrittäjyyden 

jatkokurssilla puolestaan vahvistetaan työelämään siirtymistä hakemalla ohjatusti töitä ja perehtymällä 

kevytyrittäjyyteen konkreettisesti. Vierailijoita mm. Suomen Yrittäjistä sekä korkeakouluista käytetään 

opintojaksolla. 

Äidinkielen soveltavilla opintojaksoilla opiskelijat käyvät päiväkodissa pitämässä lukutuokion 

(puheviestintä), seuraavat vaaliväittelyitä ja toteuttavat ehdokashaastattelun, ja mediaopintojaksolla vierailevat 

mediatekstejä tuottavilla työpaikoilla (paikallisradiot, aikakauslehdet) tuottaen itse omia ko. ympäristöön 

soveltuvia tekstejään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liite: kuvakoonti 

 

 

Vuosaaren lukion alumneja koulun alumnipäivässä tammikuussa 2019. 

Opiskelijat vierailulla Viikinmäen jätevedenpuhdistamissa logistiikan kurssilla. 



 

Vuolun opiskelija Stella Pekkanen, musiikinopettaja Tomi Hämäläinen ja laulaja Hanna Pakarinen 

laulattivat yleisöä bändin kanssa Vuotalossa yhteislauluillassa. 

Vuolulaisia Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa luennolla. 



 

 

Vuolulaisia YLE:n uutistoimituksessa. 

 

Englannin opiskelijat Helsingin yliopiston Tiedekulman luennolla kuulemassa monipuolisen 

kielitaidon merkityksestä jatko-opinnoissa ja työelämässä. 


