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6 § Vuosaaren palveluverkko 
 

Aluksi johtokunta katsoi Yle:n alueuutiset 7.1.2016 päivältä. Uutiset kertoivat 
Vuosaaren palveluverkosta ja uutisissa oli haastateltu johtokunnan 
puheenjohtajaa, rehtoria ja koulun oppilaita. 
 
Johtokunnan oppilasjäsenet esittelivät johtokunnalle tämän jälkeen 
oppilaskunnan lausunnon Vuosaaren palveluverkon kehittämisestä. Lausunto 
on liitteessä 1. Johtokunta tutustui myös opettajakunnan mielipiteeseen 
Vuosaaren kouluverkon kehittämisestä. Johtokunta on ottanut huomioon 
omassa lausunnossaan oppilaskunnan näkemyksen. 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunta tukee neljän yhtenäisen 
peruskoulun mallia Vuosaaressa ja kannattaa Tehtaanpuiston yläasteen 
koulun, Mustakiven ala-asteen sekä Vuosaaren ala-asteen yhdistämistä. 
Samoin johtokunta kannattaa muidenkin ryhmäkirjeessä 92 mainittujen 
koulujen yhdistämistä. Johtokunnan lausunto on liitteessä 2. 
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Tehtaanpuiston yläasteen koulun oppilaskunta  LAUSUNTO 
LIITE 1 
 
PT     11.1.2016 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun oppilaskunnan kannanotto Vuosaaren 
palveluverkon kehittämisestä 
 
 

Tehtaanpuiston yläasteen koulun oppilaskunnan hallitus piti kokouksen 
maanantaina 11.1.2016 klo 13.20 – 14.00 koulun kirjastossa. 
 
Oppilaskunnan hallituksen näkemys Vuosaaren palveluverkon kehittämisestä 
on: 
- joidenkin koulujen kannalta muutos on hyvä. Esim. Heteniityn ala-aste on 

kärsinyt tilanahtaudesta. Sen sijaan ei ole hyvä, että oppilaat joutuvat 

kaikissa yhdistyvissä kouluissa siirtymään päivän aikana eri toimipisteiden 

välillä. Tämä on huono asia yhdistymisessä. 

- Oppilailla pitää olla nykyistä pidemmät välitunnit ja ruokatunti, jotta he 

ehtivät siirtyä koulupäivän aikana eri pisteiden välillä. Tästä seuraa 

koulupäivän keston kasvu, mikä on huono juttu, koska jos päivä päättyy klo 

16.00, ei harrastuksiin tahdo ehtiä kunnolla. 

- Tehtaanpuiston yläasteen liikunnan sekä ilmaisu- ja kuvataiteen painotettu 

opetus pitää säilyttää uudessa koulussa. 

- Oppilaskunnan hallitus ihmettelee miksi koulua pitää yhdistää 

Vuosaaressa. Hallituksen mielestä nykyiset koulut toimivat hyvin. Kolmen 

koulun yhdistäminen yhteen kuulostaa huonolta ratkaisulta. Kenen 

kannalta muutos on hyvä?  

- Oppilaskunnan hallitus on huolissaan missä oppilaiden oppilaskaapit ovat 

jatkossa, kun Tehtaanpuiston yläasteen oppilaat opiskelevat parakeissa 

Vuosaaren ala-asteen vieressä olevalla hiekkakentällä. 

- Tehtaanpuiston yläasteen oppilaat joutuvat opiskelemaan monessa eri 

pisteessä ensi syksystä lähtien. Oppilaskunta toivoo, että parakeissa on 

riittävästi tilaa, jotta oppilaiden tavarat ja ulkovaatteet voidaan säilyttää 

niissä. Oppilaskaapit oppilaiden tavaroille tarvitaan. Samoin oppilaskunnan 

hallitus toivoo, että oppilaat voivat halutessaan viettää välitunnin sisällä ja 

että pakollisia ulkovälitunteja ei tule. 

- Oppilaskuntaa huolestuttaa tilojen ahtaus 

- Oppilaskunnan hallitus on sitä mieltä, että koulutuksesta ei saa säästää. 

Onko tästä muutoksesta muuta hyötyä kuin rahan säästö? 

- Missä jopo-opetus järjestetään tulevaisuudessa? 

- Mikä tulee olemaan uuden koulun nimi? 

 
Helsingissä 11.1.2016 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun oppilaskunnan hallitus 
 



Tehtaanpuiston yläasteen koulu  JOHTOKUNNAN LAUSUNTO 

Liite 2 

 
PT    12.1.2016 
 
 

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan lausunto palveluverkon 
kehittämisestä Vuosaaren alueella 
 
 
 
Opetusvirasto on pyytänyt 3.12.2015 päivätyllä ryhmäkirjeellä 92 Tehtaanpuiston 
yläasteen koulun johtokunnan lausuntoa palveluverkon kehittämisestä Vuosaaren alueella. 
Johtokunta on kokouksessaan 12.1.2016 päätynyt seuraavaan lausuntoon kuultuaan sitä 
ennen opettajien sekä henkilökunnan edustajien näkemyksen sekä johtokunnan 
oppilasjäsenten esittämän oppilaskunnan näkemyksen. 
 
 
 

 
Suomessa on tavoitteena luoda yhtenäinen peruskoulu, joka edistää tasa-arvoa ja 
ehkäisee sosiaalista segregaatiota. Perusopetuslaki antaa puitteet laadukkaan ja 
uudistuvan perusopetuksen luomiselle. 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunta tukee näiden tavoitteiden toteutumista. 
Vuosaaren kouluverkko tulee rakentaa väestörakenne huomioon ottaen vahvojen ja 
yhtenäisten peruskouluyksikköjen varaan. Ala- ja yläkoulujen yhdistäminen on siten 
luonnollinen valinta Vuosaaressa. Koulun johtaminen ja hallinto toimii näin myös 
mahdollisimman tehokkaasti.  Johtokunta pitää tärkeänä, että alueen S2 oppilaiden määrä 
jakaantuu jatkossa nykyistä tasaisemmin eri Vuosaarelaisten koulujen välillä. Tästä osin 
esitys ei ole johtokunnan mielestä täysin onnistunut koko Vuosaaren osalta. 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunta tukee neljän yhtenäisen peruskoulun 
mallia Vuosaaressa ja kannattaa Tehtaanpuiston yläasteen koulun, Mustakiven ala-
asteen sekä Vuosaaren ala-asteen yhdistämistä. Samoin johtokunta kannattaa 
muidenkin ryhmäkirjeessä 92 mainittujen koulujen yhdistämistä. 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun oppilaskunta suhtautuu omassa lausunnossaan 
varauksellisesti kolmen koulun yhdistämiseen. Oppilaskunnan mielestä nykykäytäntö toimii 
hyvin Vuosaaressa. Lisäksi oppilaskunta on huolissaan oppilaiden koulupäivän 
pitenemisestä, kun oppilaat joutuvat siirtymään saman päivän aikana usean eri 
toimipisteen välillä. Pidemmät välitunnit ja pidempi ruokatunti pidentävät koulupäivää. 
Lisäksi oppilaskunta ihmettelee, mihin oppilaskaapit mahtuvat, kun Tehtaanpuiston 
yläasteen oppilaiden opetus on suurelta osin väistötiloissa ensi syksystä lähtien. 
Oppilaskunnan mielestä liikunnan sekä ilmaisu- ja kuvataiteen painotettu opetus pitää 
säilyttää uudessa yhdistyvässä koulussa. Oppilaskunta pelkää, että yhdistyvissä kouluissa 
on tilanahtautta.  Liitteessä I on oppilaskunnan lausunto kokonaisuudessaan. 
 



Tehtaanpuiston yläasteen koulun opettajakunta pitää omassa lausunnossaan hyvänä 
ajatuksena, että Tehtaanpuiston yläaste, Mustakiven ala-aste sekä Vuosaaren ala-aste 
yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi. S2-oppilaiden määrän nykyistä tasaisempi 
jakautuminen vähentää polarisaatiokehitystä, kun oppilaat ovat yhtenäisessä 
peruskoulussa. Koulut sijaitsevat lähekkäin, ja Mustakiven ala-asteelta sekä Vuosaaren 
ala-asteelta on perinteisesti tullut paljon oppilaita meidän yläasteellemme. Mustakiven ala-
asteella ei ole virallista painotusta, mutta koulun sisäisenä painotuksena ovat olleet kieleen 
ja ilmaisuun liittyvät teemat. Näin ollen Tehtaanpuiston yläasteen ilmaisu- ja 
kuvataidepainotus toimisi hyvänä jatkumona näille. Ilmaisu- ja kuvataidepainotus sekä 
liikuntapainotus voitaisiin aloittaa opettajakunnan ehdotuksen mukaan uudessa 
yhdistyneessä peruskoulussa alakoulun 3. luokalla. Näin ollen uudessa koulussa taide- ja 
liikuntapainotus toteutuisivat sekä ala- että yläkoulun puolella. Ilmaisua ja kuvataidetta 
yhdistävää painotusta ei ole Helsingissä muualla kuin Tehtaanpuiston yläasteen koulussa. 
Liitteessä 3 on opettajakunnan mielipiteenilmaisu kokonaisuudessaan 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunta pitää ehdottoman tärkeänä, että 
ilmaisu-kuvataiteen sekä liikunnan painotettu opetus jatkuvat uudessa 
yhdistyneessä peruskoulussa. Nämä molemmat painotukset on luotu ja kehitetty alusta 
alkaen Tehtaanpuiston yläasteen koulussa. Painotuksiin liittyvä osaaminen, ammattitaito ja 
verkottuminen syntyvät vuosien työllä sekä opettajakunnan halulla sitoutua painotusten 
vaatimaan koulun kehittämistyöhön. 
 
Koulussa on laadukasta painotettua opetusta. Ilmaisu- ja kuvataidepainotus on 
ainutlaatuinen Helsingissä. Koulu on Suomen vanhin liikuntaan erikoistunut yläkoulu (alk. 
1988). Molemmat painotukset palvelevat Vuosaaren oppilaita ja asukkaita. 50 % 
painotusluokille valituista oppilaista on vuosaarelaisia, lopuista suurin osa on Itä-
Helsingistä. Moni Tehtaanpuiston yläasteelle valittu oppilas on hakenut toissijaisesti 
johonkin Vuosaaren ulkopuolella olevaan painotuskouluun. Tehtaanpuiston yläasteen 
koulun painotettu opetus lisää Vuosaaren lähikouluprosenttia. 
 
Molemmissa painotetuissa opetusaineissa koulu on verkostoitunut vahvasti 
yhteiskumppaneitten kanssa. Näitä ovat mm. Urheiluakatemia, Helsinki SHED, alueella 
toimivat urheiluseurat, Vuotalo ja Kulttuurikeskus sekä lukuisat itsenäiset kulttuuri- ja 
taidealojen edustajat. Lisäksi Opetusvirasto on nimennyt koulun rehtorin työryhmään, joka 
ideoi ja luo mallia urheiluyläkoulukokeiluun, jonka on tarkoitus alkaa Helsingissä 
lähitulevaisuudessa. Helsingissä ei ole kuin muutama koulu Tehtaanpuiston yläasteen 
koulun lisäksi, joilla on realistiset valmiudet olla mukana kokeilussa. 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulu on Suomen vanhin liikuntaan erikoistunut yläkoulu (alk. 
1988). Koulussa on vahvaa liikuntaan liittyvää osaamista, jota on jaettu muille kouluille. 
Johtokunnan mielestä opettajakunnan idea jaetusta liikunnan painotuksen opetuksesta 
Kallahden peruskoulun kanssa on kannatettava ajatus. Johtokunta kannattaa yhdessä 
tekemistä kampusmallin mukaisesti.  
Tehtaanpuiston yläasteen koulu toimii tällä hetkellä alueellisena osaamiskeskuksena 
Urhea-toiminnassa. Koulun koordinoimiin aamuharjoituksiin (to klo 8.00 – 9.30) osallistuu 
neljässä eri lajissa koulun omien oppilaiden lisäksi oppilaita 11 muusta satelliittikoulusta 
(26 oppilasta). Oppilaille tai heidän kotikouluilleen ei aiheudu aamuharjoituksista 
kustannuksia. Tällaista koko Vuosaaren aluetta palvelevaa Urhea-toimintaa ollaan 
kehittämässä myös ilmaisu- ja kuvataidepuolelle. 
 



Johtokunta pitää tärkeänä, että Opetusvirasto tukee Vuosaaren yhdistyviä kouluja 
muutosprosessissa. Lisäksi johtokunta toivoo, että Tehtaanpuiston yläasteen 
oppilaat eivät joudu olemaan kohtuuttoman pitkää aikaa väistötiloissa ja että 
koulutilojen lisärakentaminen tapahtuu mahdollisimman pikaisesti yhtenäisenä 
peruskoulussa, johon Tehtaanpuiston yläaste, Vuosaaren ala-aste ja Mustakiven 
ala-aste yhdistetään. Lisäksi johtokunta pitää äärimmäisen olennaisena, että 
Vuosaaren yhdistyvien koulujen kieli- ja painotetun opetuksen tarjonta ratkaistaan 
niin, että Vuosaaren koulujen vetovoima säilyy ja että nykyään hyvin toimivia 
rakenteita ei romuteta. 
 
 
 
Helsingin Vuosaaressa 12.1.2016 
 
 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunta 
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