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Töölön yhteiskoulun aikuislukio on tutkintotavoitteista, yleissivistävää opetusta antava 

oppilaitos. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on mahdollista suorittaa lukio- ja perus-

opintoja, ylioppilastutkinto tai osallistua lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. 

 

Opiskelija voi 

 suorittaa lukion oppimäärän 

 suorittaa yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän 

 suorittaa yksittäisiä lukiokursseja 

 suorittaa muita lukion tehtävään kuuluvia yleissivistäviä aineita tai 

aihekokonaisuuksia 

 suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osan (myös ammatillisen tutkinnon pohjalta 

tai kaksoistutkintona yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa). 

 

Opiskelija voi 

 suorittaa aikuisten perusopetuksen oppimäärän 

 suorittaa aikuisten perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina 

 korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja 

 suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. 

 

Opiskelija voi 

 osallistua lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen (LUVA). 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa pyrki-

myksenään vastata esiin tuleviin koulutustarpeisiin mahdollisimman joustavasti. Tavoit-

teena on tarjota erilaisille oppijoille laaja-alaisen yleissivistyksen, elinikäisen oppimisen 

ja ihmisenä kehittymisen mahdollisuus. 

 

 

Laaja-alainen yleissivistys 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa arvostetaan laaja-alaista yleissivistystä, joka ilmenee 

avarakatseisuutena ja laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena sekä tukee identi-

teetin, maailmankatsomuksen ja kuvan sekä ihmiskäsityksen muodostamista. 

 

Oppiminen on aktiivista toimintaa 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, jossa 

opiskelijan oppimisen ja kehittymisen halu ja näitä tukeva hyvä ja tavoitteellinen opetus 

ovat keskeisiä. Kouluyhteisössä arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja 

sisua. 
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Monikulttuurisuus 

Opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu eri 

kulttuurien vuorovaikutuksessa. Kouluyhteisö koostuu erilaisista kieli-, katsomus- ja us-

kontotaustoista tulevista ihmisistä ja tarjoaa mahdollisuuden aitoon monikulttuurisuu-

teen. 

 

Toisten kunnioittaminen 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnan pohjana on yhtenäinen ihmisarvon kunnioit-

taminen ja pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulussa ei hyväksytä henkistä 

tai fyysistä väkivaltaa, häirintää syrjintää eikä rasismia. Töölön yhteiskoulun aikuislu-

kiossa kannustetaan erilaisuuden hyväksymiseen. 

 

Osallisuus 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan opiskelijoita osallisuuteen kouluyhtei-

sössä ja koulun ulkopuolella ja yhteiskunnassa. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys 

ovat tärkeitä koulun toiminnassa. Koulun toiminta edistää opiskelijoiden mahdollisuuk-

sia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. 

 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Ekososiaalisen sivistyksen kehittäminen ohjaa kouluyhteisöä. Ekososiaalinen sivistys 

pyrkii luomaan elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, 

ekosysteemien monimuotoisuutta ja rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle 

käytölle. 

 

 

 

Yhteystiedot 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio 

Urheilukatu 10–12 

00250 Helsinki 

 

Ylläpitäjä 

Töölön yhteiskoulu Oy (Töölön yhteiskouluun kuuluvat lukio, yläkoulu ja aikuislukio). 

 

 

Töölön yhteiskoulun johtoryhmä     

Marja-Leena Ruha-Tuomola, johtava rehtori, aikuislukio 

Pirkko Majakangas, rehtori, yläkoulu ja lukio 

Taina Tanskanen, talouspäällikkö        
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Rehtori 

Marja-Leena Ruha-Tuomola 

 

Vararehtori     

Jonna Ekstrand, erityisopettaja 

 

Taloustoimisto 

Taina Tanskanen, talouspäällikkö 

Nina Ojala, taloussihteeri 

 

Kansliahenkilöstö 

Petri Loman, opintokoordinaattori 

Jutta Heikkinen, opintosihteeri 

 

Hallintosihteeri  

Pia Sevilem  

 

Opinto-ohjaajat 

Leena Ervasti 

Mia Snellman  

 

Erityisopettaja 

Jonna Ekstrand 

 

Kuraattori  

Elisa Parikka 

 

Koulupsykologi 

Pablo Escartin Hamarinen  

 

Terveydenhoitaja 

Soile Tanska  

 

Opintoavustajat 

Keise Ali  

Pipsa Ranta  

 

Kirjastotyöntekijät 

Outi Junell 

Pipsa Ranta  

 

Mikrotuki 

Tom Bosas  

Perusopetuksen ryhmänohjaajat 

PK17C Merja Virtanen 

PK18A Anna Rinnemaa 

PK18B Tiina Varis 

PK18D  Pipsa Ranta 

PK19A  Milla Koskenniemi 

PK19B  Ville Hirvonen 

PK19C  Merja Virtanen 

PK19D  Tiina Varis 

 

Kehittämisryhmä (KEHRÄ) 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 

Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori  

Taija Kujala, sihteeri, äidinkielen aineryhmä 

Minna Fabritius, kielten aineryhmä 

Jan Jansson, matemaattis-luonnontieteellinen aineryhmä 

Mia Snellman, opinto-ohjaaja  

Laura Tuomisaari, reaaliaineiden aineryhmä 

Merja Virtanen, suomi toisena kielenä opetus 
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Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori  
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Keise Ali, opintoavustaja 
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Pablo Escartin Hamarinen, psykologi  
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Elisa Parikka, kuraattori  

Mia Snellman, opinto-ohjaaja 

Soile Tanska, terveydenhoitaja  

 

Työsuojelutoimikunta (31.12.2019 asti) 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 

Pirkko Majakangas, rehtori (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

Tuula Nordbo, talouspäällikkö 
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Pipsa Ranta, opintoavustaja 
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Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen 

Satu Mattila 

 

Tutor-opiskelijatoiminnan ohjaava opettaja 

Merja Virtanen 

 

Tvt-tiimi 
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Jan Jansson, aineenopettaja 

Pipsa Ranta, opintoavustaja 
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Päivi Turumäki, aineenopettaja 
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Ystävyyskoulutiimi 
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Vararehtori on rehtorin sijaisena lyhytaikaisissa poissaoloissa. Töölön yhteiskoulu Oy:n 

hallitus päättää pidemmistä sijaisuuksista. Kaikista rehtorin poissaoloista ja sijaistami-

sesta tiedotetaan henkilökuntaa. 

 

 

Keskimäärin 500 lukio- ja perusopetusopiskelijaa ja 1000 aineopiskelijaa. Kaksoistutkin-

toa tekevät opiskelijat ovat mukana aineopiskelijoiden määrässä. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion opetus on suunniteltu kurssitarjontaan lähi- ja e-kurs-

seiksi. Liitteenä on lukuvuoden 2019–20 jaksojärjestys, josta ilmenevät lukuvuoden työ- 

ja loma-ajat. Liitteenä on myös lukion, LUVA:n sekä perusopetuksen päättö- ja alkuvai-

heen kurssitarjottimet. 

 

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja 

opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Koulussa on yhteisesti sovitut toimintata-

vat opiskeluympäristön turvallisuudesta huolehtimiseksi ja ne on kuvattu opetussuunni-

telmaan liittyvässä koulun opiskeluhuoltosuunnitelmassa sekä pelastus- ja turvallisuus-

suunnitelmissa. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ei sallita kurssien suorittamista vilpillisin keinoin. 

Mikäli opiskelija yrittää täyttää kurssin arviointiperusteet vilpillisin keinoin, opiskelijan 

kuulemiseen varataan mahdollisuus. Opiskelijan tilanne ja rikkeen vakavuus huomioon 

ottaen voidaan kurssisuoritus katsoa keskeytyneeksi (K-merkintä), opiskelijalta voidaan 

vaatia koesuorituksen uusimista viivästetysti tai hänelle voidaan määrätä jokin muu kor-

vaava suoritus.  

 

Koulun järjestyssäännöt ovat lukuvuosisuunnitelman liitteenä. Koulussa on myös laadit-

tu opetussuunnitelman edellyttämä suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä 

ja niihin liittyvistä menettelytavoista.  

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opetukseen voi sisältyä erilaisia opintokäyntejä ja vie-

railuja tai muuta koulun ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa kurssiohjelmissa esitetyn 

mukaisesti. Seuraavat kurssikohtaiset vierailukäynnit toteutetaan: 

 

LUVA-ryhmä tutustuu lukuvuoden aikana suomalaiseen historiaan ja kulttuuriin myös 

koulun ulkopuolella Helsingin museoissa. Eri oppiaineiden sisältöjä voidaan havainnol-

listaa myös monenlaisilla oppimiskäynneillä esimerkiksi työpaikkaan tai näyttelyyn. 

Tapakulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan esimerkiksi käymällä syömässä ravinto-

lassa lukuvuoden lopussa tai suunnittelemalla ja toteuttamalla vastaava opetustuokio 

koulun ulkopuolella. 
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Perusopetuksen s2-ryhmät tekevät mahdollisuuksien mukaan kursseilla pieniä retkiä lä-

hiseudun kulttuurikohteisiin sekä kiinnostaviin tapahtumiin. Tarkoitus on paitsi laajen-

taa oppimisen ympäristöjä luokan ulkopuolelle, myös lisätä opiskelijoiden osallisuuden 

kokemusta siitä, että kotikaupungin monipuolinen tarjonta kuuluu kaikille. 

 

Kevätlukukaudella toteutetaan lukion luonnontiederyhmien vierailuja Kumpulan kam-

pukselle. 

 

Perusopetuksen alkuvaiheen ympäristö- ja luonnontiedon sekä päättövaiheen maantie-

don ja biologian kursseilla tehdään mahdollisuuden mukaan retkiä koulun lähiympäris-

töön ja Töölönlahdelle tarkoituksena tutustua kaupunkiympäristöön ja lähiluontoon.  

 

Uusien opiskelijoiden perehdytysjakson aikana opiskelijat voivat tutustua koulun lähi-

ympäristöön ja palveluihin kuten Töölön kirjastoon. 

  

Kaksoistutkintoyhteistyökoulujen kanssa järjestettävä opetus tapahtuu pääsääntöisesti 

yhteistyökoulujen tiloissa. Lukion kaksoistutkintoryhmät käyvät mahdollisesti teatteris-

sa, näyttelyssä, elokuvissa, kirjastossa tai vastaavissa äidinkielen ja kirjallisuuden opin-

toihin liittyvissä vierailukohteissa. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös englannin 

opintoihin liittyvä vierailu esimerkiksi museossa, elokuvissa tai teatterissa.  

 

 

Jaksojärjestykseen merkityt palauteillat järjestetään lukuvuonna 2019–20 aiempina lu-

kuvuosina vakiintuneeseen tapaan koko koulun yhteisenä kohtaamispaikkana. Tilaisuu-

dessa opiskelijoilla on mahdollisuus opettajien tapaamisen lisäksi epämuodollisempaan 

keskusteluun. Palauteiltojen yhteydessä järjestetään arviointisuunnitelmassa esitettyjä 

kuulemisia ja Yhteinen koulumme tilaisuuksia. 

 

 

Kurssien suorittamisesta itsenäisesti tai lähiopetukseen osallistumatta on sovittava etu-

käteen opettajan kanssa. Pääsääntöisesti kurssin suorittaminen ilman lähiopetukseen 

osallistumista on mahdollista jakson aikana menossa olevan lähikurssin yhteydessä. 

Kursseja voi suorittaa itsenäisesti opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Itsenäinen 

opiskelu tai opiskelu lähiopetukseen osallistumatta edellyttää pääsääntöisesti sähköisen 

oppimisympäristön käyttöä. 

  

Lukuvuonna 2019–20 opiskelijoilta ei edellytetä itsenäisesti suoritettuja kursseja.  

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa käytetään Peda.net-oppimisympäristöä, joka toimii 

alustana koulun kaikille e-kursseille ja jota käytetään sähköisenä työskentelyalustana 

myös lähiopetuksen kursseilla. Lisäksi hyödynnetään muita sähköisiä oppimateriaaleja. 

Opiskelijoille tarjotaan tukea sähköisten oppimisympäristöjen käytössä säännöllisesti 

koulun kirjastossa ja tvt-pajassa sekä esimerkiksi palauteilloissa. Sähköisen oppimisym-

päristön käyttöä edistetään myös perusopetuksen tvt-opetuksessa, jossa opiskelijoita oh-

jataan rekisteröitymisessä ja tunnuksen käytössä. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään lukuvuonna 2019–20 teemaopintokurssi 

TO1 Tutkiva työskentely. Kurssista vastaavat opettajat Ville Hirvonen, Milla Koskennie-

mi ja Satu Mattila. Kurssi järjestetään useammalla jaksolle jakautuvana kokonaisuute-

na, jonka opiskelijat voivat aloittaa joustavasti. Kurssin teemana tänä lukuvuonna on ak-

tiivinen kansalaisuus. Opettajat ja aineryhmät selvittävät mahdollisuuksia saman tee-

man puitteissa oppiaine- ja kouluasterajat ylittävään toimintaan. 

  

Perusopetuksen monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei tänä lukuvuonna järjestetä. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion kaikkea opiskelijan opettajilta ja muulta henkilökun-

nalta saamaa tukea kutsutaan TYK-tueksi. Perusopetuksen ja lukion TYK-tukipalvelu-

esitteet ovat lukuvuosisuunnitelman liitteenä. Opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien 

oppiaineiden kursseilla tuetaan opiskelijaa asetettujen oppimistavoitteiden saavuttami-

sessa. Seikkaperäinen ja selkeä informointi kurssin vaatimuksista, erilaisten työtapojen 

käyttö ja myönteisen opiskeluilmapiirin luominen ovat tässä työkaluina. 

  

Kunkin kurssin oppisisältöön kuuluu myös opettaa ja ohjata opiskelijaa oppimaan juuri 

sillä kurssilla vaadittavia opiskelutaitoja. Tällä ohjaamisella tuetaan opiskelijaa saavut-

tamaan oppimistavoitteet sekä saamaan myönteisiä oppimiskokemuksia.      

  

Eri oppiaineiden tietosisällöt tukevat opiskelijan kehittymistä oman persoonansa ja tilan-

teensa kartoittamisessa ja niihin vaikuttamisessa. Lisäksi eri kursseilla opiskelijaa tue-

taan kehittymään oppiaineelle ominaisessa viestinnässä. 

 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto koskee koko koulua. Se tarkoittaa koko koulun hyvinvoin-

nista, terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. 

Tavoitteena on ennaltaehkäisy. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa perusopetuksen ja lu-

kion yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehittää ja koordinoi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryh-

mä. Työryhmä vastaa koulun opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ja päivittämises-

tä sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 

arvioinnista. Työryhmä ei käsittele yksittäisen opiskelijan asioita. 

 

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto koskee yksittäisiä perusopetuksen tutkintotavoitteisia 

opiskelijoita. Yksilöllisen opiskeluhuollon palveluiden tuottajia ovat kuraattori, psykologi 

ja terveydenhoitaja. Perusopetuksen tutkintotavoitteiset opiskelijat voivat itse hakeutua 

näiden palveluiden piiriin. 
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Kuraattori työskentelee Töölön yhteiskoulussa jokaisena arkipäivänä, kerran viikossa 

keskiviikkoisin ilta-aikaan. Psykologi on tavattavissa koululla kolmena päivänä viikossa. 

Terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella tarvittaessa. Sairaanhoitopalvelut jär-

jestetään omalla terveysasemalla.   

 

Jos opettajalla herää huoli yksittäisestä opiskelijasta, hänen tulee ottaa huolensa puheek-

si opiskelijan kanssa ja ohjata hänet ottamaan yhteyttä tilanteeseen soveltuvaan tukipal-

veluun. 

 

 

Aikuislukiossa työskentelee lukuvuoden aikana kaksi opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjauspal-

velut on tarkoitettu kaikille koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille (perusopetus, lukio, 

LUVA, kaksoistutkinto) sekä tarvittaessa aineopiskelijoille. Opinto-ohjauksen pääpaino 

on opintojen aikaisessa opintojen suunnittelussa, jatko-opintojen suunnittelussa ja ura-

ohjauksessa sekä opintoihin liittyvän elämänhallinnan tukemisessa (mm. omien voima-

varojen, vahvuuksien ja rajoituksien tuntemus). Ohjausta toteutetaan sekä yksilötapaa-

misina että pienryhmissä ja ryhmissä sekä opo-infoina. Perusopetuksessa järjestetään 

opinto-ohjaus- ja työelämätaidot oppiaineen kurssit aot1 ja aot2 (alkuvaihe) sekä ot1 ja 

ot2 (päättövaihe). 

 

 

Erityisopetuksessa lukio- ja LUVA-opiskelijat voivat varata aikoja yksilölliseen tukeen ja 

ohjaukseen ja opetukseen eri oppiaineissa suoraan erityisopettajalta.  

 

Erityisopettaja tekee myös samanaikaisopetusta erityisesti perusopetuksessa. Samanai-

kaisopetuksessa on mahdollista tehostaa opetusta ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada 

tarvittaessa erityistä tukea. Perusopetuksen opiskelijoilla on myös mahdollisuus saada 

yksilöllistä ohjausta ja eri oppiaineiden opetusta ottamalla puheeksi erityisen tuen tar-

peensa aineenopettajan kanssa ja sitä kautta varata aika erityisopettajalle. 

 

Aikuislukion erityisopettaja tekee tarvittaessa luki- ja oppimisvaikeuksien testauksia, 

opettaa erilaisia opiskelutekniikoita, laatii lukusuunnitelmia sekä antaa yksilöopetusta 

kaikissa oppiaineissa. Erityisopettaja toimii myös eri oppiaineissa samanaikaisopetukses-

sa. 

 

Erityisopettaja on tutkinto-opiskelijoiden tavattavissa viikoittain. Erityisopettajan lisäksi 

tukiopetukseen on käytössä myös erityisopetuksen lisäresurssia, ja tarvittaessa hyödyn-

netään myös aineenopettajan antamaa henkilökohtaista tai pienryhmässä tapahtuvaa tu-

kiopetusta. 

 

 

Kaikessa ohjauksessa pyritään huomioimaan aikuisopiskelijan erityistarpeet ja elämän-

tilanteiden monimuotoisuus. Aineohjauksen ja opintojen muiden tukipalveluiden ajan-

kohdista tiedotetaan koulun verkkosivuilla, ilmoitustauluilla, kursseilla sekä perusope-

tuksen opiskelijoiden lukujärjestyksissä ja kurssitarjottimessa. 
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Lukion opiskelijoille on lukuvuoden aikana tarjolla aineenopettajien antamaa aineoh-

jausta ilmoitettuina vastaanottoaikoina tai joissakin aineissa opettajan kanssa erikseen 

sovittavana aikana. Kielten ja matematiikan klinikoilla opiskelijoilla on mahdollisuus 

saada opiskelun ohjausta ja tukea eri opettajilta viikoittain. Osa ruotsin kursseista on nk. 

tähtikursseja, joissa pidetään tukiopetusmaista opetusta ja ohjattua harjoittelua ennen 

normaalia kurssin oppituntia.  

 

LUVA:n opiskelijat voivat hyödyntää kursseihin liittyviä tukipalveluita suorittaessaan 

perusopetuksen tai lukion kursseja valinnaisina opintoina. 

  

Perusopetuksen opiskelijat voivat osallistua s2-tukitunnille kerran viikossa ja läksytu-

keen kaikkina lähiopetuspäivinä ja perjantaisin. Lisäksi tarjolla on perusopetuksen las-

kupaja, joka järjestetään tarvittaessa.  

 

Koko koulun oppilaille ja opiskelijoille järjestetään tvt-pajaa, josta saa apua tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön opiskelussa. Paja on avoinna kerran viikossa. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa perusopetuksen opintoja aloittavat opiskelijat jaetaan 

ryhmiin, joille on nimetty ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaaja tutustuttaa opiskelijat koulun 

tapoihin ja käytänteisiin, seuraa ryhmänsä opintojen etenemistä, toimii ryhmänsä tukena 

ja auttaa ongelmatilanteissa. 

 

Perusopetuksen opiskelijoita, jotka esimerkiksi siirtyvät toisesta koulusta ja täydentävät 

opintojaan Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa, ei sijoiteta tiettyyn ryhmään. Heidän 

opintojaan ohjaa ja heitä auttavat ryhmänohjaajan tapaan opinto-ohjaajat. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toimii kaksi opintoavustajaa. He pitävät läksytukea 

viitenä päivänä viikossa, toimivat perusopetuksen tukiopettajina ja ovat opiskelijoiden 

apuna erilaisissa käytännön pulmissa. Toinen opintoavustajista puhuu myös somalin 

kieltä, arabiaa ja englantia. Hän järjestää myös kesän alussa opiskelijoille tukiopetusta. 

 

 

Koulukirjastossa on oppikirjalainausta koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Opis-

kelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokoneita ja tulostinta, lukea lehtiä, lainata tieto- ja 

kaunokirjallisuutta, myös helppolukuista. Koulukirjasto on avoinna opetuspäivisin. Opet-

tajat voivat ohjata opiskelijoitaan kirjastoon käyttämään myös verkko-opetusmateriaale-

ja.  
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa työskentelee päivittäin moniammatillinen joukko ih-

misiä, joka toimii koulun yhteisten arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämä 

moniammatillinen joukko toimii monissa eri kokoonpanoissa koulun tavoitteiden toteut-

tamiseksi kukin omalla erityisalueellaan. Koulun opiskelijat ovat tärkeä osa kouluyhtei-

söä, ja heidän edustajansa on mukana koulun johtokunnassa, ja koulun opiskelijakunnan 

hallituksella on yhteistyötä muun muassa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kanssa. 

  

Alla olevassa kaaviokuvassa on havainnollistettu koulun eri toimijoita ja toimijoiden vä-

lisiä suhteita. Kuvassa esiintyvien työryhmien kokoonpanot, tehtävät ja tavoitteet kerro-

taan tarkemmin lukuvuosisuunnitelman tässä ja muissa luvuissa. 

 

 
 

 

 

Lukuvuoden alussa sovitun mukaisesti pidetään opettaja- ja henkilöstökokoukset, joista 

osa järjestetään nk. virtuaalikokouksina. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita. 

Kokouksia järjestetään seuraavasti: 
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Päivämäärä Kellonaika Teema 

to 22.8.2019 klo 13.00–19.00 TESO 

 Lukuvuoden suunnittelupäivä 

 Töölön yhteiskoulun yläkoulun, lukion ja aikuis-

lukion yhteinen kokous 

pe 23.8.2019 klo 13.00–19.00 TESO 

 Lukuvuoden suunnittelupäivä 

11.–13.9.2019 Virtuaalikokous Lukuvuosiraportin 2018–2019 hyväksyminen ja 

muut mahdolliset hyväksyttävät asiat 

pe 4.10.2019 klo 14.30–16.45 Opettaja- ja henkilöstökokous 

pe 22.11.2019 klo 12.15–13.45 

 

 

klo 14.00–16.00 

Aineryhmien työskentelyä (aineryhmät voivat sopia 

yhdessä jonkin toisen työskentelyajankohdan) 

 

Opettaja- ja henkilöstökokous 

 Stipendit 

 Jaksojärjestys 2020–2021 

pe 24.1.2020 klo 14.00–16.00 Opettaja- ja henkilöstökokous 

pe 6.3.2020 klo 14.00–16.45 Opettaja- ja henkilöstökokous 

 Kurssitarjontaehdotus 2020–2021 

pe 27.3.2020 klo 14.00–16.45 Opettaja- ja henkilöstökokous: 

 Lukuvuodelle 2020–2021 päätettäviä asioita  

pe 17.4.2020 klo 14.00–16.45 Aineryhmien työskentelyä 

 Tavoitteet lukuvuoden 2020–2021 lukuvuosi-

suunnitelmaan 

 Lukuvuosiraportti 2019–2020 

15.–17.4.2020 Virtuaalikokous Lukuvuoden 2020–2021 kurssitarjonnasta 

päättäminen 

12.–14.5.2020 Virtuaalikokous Lukuvuosisuunnitelman 2020–2021 hyväksyminen 

pe 22.5.2020 klo 14.30–16.45 Opettaja- ja henkilöstökokous 

 Stipendit 

 

 

Kehittämisryhmän (KEHRÄ) tavoitteena on edistää aikuislukion lukuvuosisuunnitelman 

toteutumista sekä tuoda pohdittavaksi henkilöstöltä ja opiskelijoilta uusia ideoita ja ke-

hittämistoiveita. KEHRÄ:n aineenopettajajäsenet ovat myös omien aineryhmiensä vetä-

jiä. Kokouksia järjestetään seuraavasti: 

 

Päivämäärä Kellonaika Teema 

pe 6.9.2019 klo 13.00–16.00 Järjestäytyminen ja toiminnan suunnitteleminen 

pe 18.10.2019 klo 13.00–16.00 Mukana LUVA:n ja perusopetuksen ryhmän-

ohjaajat  

pe 15.11.2019 klo 13.00–16.00 Mukana perusopetuksessa opettavat 

pe 10.1.2020 klo 13.00–16.00 Kurssitarjottimet 

pe 7.2.2020 klo 13.00–16.00 Mukana kaksoistutkinto-opettajat 

pe 3.4.2020 klo 13.00–16.00 Mukana LUVA:n ja perusopetuksen ryhmän-

ohjaajat  

Tavoitteet lukuvuoden 2020–2021 

lukuvuosisuunnitelmaan 

pe 8.5.2020 klo 13.00–16.00 Lukuvuosiraportti 2019–2020 
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KEHRÄn erityisiä tavoitteita lukuvuodelle 2019–20 ovat seuraavat: 

 

 KEHRÄ tukee omalta osaltaan LOPS2021-työn aloitusta ja pyrkii tukemaan muo-

dostettavien tiimien ja LOPS-ohjaajien työtä työhön liittyvässä hankkeessa. Eri-

tyisesti KEHRÄ voi pohtia opintojaksojen toteuttamista uudessa lukion opetus-

suunnitelmassa. 

 Koulun e-kurssien kehittäminen tukee myös koulun osallistumista Verkkolukion 

toimintaan. KEHRÄ seuraa erityisesti uutena alkavien islamin uskonnon kurssien 

menestystä. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta tehdä erityisopettajan johdolla 

hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen opetusta myös verkossa.  

 KEHRÄ ottaa tarkasteltavakseen erityisesti lukio-opiskelijoiden avovastauksia to-

teutetuista opiskelijakyselyistä ja pyrkii muodostamaan näiden pohjalta lukiolais-

ten koulukokemusta parantavia kehittämisehdotuksia. 

 Perusopetuksen osalta KEHRÄ pyrkii kehittämään työrauhaan, läksytukeen ja 

hiljentymiseen liittyviä käytänteitä. Nyt kun alkuvaiheen opetuksesta on jo koke-

muksia, on myös tarpeen ratkea käytännön ongelmia kuten hylättyjen kurssien 

uusimiskäytänteitä ja opintomenestyksestä viestimistä ryhmänohjaajille ja opin-

to-ohjaajille, kun kurssista saa vain suoritusmerkinnän. 

 Kielitestikäytänteitä kehitetään edelleen. Testien jakamista useammalle päivälle 

selvitetään ja haastattelukutsujen postituksessa on mahdollisuuksia kehittämisel-

le. Testin nimi vaihdetaan valintakokeeksi testin laajetessa. Lisäksi selvitetään 

mahdollisuuksia hyödyntää esimerkiksi Omppu-hankkeessa kehitettyjä yhteisiä 

kielitestejä ja yhteisen testin hyötyjä ja haittoja nykyisiin käytänteisiin nähden. 

 KEHRÄ pyrkii organisoimaan lisää Yhteinen koulumme tapahtumia. Erityisesti 

liittyen perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen teemaan voidaan koululle kutsua 

vanhoja opiskelijoita kertomaan opinnoista ja töistä. Myös lukio-opiskelijoiden ker-

tomukset, sijoittuminen opintoihin ja työelämään ja kuulumiset jonkinlaisen verk-

kolehden muodossa voivat olla hyvä lisä verkkosivuille. 

 KEHRÄ on myös mukana lukio-opintojen keskeyttämisten vähentämisessä. Koke-

mukset takaisinkutsuviestien ja muistutusviestien lähettämisestä kursseilla ovat 

positiivisia ja näistä voidaan tehdä pysyvä käytänne. Lukioinfoja voidaan myös 

järjestää useammin ja yhdistää niihin neuvontaa opiskelutekniikoissa. 

 Lukuvuoden aikana päivitetään tarpeellisin osin myös koulun toiminnallinen tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä suunnitelmaa kurinpidollisten keino-

jen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista, missä KEHRÄ on aktiivi-

sesti mukana. 

 

 

Opettajien aineryhmät kokoontuvat lukuvuoden aikana joko lähi- tai etäpalavereihin ai-

neryhmän vastaavan tai muun opettajan kutsumina. Opettajien aineryhmät laativat 

omalle toiminnalleen tavoitteet lukuvuodeksi, ja lisäksi jokainen opettaja määrittelee 

henkilökohtaisen kehittymisensä tavoitteet ryhmän tavoitteisiin liittyen. Loppukeväästä 

tavoitteiden toteutumista arvioidaan. 

  

Aineryhmät ovat matemaattiset aineet (ma, fy, ke), äidinkieli ja s2, toinen kotimainen ja 

vieraat kielet sekä reaaliaineet (bi, et, fi, ge, hi, ps, te, tvt, ue, yh). Aineryhmien vetäjinä 

toimivat KEHRÄ:n aineenopettajajäsenet, jotka voivat KEHRÄ:ssä nostaa esiin aineryh-

mien kehittämistoiveita. 
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Oppiainerajat ylittävän opetuksen mahdollisuudet 

Lukuvuonna 2019–20 selvitetään erityisesti kaksoistutkintoyhteistyökouluissa matema-

tiikan opetuksen mahdollisuuksia oppiainerajat ylittävässä yhteistyössä. Erityisiä yhteis-

työn mahdollisuuksia on nähtävissä tilastomatematiikan, talousmatematiikan ja yhteis-

kuntaopin taloustiedon opetuksessa. Valmistelutyö liittyy myös koulussa alkavaan val-

mistautumiseen vuoden 2021 uuteen lukion opetussuunnitelmaan ja lukuvuoden tee-

maan työelämätaitojen kehittämisestä. Saadut hyvät kokemukset voivat tukea vastaavaa 

yhteistyötä iltaopetuksessa. 

 

Eri koulujen välisen yhteistyön kehittäminen 

Lukuvuonna 2018–19 aloitettu yhteistyötarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen 

pyritään muuttamaan alkaviksi yhteistyökäytänteiksi toisten koulutuksentarjoajien 

kanssa. Aikuislukioon sopivien yhteistyön muotojen kartoittamisessa käytetään tukena 

myös opiskelijoiden toiveita. Yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi MOOC-kurssien 

opiskelun tukeminen tai vierailut kouluihin tai koulujen edustajien vierailut iltalukiossa. 

Yhtenä yhteistyötä edistävänä käytänteenä on Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Töö-

lön yhteiskoulun lukion yhteinen suunnittelu korkeakouluyhteistyössä. Tämä tavoite liit-

tyy osin myös valmistautumiseen vuoden 2021 uuteen lukion opetussuunnitelmaan ja lu-

kuvuoden teemaan työelämätaitojen kehittämisestä. 

 

MAY15-kurssin kehittäminen 

MAY15-kurssista ensimmäiseltä vuodelta saatujen kokemusten perusteella kurssin toi-

mintaa kehitetään edelleen vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita. Alkavana lu-

kuvuonna kurssilla järjestetään mm. ylioppilaskirjoitusten alla erityisesti kirjoituksiin 

valmentavia tapaamisia ja koulutusten aiheita kytketään voimakkaammin käynnissä ole-

viin kursseihin. 

 

 

Sähköisen ylioppilaskokeen vaatimat taidot 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa vahvistetaan myös lukuvuonna 2019–20 

edelleen sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia taitoja kuten aineiston käyttämistä, näkö-

kulman valintaa, sujuvan tekstin kirjoittamista. Olennaista on myös nyky-yhteiskunnas-

sa tarvittavan kriittisen lukutaidon vahvistaminen. Erityisesti harjoitellaan erilaisten 

vastaustekstien rakentamista. Perustason ongelmiin kuten kappalejaon puuttumiseen, 

luetelmien virheisiin ja vertailun puutteisiin kiinnitetään huomiota heti opintojen alussa. 

 

Laaja-alaisen osaamisen teema 

Lukion vuoden teemaksi nostettu aihekokonaisuus Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja 

työelämä (A1), näkyy lukion luku- ja kirjoitustaidon tehtävien aineistoissa. Lukioon val-

mistavassa koulutuksessa (LUVA) pyritään tutustumaan monipuolisesti jatko-opinto-

mahdollisuuksiin sekä työelämätaitoihin sekä vierailuilla että tekstien kautta. Laaja-

alaisista osaamisen tavoitteista teemana on perusopetuksessa Työelämätaidot ja yrittä-

jyys (L6). Tämä toteutuu s2-opetuksessa monin tavoin: sekä alku- että päättövaiheen 
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perusopetuksen s2-kursseilla luetaan työelämään liittyviä tekstejä ja kartutetaan työelä-

mään liittyvää sanastoa, tutustutaan työhakemuksiin ja ansioluetteloihin sekä esimer-

kiksi harjoitellaan työhaastattelutilanteita. 

 

Opettajien osaamisen vahvistaminen 

Alkavana lukuvuonna aineryhmässä kurssien jaossa tapahtuu muutoksia, jotka laajen-

tavat ryhmän jäsenten osaamispohjaa ja lisäävät yhteistyön mahdollisuuksia. Vain lu-

kiossa opettaneet opettajat ottavat perusopetuksen kursseja ja päinvastoin. Lisäksi myös 

suomi toisena kielenä kursseihin keskittyneet opettajat opettavat äidinkielen ja kirjalli-

suuden kursseja ja päinvastoin. Vaihdoksilla saadaan aineryhmän laaja osaaminen pa-

remmin käyttöön. Koulutuksilla ja yhteisellä suunnittelulla saadaan uusia ideoita, joista 

on iloa kaikilla kursseilla ja kaikille opiskelijoille. 

 

Ohjauksen kehittäminen lukion S2-oppiaineessa 

Lukion S2-oppiaineen ohjausta on tarkoitus pohtia ja harjoitella aiempaa selkeämmin. 

Lähes kaikki kaksoistutkinto-opiskelijat opiskelevat S2-oppiaineen kurssit Töölön yhteis-

koulun aikuislukiossa lähiopetuksessa ja e-kursseilla. Opinnot aloittavalla S21-kurssilla 

voidaan tiedustella opiskelijoilta, miten he haluaisivat tietoa S2-kursseista, aineohjauk-

sen ajoista, abi-infoista ja muusta opiskelun kannalta tärkeästä tiedosta. 

 

Opiskelijapalautetta käytetään alkavan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa 

Perusopetuksen alkuvaiheen kursseista saatua kokemusta hyödynnetään uuden ryhmän 

kurssien suunnittelussa. Saadun kokemuksen perusteella alkuvaiheessa tarjottaviin s2-

kursseihin tehdään muutamia vaihdoksia. Sekä alku- että päättövaiheen kursseilla har-

joitellaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä s2-opetuksessa. Alkuvaiheen kurs-

seilla harjoitellaan mm. sähköpostin kirjoittamista ja tablettien käyttämistä sekä tutus-

tutaan Peda.netiin. Päättövaiheen kursseilla luetaan digitaalisia tekstejä ja käytetään 

Peda.netiä aiempaa enemmän oppimisympäristönä. Opiskelijoilta saadun palautteen pe-

rusteella kaikilla perusopetuksen kursseilla lisätään puhumisen harjoittelua. Päättövai-

heen kurssitarjonnassa lisätään myös s214 Puhumalla paras kurssien määrää. 

 

 

Sanaston opiskelun tavat kehittämisen painopisteenä 

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten aineryhmässä pyritään lukuvuonna 2019–

20 tehostamaan erityisesti sanaston opiskelua ja kannustamaan opiskelijoita siihen eri-

laisilla keinoilla. Jokainen opettaja miettii ja kokeilee ryhmilleen ja kursseilleen sopivia 

tapoja, ja kokeiluista voidaan keskustella yhdessä lukuvuoden mittaan. 

 

Arviointikäytänteiden ja työtapojen yhtenäistäminen 

Erityisesti perusopetuksen englannin osalta on ajankohtaista yhtenäistää kurssi- ja ar-

viointikäytäntöjä sekä pohtia erilaisten taitotasojen suhdetta annettaviin arvosanoihin. 

Perusopetuksen englannin opettajat tekevät yhteistyötä asiassa. 

 

Kielten aineryhmä pyrkii lukuvuonna 2019–20 myös aiempaa enemmän keskustelemaan 

kollegiaalisesti esimerkiksi työtavoista ja arvioinnista, jotta jokainen opettaja voisi halu-

tessaan saada myös uusia ideoita oman työnsä tueksi. 
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Laaja-alaisen osaamisen teema 

Lisäksi lukuvuonna 2019–20 painotettavat eheyttävät aihekokonaisuudet perusopetuk-

sessa (L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys) ja lukiossa (A1 Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys 

ja työelämä) huomioidaan myös kieliaineiden opetuksessa. Osalle kursseista teemat ni-

voutuvat sisältöjensä puolesta varsin mutkattomastikin, osalla kursseista niitä voidaan 

ottaa esille kurssin mittaan erilaisin tavoin. Tähänkin liittyen pyritään aineryhmässä 

vaihtamaan ideoita lukuvuoden aikana.  

 

 

Opiskelun taidot ja työkalut 

Reaaliaineissa jatketaan oppiaineeseen liittyvien tietotekniikkataitojen opettamista opis-

kelijoille. Peda.netin kautta, tunneilla ja kurssikokeissa opiskelijoilla on mahdollisuus tu-

tustua ja harjoitella esim. Abitti-järjestelmän käyttöä, diagrammien ja kaavakuvien laa-

timista, esitysohjelmien käyttöä tai paikkatietoaineistoa hyödyntäviä sovelluksia. Erilais-

ten verkkomateriaalien monipuolista käyttöä kehitetään edelleen, samoin niihin liittyviä 

tiedonhaun ja luotettavuuden arvioinnin taitoja. 

  

Digitaalisten työkalujen tarkoituksenmukaisuus riippuu oppiaineesta ja kurssista. Ta-

voitteena kuitenkin on, että kaikki opiskelijat tutustuvat tarvittaviin työkaluihin. Oppi-

aineen sisäinen yhteistyö on tärkeää kattavuuden varmistamisessa. Aineryhmässä selvi-

tetään mahdollisuutta laatia konkreettiset listat siitä, mitä taitoja eri kursseilla tarvitaan 

opettajien työnjakoa ajatellen. Tavoitteet voidaan merkitä myös näkyviin esimerkiksi 

kurssin Peda.net-sivuille opiskelijoita varten. 

 

Perusopetuksen opetuksen ja arvioinnin kehittäminen 

Perusopetuksessa tärkeitä kehittämiskohteita ovat edelleen opiskelutaitojen tukeminen, 

tietotekniikan hyödyntäminen sekä kielitietoisen opetuksen kehittäminen. Sähköistä ma-

teriaalia pyritään kehittämään ja Peda.netin käyttöä kursseilla tehostamaan. 

  

Aineryhmässä selvitetään mahdollisuutta kehittää perusopetuksen kursseille yhtenäistä 

sanallista arviointia numeroarvioinnin oheen selventämään sitä, mikä on hyvä numero, 

ja sanoittamaan sitä, kuinka hyvin opiskelija on arvosanan perusteella kurssin asiat op-

pinut tai miten suurelta osin asiat ovat jääneet oppimatta. Aineryhmässä selvitetään 

mahdollisuutta suunnitella esim. ”lausepankki”, josta voisi ammentaa tarpeen mukaan 

selvennöksiä numeroarvosanoihin. 

  

LOPS2021-työn alku 

Lukion uuden opetussuunnitelman työstäminen ja opetettavien aineiden (kurssi)sisältö-

jen hahmottaminen on lukuvuoden isoja tavoitteita. 

  

Lukion uusi opetussuunnitelma tulee velvoittamaan oppiainerajat ylittävään ajatteluun. 

Lukuvuonna 2019–20 aineryhmä pyrkii pohjustamaan uuden opetussuunnitelman tavoit-

teita kartoittamalla erilaisia eheyttämismahdollisuuksia erityisesti kaksoistutkintokou-

luissa esimerkiksi yhteiskuntaopin ja matematiikan osalta ja mahdollisuuksien mukaan 

iltaopetuksessa. 
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Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet opetuksessa 

Lukuvuonna 2019–2020 eheyttävistä aihekokonaisuuksista painopisteeksi on nostettu lu-

kiossa Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä (A1) ja perusopetuksessa Työelä-

mätaidot ja yrittäjyys (L6). Aineryhmä kartoittaa vuoden aikana tapoja nostaa näitä esille 

sopivilla tavoilla eri kursseilla. 

 

Lukuvuoden 2018–2019 laaja-alaisen osaamisen teemana oli Kestävä tulevaisuus. Tee-

mavuoden päättyessäkin kestävän kehityksen teemat pysyvät esillä kursseilla myös lu-

kuvuonna 2019–2020. Perusopetuksessa teemaa voidaan lähestyä konkreettisemmin ja 

helpommin havainnollistettavasti valitsemalla opetuksen aiheeksi esimerkiksi kierrätys, 

roskaamisen vähentäminen tai yhteinen ympäristö. 

  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa edistetään opetusta eheyttävien aihekokonaisuuksien 

(lukio-opetus) ja laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien (perusopetus) toteutumista vuo-

sittain vaihtuvalla laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden teemalla. Opettajat pyrkivät lu-

kuvuoden aikana nostamaan esiin lukuvuoden teemaa oppiaineissa ja ainerajat 

ylittävässä toiminnassa esimerkiksi työtapoja ja syventäviä näkökulmia valitessaan. Tee-

man toteutumista arvioidaan lukuvuoden mittaan yhteisissä opettajainkokouksissa ja ai-

neryhmissä. 

 

Lukuvuonna 2019–20 perusopetuksen toiminnassa painotetaan erityisesti laaja-alaisen 

osaamisen tavoitetta Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) sekä lukion toiminnassa aihekoko-

naisuutta Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä (A1). Aineryhmät pyrkivät ke-

hittämään tapoja toteuttaa teemaa aineiden opetuksessa. Teema tukee myös lukion uu-

den opetussuunnitelman suunnittelutyön alkua. 

 

Muu opetuksen eheyttäminen 

Lukuvuonna 2019–20 käytäntöjä opetuksen eheyttämiseksi jatketaan ja kehitetään edel-

leen. Esimerkiksi kieli- ja reaaliaineissa tehdään yhteistyötä opiskelijoiden esseesuori-

tuksissa. Jos opiskelija osallistuu samassa jaksossa reaaliaineen kurssille ja suomen, 

ruotsin tai vieraan kielen kurssille, reaaliaineen essee voidaan hyväksyä suoritukseksi 

myös kielen kurssille. Järjestelyssä mukana olevat opettajat kertovat mahdollisuudesta 

opiskelijoille. 

  

Aineryhmissä ja aineryhmien kesken kartoitetaan mahdollisuuksia ilmiökeskeiseen rin-

nakkaisopetukseen lukion TO1-teemaopintokurssin aiheeseen tai muihin teemoihin 

liittyen. 

 

Kaksoistutkintoyhteistyökouluissa vahvistetaan oppiaineiden rajat ylittävää yhteistyötä. 

Opiskelijoiden yhtenäiset lukujärjestykset mahdollistavat sen, että esimerkiksi yhteis-

kuntaopin tunnilla hankittuja tilastotaitoja syvennetään matematiikan aiheeseen liitty-

villä kursseilla ja päinvastoin, ja tekstilajien ja tyyppien tuntemusta syvennetään äidin-

kielen ja yhteiskuntaopin yhteistyössä. 

 

Alkava uuteen lukion opetussuunnitelmaan liittyvä valmistelutyö sisältää myös kokeilui-

ta, joissa pyritään tutustumaan tiimiopettajuuden käytänteisiin. Tiimiopettajakokeilut 

lisäävät aineiden välistä yhteistyötä ja toimivat oppiaineiden rajat ylittävien opintojakso-

jen ideoinnin pohjana.  
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Oper-ryhmän toimintaan kuuluu yhteistyössä tarjota opintojen tukea, erityistä tukea ja 

tehostettua opinto-ohjausta sekä käsitellä opiskeluhuollollisia kysymyksiä. Tarvittaessa 

oper-ryhmä järjestää myös opiskelijatapaamisia erityisopettajan ja opinto-ohjaajan yh-

teistyönä. 

 

Erityisinä tavoitteina vuodelle on mahdollistaa lukio-opiskelijoille paremmin ja riittävästi 

jo opintojen alusta lähtien tuki, erityisen tuki ja tehostettu opinto-ohjaus, tarvittaessa 

työpareina toimien. Tavoitteena on myös tavoittaa ja tarjota ohjaus-/ tukimahdollisuutta 

opintojansa keskeyttämistä harkitseville ja opintonsa keskeyttäneille. 

 

 

Opinto-ohjauksessa kehitetään sekä yksilöohjausta että pienryhmäohjausta eri kouluas-

teilla. Lukion, LUVAn ja perusopetuksen opiskelijoiden kanssa laaditaan ja päivitetään 

henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat sekä jatko-opintosuunnitelmat. Opiskelijoita oh-

jataan ja neuvotaan jatko-opintoihin hauissa.  

 

Lukion opinto-ohjauksessa järjestetään säännöllisesti ryhmämuotoista ohjausta teemoit-

tain (opo-infot). Tehostetaan yksilöohjauksen tavoitettavuutta sekä tiedottamisen ja seu-

rannan keinoja. Opinto-ohjauksessa huomioidaan meneillään olevat muutokset korkea-

koulukentässä, erityisesti korkeakoulujen opiskelijavalintojen muutokset. LUVA:n opis-

kelijoiden opinto-ohjausta, yksilöohjausta lisätään. Perusopetuksessa opinto-ohjaajat jat-

kavat opinto-ohjaus- ja työelämätaidot oppiaineen kurssien aot1 ja aot2 (alkuvaihe) sekä 

ot1 ja ot2 (päättövaihe) kehittämistä lukuvuoden teemojen puitteissa. Opinto-ohjaajat 

vastaavat perusopetukseen hakevien haastatteluista yhdessä erityisopettajan kanssa. 

 

 

Lukuvuonna 2019–20 erityisopetuksen erityisenä tavoitteena on samanaikaisopetuksen 

lisääminen sekä perusopetuksessa että lukiossa. Tuen tarpeen arviointia lisätään opinto-

jen alkuun, opintojen edetessä ja opintojen lopussa. Opiskelijoille tarjotaan tukea enem-

män. Tarve erityisopetukselle, erityiselle tuelle ja erityisjärjestelyille kirjataan opiskeli-

jan HOPS-lomakkeeseen. Selvitetään myös mahdollisuutta tuoda erityisopetusta näky-

vämmäksi esim. järjestämällä pajatyyppisiä tilaisuuksia opiskelutekniikoiden opetteluun 

ja lukusuunnitelmien tekoon ja tuomalla erityisopetusta esille lukio-opiskelijoille suunna-

tuissa infotilaisuuksissa.  

 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida perusopetuk-

sen ja lukion yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Ryhmä kokoontuu lukuvuosittain 3–4 kertaa. 

Ryhmä tekee yhteistyötä Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion Hyvä-TYK-ryhmän 

kanssa. 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena lukuvuodelle 2019–20 on lisätä edelleen 

vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa ja kasvattaa opiskelijoiden osal-
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lisuutta kouluyhteisössä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä myös jatkaa toimintaa kes-

tävän kehityksen teeman ympärillä. Tavoitteena on pyrkiä tarttumaan opiskelijoilta saa-

taviin ideoihin ja kehittää näistä toimintaa.  

 

 

Lukuvuonna 2019–20 ryhmänohjausta kehitetään edelleen. Aloittaville ryhmille järjeste-

tään alkuinfon lisäksi kahden viikon orientaatiojakso, jolloin jokaisen koulupäivän alussa 

noin puolen tunnin ajan tutustutaan Töölön yhteiskoulun aikuislukion toimintatapoihin 

ja käytänteisiin. Aloittavilla ryhmillä on myös tutoreiden järjestämä ryhmäytymispaja, 

jossa ryhmänohjaajat voivat olla mukana ryhmähenkeä luomassa. Lisäksi ryhmänohjaa-

jat toimivat koko lukuvuoden ajan ryhmänsä tukena ja auttavat ongelmatilanteissa. Ryh-

mänohjaaja seuraa myös opiskelijoiden opintojen etenemistä, jolloin mahdollisesti ilme-

neviin vaikeuksiin voidaan puuttua aikaisessa vaiheessa. Seuraamisen tehostamisen käy-

tänteitä pohditaan.  

 

 

LUVA:an otetaan lukuvuonna 2019–20 uusia opiskelijoita niin syys- kuin kevätlukukau-

den alussa. Tarkoitus on kannustaa jo yhden lukukauden LUVA:ssa opiskelleita opiskeli-

joita ottamaan vastuuta uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä, mikä voimauttaa opis-

kelijoita ja synnyttää oppimistilanteita, joissa he voivat kehittää suomen kielen taitoaan 

luonnollisessa ympäristössä. Uusien opiskelijoiden opastaminen myös tiivistää ryhmän 

toimimista yhdessä ja voi näin lisätä opiskelumotivaatiota. 

 

Lukuvuonna 2019–20 pidetään edelleen LUVA-opettajien yhteisiä tapaamisia, joissa jae-

taan hyviä käytänteitä ja ideoidaan yhteistyömahdollisuuksia. S2-opetuksen ja muun 

opetuksen yhteistyötä ja opetuksen eheyttämistä jatketaan ja pyritään kehittämään. 

Koulun yhteistä teemaa tuodaan eri näkökulmista esiin kaikissa oppiaineissa sekä ainei-

den välisessä yhteistyössä. 

 

Lukuvuonna 2019–20 kaikilla LUVA:n S2-kursseilla on lukion kurssikoodi ja kaikki kurs-

sit esitellään opinto-oppaassa lukiolaisille avoimina kursseina. Opetusta on siis kehitet-

tävä kaikilla kursseilla aiempaa eriyttävämpään suuntaan, jotta niin LUVA- kuin lukio-

opiskelijatkin saavat kursseista juuri heille sopivia sisältöjä ja voivat opiskella heille sopi-

vin metodein. 

 

Lukuvuonna 2019–20 erityisenä tavoitteena LUVA:ssa on kehittää itse- ja vertaisarvioin-

tia, jotka ovat jo aiemmin olleet LUVA-opinnoissa keskeisiä: opiskelija arvioi kaikilla 

kursseilla omaa oppimistaan ja antaa muille opiskelijoille rakentavaa palautetta. Tarkoi-

tus on antaa palautetta aiempaa monipuolisemmin ja kokeilla erilaisia tapoja antaa ja 

vastaanottaa palautetta. 

 

 

Koulun työsuojelutoimikunta koostuu koko koulun työsuojeluvaltuutetuista, varavaltuu-

tetuista ja koulun rehtoreista. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia koulun turvallisuu-

desta oppimis- ja työyhteisönä ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin. Lukuvuosittaisiin teh-

täviin kuuluu lakisääteisten työsuojeluasiakirjojen ja opetussuunnitelman edellyttämien 
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suunnitelmien päivitys. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. koulun turvallisuussuunnitelma ja 

pelastussuunnitelma. Koulun työsuojelutoimikunnan kaksivuotinen toimikausi päättyy 

31.12.2019, jonka jälkeen alkaa uusi toimikausi entisten tai uusien jäsenten voimin. 

 

Lukuvuonna 2019–20 työsuojelutoimikunta organisoi koululle ensiapukoulutuksen sekä 

järjestää yläkoulun, lukion ja aikuislukion opiskelijoille poistumisharjoituksen. Toimi-

kunta käsittelee kokouksissaan myös muita henkilöstön esittämiä asioita. Kokouksia jär-

jestetään tarpeen mukaan mutta vähintään kaksi lukuvuoden aikana. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion yhteinen 

tieto- ja viestintäteknologiatiimi toimii sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tukena 

tvt-asioissa. Tvt-tiimissä on mikrotukihenkilön lisäksi edustaja kaikista koulumuodoista. 

Koulussa on laadittu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Liitteenä on tvt-

tiimin toimintasuunnitelma tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseksi lu-

kuvuonna 2019–20. 

 

 

Keväällä 2019 valmistui uuden lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos. Opetus-

suunnitelmatyö jatkuu Opetushallituksessa ja kouluissa, ja uusi opetussuunnitelma ote-

taan käyttöön lukioissa syyslukukauden 2021 alussa. Opetussuunnitelmaan viitataan ly-

henteellä LOPS2021. 

 

Opetushallitus on myöntänyt Töölön yhteiskoululle ja Töölön yhteiskoulun aikuislukiolle 

valtionavustusta lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen. Hankkeen nimi on Toi-

mintakulttuurin päivitys LOPS-ohjauksella ja hankekausi jatkuu vuoden 2020 loppuun 

saakka. Hankesuunnitelmassa kehittämisen ensisijaisiksi painopisteiksi on nimetty i) 

paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukeminen, ii) lukiokoulutuksen toimintakult-

tuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä iii) korkeakoulu- ja työ-

elämäyhteistyön kehittäminen. 

 

Syyslukukauden alussa molempien koulujen lukio-opettajat jaetaan tiimeihin, jotka kou-

lukohtaistavat opetussuunnitelman yleistä osuutta ja toteuttavat hankkeen aikana eri-

laisia kokeiluita. Kokeiluiden tarkoitus on tuottaa kokemuksia ja osaamista, joita tarvi-

taan lukion opetussuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen sen astuessa voimaan. 

 

Opettajista valitaan LOPS-ohjaajien joukko, joka järjestää tiimeille koulutusta, ohjaa tii-

mien tekemiä kokeiluita ja koordinoi koko koulun LOPS-prosessia. Yksityiskoulujen lu-

kiotutorverkostoon kuuluvat opettajat toimivat myös koulun LOPS-ohjaajina. LOPS-oh-

jaajat välittävät tietoa kokeiluiden tuloksista kouluyhteisössä ja koulun yhteistyöverkos-

toissa.  
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Jokainen Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelija kuuluu koulun opiskelijakuntaan. 

Opiskelijoille tarjotaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus koulun toimintaan ja 

kehittämiseen siten, että kouluyhteisö olisi mahdollisimman hyvä työskentely- ja opiske-

luympäristö. 

 

 

Opiskelijakunnan hallituksessa on toiminut aktiivisesti perusopetuksen, LUVA:n ja lu-

kion opiskelijoita. Tarkoituksena on jatkaa ja kehittää tätä toimintaa, ja saada entistä 

paremmin opiskelijoiden ääni kuuluville Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Opiskelijat 

voivat ilmoittautua suoraan opiskelijakunnan hallituksen jäseniksi. Tarvittaessa järjes-

tetään vaali. Opiskelijakunnan hallitus muodostetaan lukuvuoden alussa. Hallitus valit-

see keskuudestaan puheenjohtajan, joka edustajaa opiskelijoita koulun johtokunnassa. 

 

Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja hen-

kilökunnan välillä. Opiskelijat voivat olla yhteydessä opettajajäseneen kaikissa kouluun 

liittyvissä asioissa. Opettajajäsen välittää opiskelijapalautteet eteenpäin. Opettajajäse-

nen yhteystiedot ilmoitetaan koulun ilmoitustaululla. 

  

Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä koululla useiden tahojen kanssa. Yhteisölli-

sen opiskeluhuoltoryhmän kanssa mietitään parhaita mahdollisia tapoja tukea opiskeli-

joita ja tuoda iloa opiskeluun. 

 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ja opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja saa-

vat tehtävistään erillisen todistuksen. 

 

Opiskelijakunnan hallituksesta valitaan vuosittain opiskelijajäsen koulun johtokuntaan. 

Opiskelijajäsen osallistuu muun muassa koulun johtokunnan kokouksiin ja hänen yhteys-

tietonsa ovat ala-aulan ilmoitustaululla. Opettajajäsen ja opiskelijakunnan hallitus suun-

nittelevat tulevaa toimintaa yhdessä. Opiskelijakunnan edustaja lukuvuodeksi 2019–20 

valitaan syyslukukauden ensimmäisen jakson aikana. 

 

 

Lukuvuoden aikana jatketaan tutor-opiskelijatoimintaa peruskoulun opiskelijoille. Ke-

väällä 2019 valittiin tutoreita lukuvuodelle 2019–20, ja lisäksi syksyllä aloittaneita opis-

kelijoita voidaan valita tutoreiksi jo kevätlukukaudelle. Tarkoituksena on, että vanhat 

opiskelijat opastavat ja tukevat uusia opiskelijoita erityisesti opintojen alussa ja tarvit-

taessa muulloinkin. 

 

Tutorit ovat mukana uusien opiskelijoiden alkuinfossa, jolloin he esittäytyvät ja tutustut-

tavat uusia opiskelijoita koulun tiloihin. He käyvät myös uusien opiskelijoiden orientaa-

tioviikkojen aikana tapaamassa uusia opiskelijoita ja kertomassa toiminnastaan. Tutorit 

järjestävät uusille opiskelijoille opintojen alkupuolella ryhmäytymispajan, jossa harjoitel-

laan leikkimielisten tehtävien avulla ohjeiden kuuntelua ja ryhmässä toimimista. Tutorit 

osallistuvat myös kutsusta yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksiin. 

 

Tutorit saavat toiminnastaan kurssisuorituksen (ot3 Tutorkurssi) ja todistuksen. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään vuosittain Yhteinen koulumme tilai-

suuksia, joissa opiskelijat ja koulun henkilökunta kokoontuvat yhteisten asioiden äärelle. 

Tilaisuuksissa opiskelijat voivat esimerkiksi tuoda esille näkemyksiään koulua koskevis-

ta asioista. Tilaisuuksia käytetään myös keskusteluareenana, kun selvitetään opiskelijoi-

den kokemuksia opetussuunnitelmissa kuvattujen laadullisten tavoitteiden toteutumi-

sesta (esim. koulun arvopohja ja laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet). Tilaisuuksia voivat 

järjestää opiskelijakunnan hallitus, yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä tai muut toimijat. 

Tapaamisista tiedotetaan jaksotiedotteissa, ilmoitustauluilla sekä info-tv:ssä. 

 

Lukuvuonna 2019–20 järjestetään aiempien vuosien tapaan tapaamiset yhteisöllisen 

opiskeluhuoltoryhmän, tutor-opiskelijoiden ja opiskelijakunnan hallituksen kesken syys-

lukukaudella ja kevätlukukaudella. Lisäksi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä keskuste-

lee opiskelijoiden kanssa palauteilloissa. Lukuvuoden aikana tarkastellaan vielä mahdol-

lisuuksia hyödyntää ryhmänohjaustunteja arviointitiedon keräämiseen vapaamuotoises-

sa keskustelussa. 

 

 

Opiskelijoille toteutetaan kevätlukukaudella vuosittainen Yhteinen koulumme kysely, 

jolla kartoitetaan yleistä viihtyvyyttä koulussa sekä kerätään avointa palautetta koulu-

yhteisön kehittämiseksi. 

 

 

Lukuvuoden aikana kerätään opiskelijoilta kurssipalautetta käyttäen yhtenäistä pohjaa. 

Kurssipalautteella kartoitetaan erityisesti opiskelijoiden kokemusta opetusjärjestelyistä. 

Palautetta käytetään opetuksen kehittämiseen. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään myös vapaamuotoisia opiskelijoiden ja 

henkilökunnan tapaamisia. Perusopetuksen valmistuvien opiskelijoiden juhla järjeste-

tään ensimmäisen jakson jälkeen, vuodenvaihteen jälkeen ja kevään lopuksi. Lisäksi opis-

kelijakunnan hallituksen kanssa pyritään järjestämään vapaamuotoinen kierrätyskahvi-

la tai vastaava tapahtuma mahdollisesti yhteistyössä Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja 

lukion kanssa. Myös opiskelijakunnan hallitus voi ideoida tapahtumia vuoden aikana tai 

osallistua vapaamuotoisten tapahtumien järjestämiseen. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkaa yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. 

Kaksoistutkintoyhteistyö jatkuu Business College Helsingin, Perho Liiketalousopiston ja 

Suomen Diakoniaopiston kanssa. Yhteistyötä kehitetään säännöllisissä tapaamisissa yh-

teistyökoulujen edustajien kanssa sekä Töölön yhteiskoulun aikuislukion henkilöstön yh-

teistoiminnassa. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-ohjaajat kartoittavat ja kehittävät peruskoulun 

ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön mahdollisuuksia perusopetuksen opetussuunni-

telman hengessä osana opinto-ohjaus ja työelämätaidot oppiainetta. Yhteistyötä eri am-

matillisten oppilaitosten kuten Stadin ammattiopiston ja Omnian kanssa jatketaan.  

 

Koulu pyrkii järjestämään perusopetuksen opiskelijoilleen mahdollisuuden osallistua ko. 

oppilaitosten tutustumistilaisuuksiin. Yhteistyössä huomioidaan myös ne opiskelijat, jot-

ka hyötyisivät tulevissa ammatillisissa opinnoissaan erityisestä tuesta. 

 

 

Verkkolukio on Yksityiskoulujen Liiton alaisuudessa toimiva pedagoginen yhteenliitty-

mä, jossa on mukana useita yksityiskouluja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota edelleen 

näiden koulujen tutkinto-opiskelijoille heidän oman koulunsa kurssitarjontaa laajempia 

opiskelumahdollisuuksia ilmaiseksi tai hyvin pienillä kustannuksilla. Töölön yhteiskou-

lun aikuislukio osallistuu Verkkolukion toimintaan lukuvuonna 2019–20 tarjoamalla 

kaikki lukion e-kurssit ja TO1-kurssin Verkkolukion kautta opiskeleville. Uutena tarjon-

taan on tulossa mm. islamin kurssit UI1 ja UI2.  
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toimintakulttuurin keskeinen piirre on eri koulumuo-

tojen välinen yhteistyö. Aikuisten perusopetus toimii yhteistyössä aikuisten lukiokoulu-

tuksen kanssa, ja samassa rakennuksessa toimiva Töölön yhteiskoulun lukio ja yläkoulu 

on tärkeä yhteistyökumppani. Eri koulumuotojen tavoitteet ja toimintakulttuurit tukevat 

toisiaan ja eri koulumuodot huomioivat toisensa toiminnassaan. 

 

Lukuvuonna 2019–20 Töölön yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkavat yh-

teistyötä edellisenä lukuvuonna alkaneen Matkaopas laadukkaampaan kouluun laatu-

käsikirjan piirissä. Aikuislukion käytänteitä kehitetään laatukäsikirjan osoittamaan 

suuntaan KEHRÄ:n johdolla. Yhteiskoulu ja aikuislukio tekevät soveltuvissa asioissa yh-

teistyötä ja molempien puolien edustajat tapaavat säännöllisesti. 

 

Opetushallitukselta valtionavustusta saanut Toimintakulttuurin päivitys LOPS-ohjauk-

sella hanke toteutetaan yhteistyössä koulujen välillä. Hankkeeseen valitaan LOPS-oh-

jaajia molemmista kouluista ja soveltuvissa aiheissa tiimit tekevät kokeiluita yhteistyös-

sä koulumuotojen välillä. Kokeiluihin valmistautumista varten koululla järjestetään kou-

lutuksia, ja kokeiluiden tuloksia esitellään koululla koko kouluyhteisölle ja vieraille yh-

teistyökouluista. LOPS2021-työ alkaa osana hanketta syyslukukauden alussa. Koulukoh-

taisen opetussuunnitelmatekstin on määrä olla valmis marraskuussa 2020, ja hanke tu-

kee koulussa tehtävää opetussuunnitelmatyötä. 

 

Lisäksi jatketaan muita hyväksi todettuja käytäntöjä. Töölön yhteiskoulun lukion opiske-

lijat voivat joustavasti suorittaa aikuislukion puolella yksittäisiä kursseja ja oppiaineita. 

Myös aikuislukion opiskelijoilla on mahdollisuus resurssien salliessa suorittaa kursseja 

päiväopetuksessa. Päätöksen järjestelystä tekee rehtori tapauskohtaisesti. 

 

Tieto- ja viestintäteknologiatiimi järjestää koko koululle yhteisiä koulutuksia. Lukuvuon-

na 2019–20 tvt-tiimi tarjoaa myös erityisesti tukea lukion opetussuunnitelman kehittä-

miseen liittyvään työskentelyyn. Tvt-tiimin toimintasuunnitelma tieto- ja viestintäteknii-

kan opetuskäytön kehittämiseksi lukuvuonna 2019–2020 on liitteenä.   

 

Yhteiskoulun ja aikuislukion yhteisissä kokouksissa käsitellään koko kouluyhteisöä kos-

kettavia asioita. 

 

 

Aikuisten perusopetuksen verkosto pyrkii vahvistamaan yhteistyötä aikuisten perusope-

tusta järjestävien tahojen kesken. Verkoston tapaamisissa keskustellaan muun muassa 

aikuisten perusopetukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on aikuisten 

perusopetusta koskevan tiedon koonti ja jakaminen sekä koulutuksen kehittäminen yh-

teistyössä. 

 

AIPE-verkostoon kuuluvat Eiran aikuislukio, Helsingin aikuislukio, Töölön yhteiskoulun 

aikuislukio, Helsingin aikuisopisto, Omnia, Vantaan aikuisopisto, Suomen Diakoniaopis-

to, Järvenpään opisto sekä edustaja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
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toimialalta (KASKO). Töölön yhteiskoulun aikuislukiota verkoston kokoontumisissa 

edustavat rehtori, vararehtori ja opinto-ohjaajat. 

 

Seuraavaa AIPE-verkoston kielten opettajien tapaamista suunnitellaan pidettäväksi Töö-

lön yhteiskoulun aikuislukiossa syksyllä 2019. Tapaamisen tavoitteena on pohtia perus-

opetuksen englannin arviointia syvemmin ja kehittää työkaluja mm. kirjoitelmien ar-

viointiin. 

 

 

Lukuvuonna 2019–20 opinto-ohjaajat osallistuvat pääkaupunkiseudun aikuislukioiden 

opinto-ohjaajien verkoston yhteistyöhön: ryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aika-

na pohtimaan ajankohtaisia aikuislukioiden asioita ja kysymyksiä sekä jakamaan ja 

ideoimaan opinto-ohjauksen hyviä käytäntöjä. 

 

 

Töölön yhteiskoulun lukio ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio ovat mukana yksityiskoulu-

jen lukiotutorhankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea koulujen työskentelyä uuden 

lukion opetussuunnitelman (LOPS2021) valmistelussa. Toiminta alkoi keväällä 2019 ja 

jatkuu kesän 2020 loppuun saakka. Yhteistyössä kouluja edustavat lukiotutorit verkos-

toituvat, vaihtavat ideoita ja hankkivat osaamista. Töölön yhteiskoulun lukiota verkos-

tossa edustavat Irene Bonsdorff ja Riina Ståhlberg ja aikuislukiota Jan Jansson. He myös 

organisoivat yhteistyössä rehtoreiden kanssa syksyllä alkavaa opetussuunnitelmatyötä 

koulussa. Lukuvuonna 2019–20 lukiotutorverkosto järjestää koulutuksia sekä lukiotuto-

reille että kaikille verkostoon kuuluvien koulujen opettajille LOPS2021-työn tukemiseksi. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee yhteistyötä koulun ja kotoutumista hoitavien 

viranomaisten välillä. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hankkeissa ja projekteissa 

muun muassa Suomen pakolaisavun Kurvi-projektin, Ohjaamon ja Stadin osaamiskes-

kuksen kanssa. Nämä auttavat kotoutumisvaiheessa olevia ja vaiheen ylittäneitä maa-

hanmuuttajia ja palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa. Yhteistyössä etsitään maa-

hanmuuttajien asioihin perehtyneiden hankkeiden ”puuttuvia linkkejä”. 

  

Kurvi-projektin työntekijöillä on mahdollisuus liikkua opiskelijan kanssa sinne, missä 

hän apua tarvitsee. Usein avun tarve liittyy kotoutumisasioiden selvittelyyn ja siten opis-

kelijan mahdollisuuteen jatkaa opintojaan. Kurvi-projektin kanssa yhteistyötä tekevät 

kuraattori ja opinto-ohjaaja. 
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Lukuvuonna 2017–18 Töölön yhteiskoulun aikuislukioon perustettiin ystävyyskoulutiimi, 

jonka tarkoituksena on tehdä yhteistyötä Somalimaassa sijaitsevan Odweyne Secondary 

Schoolin kanssa. Odweyne Secondary School on sisäoppilaitos, joka on avattu uudelleen 

vuonna 2005 ja jossa opiskelee yli 4000 opiskelijaa. Ystävyyskoulutiimissä on mukana 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion henkilökuntaa ja opiskelijoita. 

 

Ystävyyskoulutiimi jatkaa toimintaansa lukuvuonna 2019–20, jolloin yhteistyötä ystä-

vyyskoulun kanssa tehostetaan. Tavoitteena on muun muassa auttaa ystävyyskoulua 

saamaan omat verkkosivunsa valmiiksi ja tehdä molemmista kouluista esittelyvideot. 

Selvitetään mahdollisuutta eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, esimerkiksi materiaa-

lin vaihtoon. Mahdollisuuksien mukaan Töölön yhteiskoulun aikuislukion lahjoittaa ys-

tävyyskoululle poistettavia toimintakuntoisia laitteita ja tarvikkeita kuten kameroita. 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa voidaan tehdä jonkinlainen keräys ystävyyskoulun 

hyväksi. Selvitetään myös mahdollisuutta hakea ulkopuolista tukea ystävyyskoulutiimin 

toimintaan. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee yhteistyötä myös Erityishuoltojärjestöjen liitto 

EHJÄ ry:n kanssa. EHJÄ ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka toiminnan 

tavoitteena on myös nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy. 

 

 

Töölön kirjasto tarjoaa runsaasti erilaisia palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Palvelui-

hin lukeutuvat muun muassa lukuhuone, varattavat työtilat ja tulostusmahdollisuus. 

Kirjastossa järjestetään myös esimerkiksi kielikahvilatoimintaa, ja saatavilla on myös 

kirjallisuutta monilla kielillä. Kirjasto järjestää opastusta palveluiden käyttämiseen. Lu-

kuvuonna 2019–20 Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen uusia opiskelijoita 

ohjataan tutustumaan kirjastoon ja sen palveluihin. Kirjaston kanssa yhteistyötä tekevät 

erityisesti Töölön yhteiskoulun aikuislukion oman kirjaston työntekijät ja s2-opettajat. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja virolaisen aikuislukion Võru Täiskasvanute Güm-

naasiumin välinen yhteistyö jatkuu vapaamuotoisena yhteydenpitona. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkaa hyvää yhteistyötä myös mm. Haagan autokoulun 

ja Yrjö Jahnssonin säätiön kanssa. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa pidetään tärkeänä, että koulun toimintaa kehitetään 

jatkuvasti. Kehittämisen pohjana on jatkuva toiminnan arviointi. Liitteenä on Töölön yh-

teiskoulun aikuislukion toiminnan arviointisuunnitelma 2019–2020. 

 

 

Lukuvuonna 2019–20 arvioinnin keskeisiä työkaluja ovat opiskelijakyselyt, joita toteute-

taan sekä yhteisenä kaikille opiskelijoille että kohdentaen osalle opiskelijoista. Arvioin-

nissa käytettävää tietoa saadaan myös vapaamuotoisista keskusteluista ja opiskelijoiden 

spontaanisti antamasta palautteesta. Saatua palautetta käsitellään suunnitelmallisesti 

KEHRÄ:ssä, aineryhmissä sekä opettaja- ja henkilöstökokouksissa. 

  

Lukuvuoden aikana järjestetään opettajille mahdollisuus antaa palautetta koulun toimin-

nan eri osa-alueista mm. opettaja- ja henkilöstökokouksissa. Myös aineryhmissä ja muis-

sa kokoonpanoissa tapahtuva oman toiminnan reflektio ja asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamisen arviointi on tärkeä osa arviointia. Rehtorin kanssa käytävissä kehityskeskus-

teluissa on mahdollisuus pureutua näihin teemoihin syvällisemmin. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee koulun toiminnan arvioinnissa yhteistyötä Töölön 

yhteiskoulun kanssa. Yhteistyön pohjana toimii myös yhteistyössä kuuden muun yksityis-

koulun kanssa laadittu laatukäsikirja Matkaopas laadukkaampaan kouluun. Toiminnan 

arviointi rakentuu erilaisten laatutavoitteiden toteutumisen arviointiin. Tavoitteet jakau-

tuvat eri osa-alueisiin seuraavalla tavalla. 

 

2 Opetus, arviointi ja ohjaus 

2.1 Opetus ja oppiminen 

2.2 Oppilaan ja opiskelijan arviointi 

2.3 Kerhotoiminta 

2.4 Ohjaus 
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3 Hyvinvointi ja oppimisen tuki 

3.1 Opiskeluhuolto 

3.2 Pedagoginen tuki 

3.3 Osallistaminen ja yhteisöllisyys 

 

4 Yhteistyö 

4.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

4.2 Lähialueyhteistyö 

4.3 Kansainvälisyys 

 

5 Turvallinen, toimiva ja viihtyisä oppimisympäristö 

5.1 Turvallinen työympäristö 

5.2 Viihtyisä ja toimiva koulu 

5.3 TVT 

5.4 Esteettömyys (fyysinen maailma) ja saavutettavuus (digipalvelut) 

5.5 Kestävä kehitys 

 

6 Johtaminen 

6.1 Hallinto 

6.2 Pedagoginen johtaminen 

6.3 Henkilöstö 

6.4 Talous 

6.5 Tukipalvelut 

6.6 Viestintä 

 

7 Muut arviointikohteet 

7.1 Kurinpidollisten keinojen käytön ja menettelytapojen arviointi 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa lukuvuoden 2019–20 aikana arviointia kohdistetaan 

ja arviointia kehitetään erityisesti Matkaopas laadukkaampaan kouluun kirjan lukujen 

2, 3 ja 5 aiheissa.  

 

Opetusta ja opiskelijoiden arviointia arvioidaan erityisesti kurssipalautteessa. Kurs-

sipalautteen keräämistä yhtenäistetyssä muodossa opettajien oman palautteenkeruun li-

säksi jatketaan edelleen lukuvuonna 2019–20. Yhtenäistetty ja sähköinen muoto helpot-

taa tulosten tarkastelua ja mahdollistaa niiden hyödyntämisen koko koulun tasolla. Yh-

tenäistettyä kurssipalautetta käsitellään aineryhmissä seuraavan lukuvuoden alussa. 

Opettajat voivat aineryhmissä ja omassa työssään käyttää kurssipalautetta ja muuta ke-

räämäänsä arviointitietoa koulutuksen ja sen vaikuttavuuden arvioimiseksi.  

 

Ohjauksen arviointiin kuuluu sekä yleisten tavoitteiden toteuttaminen että lukuvuo-

den erityisten tavoitteiden toteuttaminen. Ohjaussuunnitelmassa yleisiksi arviointikoh-

teiksi on kerrottu ohjauksen tulokset, prosessi, menetelmät ja resurssit. Opinto-ohjauksen 

tuloksellisuus näkyy muun muassa realistisen opintosuunnitelman laatimisena, mutta 

toisaalta yksilöohjaus on vuorovaikutusprosessi, jossa palaute mahdollistuu usein parhai-

ten dialogin kautta. Ryhmä- ja kurssimuotoisesta opinto-ohjauksesta kerätään palautetta 

lomakkeella. 

 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen seuran-

taa tekee yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijoilta kerätään vapaamuotoista ja 
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spontaania palautetta kokeiden palauteilloissa, ja palautetta saadaan myös yleisistä koko 

koulua koskevista kyselyistä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kerää palautetta toi-

minnastaan myös henkilökunnalta kevätlukukaudella. 

 

Lisäksi lukuvuonna 2019–20 keskitytään arvioinnissa opiskeluympäristön turvalli-

suuteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Aikaisempien vuosien tapaan opiskelijoiden 

käsitys oppimisympäristöjen ja työtapojen laadusta tulee esille osin kurssipalautteissa. 

Tätä tietoa täsmennetään myös tvt-tiimin syyslukukaudelle sijoittuvalla kyselyllä, joka 

valottaa sähköisen opiskelun kokemuksia ja opiskelijoiden toiveita sen kehittämisestä.  

 

Kevätlukukaudelle suunniteltu Yhteinen koulumme kysely kertoo myös opiskelijoi-

den kokemuksesta opiskeluympäristöstä, minkä lisäksi kyselyssä saadaan palautetta 

opiskelijoiden kokemuksesta koulun toimintakulttuurista. Yhteinen koulumme kysely 

mahdollistaa näiden toteutumisen arviointia kouluyhteisön tasolla ja irrallaan yksittäi-

sistä kurssikokemuksista.  

 

Näiden arviointikeinojen lisäksi opiskelijoilta voidaan kerätä myös kasvokkain tietoa ko-

kemuksista esimerkiksi Yhteinen koulumme tilaisuuksissa. Käytävä keskustelu on 

kyselyitä hedelmällisempi tapa kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä teemoista, joita on 

haastavaa arvioida kvantitatiivisesti.  

 

Ryhmänohjauksen seurantaa tekevät ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaaja voi teettää ryh-

mällään kyselyn tai järjestää keskustelutilaisuuksia ryhmänohjauksen yhteydessä, jossa 

opiskelijat saavat antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ja tuesta sekä kertoa tarpeis-

taan.  

 

Kurinpidollisten keinojen käyttämisen seurantaa varten rehtori kerää tarpeelliset 

tiedot. Suunnitelmaa kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menet-

telytavoista sekä suunnitelman soveltamista voidaan arvioida kokemusten pohjalta opet-

tajainkokouksissa kevätlukukaudella tai aiemmin tarpeen vaatiessa. 

 

Koulun yhteistyökäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään yhteistyötahojen kanssa suunni-

tellusti esimerkiksi yhteistyökokouksissa ja kehittämispäivissä. Koulun sisäisen yhteis-

työn kehittämisessä kaikilla työryhmillä on tärkeä osa. Opiskelijat voivat antaa vapaa-

muotoista palautetta, ja esimerkiksi kurssipalautteissa esille nousevat kehitystoiveet kä-

sitellään asianmukaisessa ryhmässä.  

  

Koulun muun toiminnan, esimerkiksi kanslia- ja kirjastopalveluiden arvioinnissa ke-

väällä toteutettava Yhteinen koulumme kysely on tärkeä palautekanava, jossa myös va-

paa palaute on mahdollista. KEHRÄ ja kanslia välittävät esille tulevat kehittämistoiveet 

asiaankuuluville tahoille. 

 

Tärkeä osa koulun toiminnan arviointia on myös opettajien ja muun henkilökunnan ref-

lektio koulun toiminnasta, joka voi pohjautua jonkin yhteisen arviointitoimen tuloksiin 

tai opettajien omaan tiedonkeruuseen tai opettajien saamaan vapaamuotoiseen palaut-

teeseen ja oman työn arviointiin. Reflektio aineryhmissä on usein hedelmällisin tapa käsi-

tellä näitä teemoja, koska aineryhmä voi tarjota tukea myös parannusehdotusten muotoi-

luun. Aineryhmät voivat tuoda kehitysehdotuksia KEHRÄ:n ja opettajainkokousten käsi-

teltäviksi. 

 

Aikuislukion kansliaan tai kanslian edessä olevaan palautelaatikkoon opiskelijat voivat 

jättää palautetta, toivomuksia ja ideoita koulun toimintaan liittyen sekä viestejä opiske-

lijakunnan hallitukselle. 
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Arvioinnin kaikki keskeiset tulokset julkaistaan sekä henkilökunnalle että opiskelijakun-

nalle. Tuloksista kerrotaan esimerkiksi sähköpostilla, Peda.netissä, info-TV:ssä ja/tai 

koulun ilmoitustauluilla. 

 

Opiskelijakunnan hallitus voi myös käyttää Yhteinen koulumme tilaisuuksia välittääk-

seen tietoa oman arviointityönsä tuloksista. 

 

 

Tämän lukuvuosisuunnitelman ja toteutuneen toiminnan pohjalta vuosittain laaditaan 

lukuvuosiraportti, jossa seurataan lukuvuosisuunnitelman ja siinä kuvattujen arviointi-

toimien toteutumista. Lukuvuosiraportti julkaistaan lukuvuoden 2019–20 ensimmäisen 

jakson aikana.  
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