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Töölön yhteiskoulun aikuislukio on tutkintotavoitteista, yleissivistävää opetusta antava oppi-
laitos. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on mahdollista suorittaa lukio- ja perusopintoja, 
ylioppilastutkinto tai osallistua lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. 
 
Opiskelija voi 

 suorittaa lukion oppimäärän 
 suorittaa yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän 
 suorittaa lukion yksittäisiä opintojaksoja 
 suorittaa muita lukion tehtävään kuuluvia yleissivistäviä aineita tai aihe-

kokonaisuuksia 
 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 pyrkimyk-
senään vastata esiin tuleviin koulutustarpeisiin mahdollisimman joustavasti. Tavoitteena 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 ava-
rakatseisuutena ja laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena sekä tukee identiteetin, 
maailmankatsomuksen ja kuvan sekä ihmiskäsityksen muodostamista. 
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Oppiminen on aktiivista toimintaa 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, jossa opiske-
lijan oppimisen ja kehittymisen halu ja näitä tukeva hyvä ja tavoitteellinen opetus ovat kes-
keisiä. Kouluyhteisössä arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua. 
 

Monikulttuurisuus 

Opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu eri kulttuu-
rien vuorovaikutuksessa. Kouluyhteisö koostuu erilaisista kieli, katsomus- ja uskontotaus-
toista tulevista ihmisistä ja tarjoaa mahdollisuuden aitoon monikulttuurisuuteen. 
 

Toisten kunnioittaminen 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnan pohjana on yhtenäinen ihmisarvon kunnioitta-
minen ja pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulussa ei hyväksytä henkistä tai fyy-
sistä väkivaltaa, häirintää syrjintää eikä rasismia. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kan-
nustetaan erilaisuuden hyväksymiseen. 
 

Osallisuus 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan opiskelijoita osallisuuteen kouluyhteisössä 
ja koulun ulkopuolella ja yhteiskunnassa. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä 
koulun toiminnassa. Koulun toiminta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia aktiiviseen 
osallisuuteen yhteiskunnassa. 
 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Ekososiaalisen sivistyksen kehittäminen ohjaa kouluyhteisöä. Ekososiaalinen sivistys pyrkii 
luomaan elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosystee-
mien 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). 
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Rehtori 
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Taina Tanskanen, talouspäällikkö 
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Kansliahenkilöstö 
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PK21D  Ville Hirvonen (päättövaiheen ryhmä) 
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LUVA Satu Mattila 
 

Kehittämisryhmä (KEHRÄ) 
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Satu Mattila, LUVA:n ryhmänohjaaja, S2-opetus 
Mia Snellman, opinto-ohjaaja 
Laura Tuomisaari, reaaliaineiden aineryhmä 
 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 
Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori 
Keise Ali, opintoavustaja 
Leena Ervasti, opinto-ohjaaja 
Katja Karhu, aineenopettaja 
Elisa Parikka, kuraattori 
Minna Pohjolainen, terveydenhoitaja 
Mia Snellman, opinto-ohjaaja 
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Työnantajan edustajat: 
Marja-Leena Ruha-Tuomola 
Pirkko Majakangas 
 
Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion opettajien edustajat: 
Työsuojeluvaltuutettu Auli Keskisaari 
1. varavaltuutettu Marianne Siitonen 
2. varavaltuutettu Mia Riikonen 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion opettajien edustajat: 
Työsuojeluvaltuutettu Matti Kylä-Rekola 
1. varavaltuutettu Janne Lemberg 
2. varavaltuutettu Milla Koskenniemi 
 
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustajat: 
Työsuojeluvaltuutettu Taina Tanskanen 
1. varavaltuutettu Pipsa Ranta 
 

Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen 

Satu Mattila 
 

Tutor-opiskelijatoiminnan ohjaava opettaja 

Tiina Varis 
 

Lukion tutor-opiskelijatoiminnan ohjaava opettaja 

Matti Kylä-Rekola 
 

Tvt-tiimi 

Noora Ahokangas, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 
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Tom Bosas, mikrotuki 
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Pipsa Ranta, opintoavustaja 
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Ystävyyskoulutiimi 

Keise Ali 
Ville Hirvonen 
Milla Koskenniemi 
Satu Mattila 
Tiina Varis 
Merja Virtanen 
 

Opettajat 

Aalto Minni    matematiikka 
Andersson Svetlana  venäjä 
Fabritius Minna   ruotsi 
Haaksluoto Erja   englanti 
Hakala Olli     elämänkatsomustieto 
Hakkarainen Maria  äidinkieli ja kirjallisuus 
Hartikainen Frans   fysiikka, matematiikka 
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Hirvonen Ville    historia, yhteiskuntaoppi, tvt 
Jansson Jan    kemia, matematiikka 
Kallio Saara    suomi toisena kielenä, englanti 
Kangasmäki Mikko   matematiikka 
Kanniainen Janne   englanti, espanja, ruotsi 
Karhu Katja    elämänkatsomustieto, psykologia, uskonto (ev.lut.) 
Karilainen Sanna   äidinkieli ja kirjallisuus 
Korkiakangas Tiina  biologia, maantiede, terveystieto 
Korpi Saarah    uskonto (islam) 
Koskenniemi Milla   englanti, liikunta, terveystieto 
Kotro Arno     filosofia, psykologia 
Kujala Taija    äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 
Kylä-Rekola Matti   fysiikka, matematiikka 
Lemberg Janne    matematiikka 
Mattila Satu    äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 
Päkkilä Jenni    englanti, ranska 
Rinnemaa Anna   suomi toisena kielenä 
Routti Laura    englanti 
Tuomi Olli     fysiikka, matematiikka 
Tuomisaari Laura   biologia, maantiede, terveystieto 
Turumäki Päivi    historia, yhteiskuntaoppi, tvt 
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Aineryhmät 

Opettajat muodostavat oppiaineiden mukaan aineryhmiä, jotka kokoontuvat lukuvuoden ai-
kana. 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. 
 

 

Vararehtori on rehtorin sijaisena aikuislukion käytännön asioissa lyhytaikaisissa poissa-
oloissa. Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus päättää pidemmistä sijaisuuksista. Kaikista rehtorin 
poissaoloista ja sijaistamisesta tiedotetaan henkilökuntaa. 
 

 

Keskimäärin 500 lukio- ja perusopetusopiskelijaa ja 900 aineopiskelijaa. Kaksoistutkintoa te-
kevät opiskelijat ovat mukana aineopiskelijoiden määrässä. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion opetus on esitetty opintotarjonnassa. Opetus koostuu lä-
hiopetuksesta ja e-opintojaksoista. Liitteenä on lukuvuoden 2021–22 lukuvuosikalenteri, josta 
ilmenevät lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Liitteenä on myös lukion, LUVA:n sekä perusopetuk-
sen päättö- ja alkuvaiheen opintotarjonta. 
 

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opis-
kelun esteetön sujuminen on varmistettu. Koulussa on yhteisesti sovitut toimintatavat opis-
keluympäristön turvallisuudesta huolehtimiseksi ja ne on kuvattu opetussuunnitelmaan liit-
tyvässä koulun opiskeluhuoltosuunnitelmassa, kriisi- ja turvallisuussuunnitelmassa sekä pe-
lastussuunnitelmassa. 
 
Koulun järjestyssäännöt ovat lukuvuosisuunnitelman liitteenä. Koulussa on myös laadittu 
opetussuunnitelman edellyttämä suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja nii-
hin liittyvistä menettelytavoista. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ei sallita opintojen suorittamista vilpillisin keinoin. Mi-
käli opiskelija yrittää täyttää opintojen arviointiperusteet vilpillisin keinoin, opiskelijan kuu-
lemiseen varataan mahdollisuus. Opiskelijan tilanne ja rikkeen vakavuus huomioon ottaen 
voidaan opintosuoritus katsoa keskeytyneeksi (K-merkintä), opiskelijalta voidaan vaatia 
koesuorituksen uusimista viivästetysti tai hänelle voidaan määrätä jokin muu korvaava suo-
ritus. Vilppiin ja muihin rikkeisiin liittyvät toimenpiteet on kuvattu koulun suunnitelmassa 
kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opetukseen voi sisältyä erilaisia opintokäyntejä ja vierailuja 
tai muuta koulun ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa opintojakson ohjelmis-
sa/kurssiohjelmissa esitetyn mukaisesti. Seuraavat opintojakso- tai kurssikohtaiset vierailu-
käynnit toteutetaan: 
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Perusopetus 

 S2-kursseilla pyritään tekemään erilaisia opintoretkiä, jos pandemiatilanne ne sallii. 
 

Lukio 

 Lukion kaksoistutkintoryhmät voivat käydä mahdollisuuksien mukaan kirjastossa, 
teatterissa, elokuvissa, näyttelyissä tai muissa äidinkielen ja kirjallisuuden 
opintoihin liittyvissä vierailukohteissa. 

 Lukion kemian opinnoissa tehdään kemian ja muiden luonnontieteiden kanssa 
yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan vierailuja yliopiston opetuslaboratorioihin 

 

LUVA 

 Kursseilla pyritään tekemään erilaisia opintoretkiä, jos pandemiatilanne ne sallii. 
 

 

Lukuvuosikalenteriin merkityt palauteillat järjestetään lukuvuonna 2021–22 mahdollisuuk-
sien mukaan koko koulun yhteisenä kohtaamispaikkana. Tilaisuudessa opiskelijoilla on mah-
dollisuus opettajien tapaamisen lisäksi epämuodollisempaan keskusteluun. Palauteiltojen 
yhteydessä järjestetään arviointisuunnitelmassa esitettyjä kuulemisia ja Yhteinen koulumme 
tilaisuuksia. 
 

 

Opintojen suorittamisesta itsenäisesti tai lähiopetukseen osallistumatta on sovittava etukä-
teen opettajan kanssa. 
 
Iltaopetuksen lukion opintojakson suorittaminen lähiopetukseen osallistumatta on mahdol-
lista periodissa, jossa opintojakso järjestetään lähiopetuksena. 
 
Jos opintojaksoa ei järjestetä lähiopetuksena, sen itsenäinen suorittaminen on mahdollista 
opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Tilannetta tarkastellaan tapauskohtaisesti ja opiske-
lijan opintojen kokonaistilanne huomioiden. 
 
Itsenäinen opiskelu tai opiskelu lähiopetukseen osallistumatta edellyttää pääsääntöisesti säh-
köisen oppimisympäristön käyttöä. 
 
Lukuvuonna 2021–22 opiskelijoilta ei edellytetä itsenäisesti suoritettuja opintoja. Tietyissä 
poikkeustapauksissa lukion opintojakso voidaan toteuttaa osin itsenäisenä opiskeluna. Nämä 
opintojaksot on merkitty erikseen opintotarjontaan. Lisäksi voi olla mahdollista suorittaa it-
senäisesti opintojakso, joka on tarjolla lähiopetuksena mutta opiskelija tarvitsee suorituksen 
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eri aikaan. Poikkeavista järjestelyistä tiedotetaan lukuvuoden aikana. Itsenäisenä opiskelta-
vien opintojaksojen aikatauluista sovitaan opettajan kanssa, mutta niitä ei ole mahdollista 
suorittaa ylioppilaskirjoitusten aikaan 1. tai 5. periodissa. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa käytetään Peda.net-oppimisympäristöä, joka toimii alus-
tana koulun kaikille e-opintojaksoille ja jota käytetään sähköisenä työskentelyalustana myös 
lähiopetuksen opintojaksoille/kursseille. Lisäksi hyödynnetään muita sähköisiä oppimate-
riaaleja. Opiskelijoille tarjotaan tukea sähköisten oppimisympäristöjen käytössä säännölli-
sesti koulun kirjastossa sekä esimerkiksi palauteilloissa ja läksytuessa tarpeen mukaan. Säh-
köisen oppimisympäristön käyttöä edistetään myös perusopetuksen tvt-opetuksessa, jossa 
opiskelijoita ohjataan rekisteröitymisessä ja tunnuksen käytössä. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään lukuvuonna 2021–22 temaattisten opintojen 
opintojakso TO1 Tutkiva työskentely. Opintojaksosta vastaavat opettajat Ville Hirvonen, Milla 
Koskenniemi ja Satu Mattila. Opintojakso järjestetään useammalla periodille jakautuvana ko-
konaisuutena, jonka opiskelijat voivat aloittaa joustavasti. Opintojakson teemana on luku-
vuonna 2021–22 monitieteinen ja luova osaaminen. Opettajat ja aineryhmät selvittävät mah-
dollisuuksia saman teeman puitteissa oppiaine- ja kouluasterajat ylittävään toimintaan. 
 
Perusopetuksen monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei tänä lukuvuonna järjestetä. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion kaikkea opiskelijan opettajilta ja muulta henkilökunnalta 
saamaa tukea kutsutaan TYK-tueksi. Perusopetuksen ja lukion TYK-tukipalveluesitteet ovat 
lukuvuosisuunnitelman liitteenä. Opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien oppiaineiden 
opintojaksoilla/kursseilla tuetaan opiskelijaa asetettujen oppimistavoitteiden saavuttami-
sessa. Seikkaperäinen ja selkeä informointi opintojakson vaatimuksista, erilaisten työtapojen 
käyttö ja myönteisen opiskeluilmapiirin luominen ovat tässä työkaluina. 
 
Kunkin opintojakson oppisisältöön kuuluu myös opettaa ja ohjata opiskelijaa oppimaan juuri 
sillä opintojaksolla 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 tuetaan ke-
hittymään oppiaineelle ominaisessa viestinnässä. 
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto koskee koko koulua. Se tarkoittaa koko koulun hyvinvoinnista, 
terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Tavoit-
teena on ennaltaehkäisy. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa perusopetuksen ja lukion yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 
kehittää ja koordinoi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmä kokoontuu lukuvuosittain 
3–4 kertaa. Ryhmä tekee yhteistyötä Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion Hyvä-TYK-
ryhmän kanssa. 
 
Työryhmä vastaa koulun opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä 
yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 
Työryhmä ei käsittele yksittäisen opiskelijan asioita. 
 

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto koskee yksittäisiä perusopetuksen tutkintotavoitteisia opis-
kelijoita. Yksilöllisen opiskeluhuollon palveluiden tuottajia ovat kuraattori, psykologi ja ter-
veydenhoitaja. Perusopetuksen tutkintotavoitteiset opiskelijat voivat itse hakeutua näiden 
palveluiden piiriin. 
 
Kuraattori työskentelee Töölön yhteiskoulussa jokaisena arkipäivänä, kerran viikossa ilta-
aikaan. Psykologi on tavattavissa koululla kolmena päivänä viikossa. Terveydenhoitaja on ta-
vattavissa ajanvarauksella tarvittaessa. Terveydenhoitajan palvelut koskevat alle 25- vuotiaita 
tutkinto-opiskelijoita. Sairaanhoitopalvelut järjestetään omalla terveysasemalla. 
 
Jos opettajalla herää huoli yksittäisestä opiskelijasta, hänen tulee ottaa huolensa puheeksi 
opiskelijan kanssa ja ohjata hänet ottamaan yhteyttä tilanteeseen soveltuvaan tukipalveluun. 
 

 

Aikuislukiossa työskentelee lukuvuoden aikana kaksi opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjauspalvelut 
on tarkoitettu kaikille koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille (perusopetus, lukio, LUVA, 
kaksoistutkinto) sekä aineopiskelijoille. Opinto-ohjauksen pääpaino on opintojen aikaisessa 
opintojen suunnittelussa, jatko-opintojen suunnittelussa ja uraohjauksessa sekä opintoihin 
liittyvän elämänhallinnan vahvistamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
Ohjausprosessin tavoitteena on tukea ja vaalia opiskelijan hyvinvointia yksilöllistä lähtökoh-
dista käsin. Opinto-ohjauksen työnote on aktivoiva, osallistava, suunnitelmallinen ja yhteis-
työhön kutsuva. Yhteistyötä rakennetaan opiskelijan omia resursseja aktivoimalla, vahvuuk-
sia, arvoja ja kiinnostuksen kohteita kirkastaen ja esiin nostaen. Opinto-ohjauksessa käyte-
tään erilaisia menetelmiä, jotka sopivat kyseiseen ohjausprosessiin ja tilanteeseen. 
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Ohjausta toteutetaan sekä yksilötapaamisina että pienryhmissä ja ryhmissä sekä opo-infoina. 
Opinto-ohjaajat opettavat opinto-ohjaus- ja työelämätaidot oppiainetta perusopetuksen alku-
vaiheen ja päättövaiheen opiskelijoille (Aot1, Aot2, ot1, ot2). 
 

 

Lukio- ja LUVA-opiskelijat voivat varata aikoja yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen ja opetuk-
seen eri oppiaineissa suoraan erityisopettajalta. 
 
Perusopetuksen opiskelijoilla on mahdollisuus erityiseen tukeen viikoittain. Joka ryhmälle 
on varattu oma tuntinsa. Tunneilla opiskellaan lukujärjestyksessä olevia oppiaineita. Perus-
opetuksen opiskelijoilla on myös mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta ja eri oppiaineiden 
opetusta ottamalla puheeksi erityisen tuen tarpeensa aineenopettajan tai opinto-ohjaajan 
kanssa ja sitä kautta varata aika erityisopettajalle. 
 
Erityisopettaja tekee tarvittaessa luki- ja oppimisvaikeuksien (matematiikan- ja hahmottami-
sen vaikeus) testauksia, opettaa erilaisia opiskelutekniikoita, laatii lukusuunnitelmia sekä an-
taa yksilöopetusta kaikissa oppiaineissa. 
 
Erityisopettaja on tutkinto-opiskelijoiden tavattavissa viikoittain. 
 

 

Kaikessa ohjauksessa pyritään huomioimaan aikuisopiskelijan erityistarpeet ja elämäntilan-
teiden monimuotoisuus. Aineohjauksen ja opintojen muiden tukipalveluiden ajankohdista 
tiedotetaan koulun verkkosivuilla, ilmoitustauluilla, opintojakson yhteydessä, opintotarjon-
nassa sekä perusopetuksen opiskelijoiden lukujärjestyksissä. 
 
Lukion opiskelijoille on lukuvuoden aikana tarjolla aineenopettajien antamaa aineohjausta 
ilmoitettuina vastaanottoaikoina tai joissakin aineissa opettajan kanssa erikseen sovittavana 
aikana. Kielten ja matematiikan klinikoilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada opiskelun oh-
jausta ja tukea eri opettajilta viikoittain. 
 
LUVA:n opiskelijat voivat hyödyntää kursseihin liittyviä tukipalveluita suorittaessaan perus-
opetuksen kursseja tai lukion opintojaksoja valinnaisina opintoina. 
 
Perusopetuksen opiskelijat voivat osallistua s2-tukitunnille ja englannin tukiopetukseen ker-
ran viikossa sekä läksytukeen kaikkina lähiopetuspäivinä ja perjantaisin. Lisäksi tarjolla on 
perusopetuksen matematiikkatuki, joka järjestetään tarvittaessa. 
 
Koko koulun opiskelijoille on tarjolla tvt-tiimin järjestämää ohjausta esimerkiksi Peda.net-
oppimisympäristön ja Abitti-koeympäristön käytössä. 
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Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille järjestetään oppiainekohtaiset valmen-
nustilaisuudet ennen kirjoituksia. Oman tietokoneen käyttöä Abitti-ympäristössä harjoitel-
laan ensisijaisesti oppiaineen opintojaksoilla ja loppukokeissa. Ennen ylioppilaskirjoituksia 
pyritään järjestämään myös nk. boottauspaja, jossa kokelas voi vielä harjoitella oman ko-
neensa käynnistämistä Abitti-järjestelmään. Koulun kirjastosta on mahdollisuus lainata 
Abitti-tikku, jonka avulla voi harjoitella oman koneensa käynnistystä Abitissa sekä tutkia 
Abitti-ympäristöä. Lisäksi koululla järjestetään kokelaille yhteisiä abi-infotilaisuuksia, joissa 
käsitellään kirjoituksiin valmistautumista ja kirjoituksissa toimimista. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa perusopetuksen opintoja aloittavat opiskelijat ja LUVA-
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 tai oman koulun si-
sällä ja/tai täydentävät opintojaan Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa eli omalinjalaiset, eivät 
kuulu tiettyyn ryhmään. Opinto-ohjaajat vastaavat omalinjalaisten opinto-ohjauksesta ja 
“ryhmänohjauksesta”. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toimii kaksi opintoavustajaa. He pitävät läksytukea vii-
tenä päivänä viikossa, toimivat perusopetuksen tukiopettajina ja ovat opiskelijoiden apuna 
erilaisissa käytännön pulmissa. Apua saa tarvittaessa suomen kielen lisäksi myös somalin, 
arabian ja englannin kielellä. Toinen opintoavustajista järjestää tukiopetusta opiskelijoille 
myös kesän alussa. 
 

 

Koulukirjastossa on oppikirjalainausta koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Kaikilla 
opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokoneita ja tulostinta, lukea lehtiä, lainata tieto- ja 
kaunokirjallisuutta, myös helppolukuista. Koulukirjasto on avoinna opetuspäivisin. Opettajat 
voivat ohjata opiskelijoitaan kirjastoon käyttämään myös verkko-opetusmateriaaleja. 
 

 

Aikuislukion kansliassa opintokoordinaattori ja opintosihteeri auttavat ja opastavat koulun 
opiskelijoita monenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa ja kouluarjen tilanteissa sekä tuke-
vat opintojen sujumista. He vastaavat opiskeluun yleisesti liittyviin kysymyksiin, neuvovat 
muun muassa opintoihin ilmoittautumiseen ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä asioissa sekä 
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vastaavat tiedusteluihin muun muassa opiskeluun liittyvistä aikatauluista. Kansliasta saa tie-
toa koulun tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. 
 
Kanslia vastaa koulun opiskelijahallintojärjestelmästä (Primus, Wilma, Kurre). 
 
Aikuislukion opiskelijaksi ilmoittaudutaan kansliaan. Kansliaan ilmoitetaan myös opintojen 
keskeyttämisestä. Hakemukset perusopetuksen ja LUVA:n opiskelijaksi toimitetaan myös 
kansliaan. Kanslia vastaanottaa myös ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiset. 
 
Kansliasta opiskelijat saavat tarvittaessa erilaisia todistuksia opinnoistaan läpi lukuvuoden. 
Kanslia tekee yhteistyötä myös TE-toimiston ja Kelan kanssa, jotta opiskelijoiden opinnot su-
juisivat mahdollisimman mutkattomasti. 
 
Kanslia huolehtii koulun yleisestä tiedottamisesta muun muassa koulun sisäisillä tiedotteilla. 
Kanslia päivittää aikuislukion internetsivuja ja koordinoi opinto-oppaan päivittämistä. Li-
säksi kanslia suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä rehtorin kanssa aikuislukion markkinoin-
tia sisältäen myös sosiaalisen median kanavat. 
 
Kanslia pyrkii jokapäiväisellä toiminnallaan tukemaan myös opettajien ja koulun muun hen-
kilökunnan työskentelyä ja arjen sujumista. 

 



14 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa työskentelee päivittäin moniammatillinen joukko ihmi-
siä, joka toimii koulun yhteisten arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämä moniam-
matillinen joukko toimii monissa eri kokoonpanoissa koulun tavoitteiden toteuttamiseksi ku-
kin omalla erityisalueellaan. Koulun opiskelijat ovat tärkeä osa kouluyhteisöä, ja heidän edus-
tajansa on mukana koulun johtokunnassa, ja koulun opiskelijakunnan hallituksella on yhteis-
työtä muun muassa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kanssa. 
 
Alla olevassa kaaviokuvassa on havainnollistettu koulun eri toimijoita ja toimijoiden välisiä 
suhteita. Kuvassa esiintyvien työryhmien kokoonpanot, tehtävät ja tavoitteet kerrotaan tar-
kemmin lukuvuosisuunnitelman tässä ja muissa luvuissa. 
 

 
 

 

 

Lukuvuoden alussa sovitun mukaisesti pidetään opettaja- ja henkilöstökokoukset, joista osa 
järjestetään nk. virtuaalikokouksina. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita. 
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Kehittämisryhmän (KEHRÄ) tavoitteena on edistää aikuislukion lukuvuosisuunnitelman to-
teutumista sekä tuoda pohdittavaksi henkilöstöltä ja opiskelijoilta uusia ideoita ja kehittämis-
toiveita. KEHRÄ:n aineenopettajajäsenet ovat myös omien aineryhmiensä vetäjiä. 
 
KEHRÄ:n erityisiä tavoitteita lukuvuodelle 2021–22 ovat seuraavat: 

 Kehrä seuraa lukion tutortoiminnan aloitusta ja on mukana tukemassa toimivien 
käytänteiden luomista yhdessä lukiotutortoimintaa ohjaavan opettajan kanssa. 

 Kehrä tukee tarvittaessa aineryhmien työtä uuden opetussuunnitelman käyttöön-
otossa ja jalkauttaa uutta opetussuunnitelmaa myös omalla työllään. 

 Erityisesti lukion opintotarjonnan toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 
tarkkaillaan viimeaikaisten opintotarjonnan muutosten jälkeen 

 Kielten uusien neljän opintopisteen opintojaksojen toimivuutta aikuislukion 
opinnoissa seurataan ja kerätään kokemuksia ja havaintoja niiden vaikutuksesta 
opiskeluun. 

 Kehrä seuraa myös oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä vaikutuksia koulussa 
ja yleisesti. Erityisesti tarkastellaan, tuoko oppivelvollisuuden laajeneminen kouluun 
uusia opiskelijoita, ja selvitetään oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden 
vastaanottamista koulussa. Tarkastelussa tulee huomioida myös alle 18-vuotiaita 
opiskelijoita koskevat erilaiset opiskeluhuollon velvoitteet. 

 Kehrä seuraa myös käynnissä olevia lukion aineopiskelurahoituksen mahdollisia 
muutoksia ja kartoittaa niiden vaikutusta koulun toimintaan. 

 Viime lukuvuonna alkanut kriisiviestintäryhmän toiminnan kehittäminen jatkuu 
myös seuraavana lukuvuonna, ja Kehrää osallistetaan tarpeen mukaan. 

 

Opettajien aineryhmät kokoontuvat lukuvuoden aikana joko lähi- tai etäpalavereihin aineryh-
män vetäjän tai muun opettajan kutsumina. Opettajien aineryhmät laativat omalle toiminnal-
leen tavoitteet lukuvuodeksi, ja lisäksi jokainen opettaja määrittelee henkilökohtaisen kehit-
tymisensä tavoitteet ryhmän tavoitteisiin liittyen. Loppukeväästä tavoitteiden toteutumista 
arvioidaan. 
 
Aineryhmät ovat matemaattiset aineet (ma, fy, ke), äidinkieli ja s2, toinen kotimainen ja vie-
raat 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 aineryhmien kehittä-
mistoiveita. 

 

Matemaattisten aineiden aineryhmä keskittyy lukuvuonna 2021–22 erityisesti lukion uuden 
opetussuunnitelman käyttöönottoon. Ensimmäisten opintojaksojen ja oppituntien suunnitte-
lussa on alkavana lukuvuonna runsaasti työtä, ja aineryhmässä voidaan jakaa tarpeen mu-
kaan kokemuksia ja aineistoa, kun sitä tehdään. Kokemuksista voi olla apua suunnitellessa 
esimerkiksi opintojaksojen ohjelmia uusilla oppikirjoilla ja vanhan opetussuunnitelman mu-
kaisia kirjoja hyödyntäviä uusia opintojaksoja. 
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Uuteen opetussuunnitelmaan siirryttäessä kiinnitetään myös huomiota opintojen ohjaami-
seen. Vanhoja opiskelijoita ja uusia opiskelijoita ohjataan henkilökohtaisesti opintojaksojen 
ja esimerkiksi aineohjaustuntien yhteydessä. Lisäksi Peda.netin ohjesivuille tehdään opiske-
lijoille ohjeita. 
 
Lukuvuoden teemana toteutettavat Monilukutaito (perusopetus) ja Monitieteinen ja luova 
osaaminen (lukio) toteutuvat matemaattisissa aineissa luontevasti, kun opetuksessa hyödyn-
netään reaalimaailman aineistoja. Erityisesti talousmatematiikka mahdollistaa oikeiden ai-
neistojen käsittelyä ja erilaisten esitystapojen harjoittelua oikean aineiston kanssa. Oppiai-
neissa kiinnitetään huomiota graafien lukemisen harjoitteluun, joka on haastavaa kaikissa 
koulumuodoissa. Monitieteisyys toteutuu matemaattisissa aineissa erityisesti lukion puolella 
luontevasti myös työstämällä eri luonnontieteistä kuten fysiikasta tuttuja teemoja ja aineistoja 
matematiikan menetelmillä. 
 
Aiempina lukuvuosina opiskelutaitojen opettamisesta on saatu positiivisia kokemuksia eten-
kin kaksoistutkintoyhteistyökouluissa ja alkuvaiheen opinnoissa. Aineryhmä jatkaa myös 
näitä kokeiluita tulevana lukuvuonna. Kokeiluista saatavia kokemuksia ja materiaaleja kehi-
tetään ja jaetaan aineryhmässä. 
 

 

Sähköisen ylioppilaskokeen vaatimat taidot 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa vahvistetaan myös lukuvuonna 2021–22 säh-
köisen ylioppilaskokeen vaatimia taitoja, kuten aineiston käyttämistä̈, aiheen rajaamista ja 
sujuvan tekstin kirjoittamista. Olennaista on lisäksi nyky-yhteiskunnassa tarvittavan kriitti-
sen lukutaidon vahvistaminen. Erityisesti harjoitellaan erilaisten vastaustekstien rakenta-
mista. Perustason ongelmiin, kuten kappalejaon puuttumiseen ja vertailun puutteisiin, kiin-
nitetään huomiota kaikilla opintojaksoilla. 
 
Lukiossa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, ja yhtenä tavoitteena on sekä uudistusten 
käytäntöön vieminen että äidinkielessä myös uuden oppikirjapainoksen haltuun otto. Lukion 
S2:ssa opetus jatkuu edelleen vanhan opetussuunnitelman mukaisilla oppikirjoilla, mutta 
opettaja laatii sähköisiä, uuden opetussuunnitelman mukaisia materiaaleja. Lukuvuoden ai-
kana selvitetään, olisiko mahdollista ottaa käyttöön uuden opetussuunnitelman mukaista op-
pikirjasarjaa, joita on tarjolla runsaasti mutta ainoastaan sähköisinä versioina, joihin tarvi-
taan digitaaliset lisenssit. 
 

Perusopetus 

1.8.2021 voimaan tulevat perusopetuksen arviointikriteerit otetaan käyttöön. Lisäksi perus-
opetuksen S2:n päättövaiheessa monilla kursseilla otetaan käyttöön oppikirja. Aiemmin op-
pikirjaa ei ole ollut, ja lukuvuoden aikana selvitetään, mille eri kursseille kirja parhaiten so-
veltuu. S2:n päättövaiheen kursseja varten kootaan myös yhteinen monistettava tai painet-
tava kielioppimateriaali, joka on opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä eri kursseilla. Lu-
kuvuoden mittaan selvitetään materiaalin toimivuutta, kuten vähentääkö se kurssikohtaista 
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monistamista ja auttaako se opiskelijoita uuden oppimisen ohella esimerkiksi kertaamaan 
aiempien kurssien asioita tarpeen mukaan. 
 

Laaja-alaisen osaamisen teema 

Laaja-alaisen osaamisen teema lukuvuonna 2021–22 lukiossa on monitieteinen ja luova osaa-
minen. Näitä vahvistetaan kaikilla lukion kursseilla, sillä aihe on äidinkielen ja kirjallisuuden 
ydinaluetta. Kaksoistutkintokouluissa jatketaan mahdollisuuksien mukaan myös eri aineiden 
välistä yhteistyötä. Perusopetuksessa ja lukioon valmistavassa koulutuksessa eli LUVA:ssa 
laaja-alaisista osaamisen tavoitteista teemana on monilukutaito. 
 
Kaikki S2-kurssien sisällöt vahvistavat opiskelijoiden kykyä tuottaa ja arvioida tietoa eri yh-
teyksissä, sillä monilukutaito kuuluu olennaisena osana oppiaineen tavoitteisiin. Osalla pe-
rusopetuksen kursseista otetaan käyttöön oppikirja, mikä osaltaan monipuolistaa käytössä 
olevaa materiaalia. Perustietoja ja taitoja kartuttamalla sekä tiedonhankintataitoja paranta-
malla opiskelijan valmiudet kriittiseen ajatteluun kasvavat. Peruskoulun päättövaiheen kurs-
seille tehdään kielioppiasioista sähköinen ja paperinen kooste, jonka tarkoitus on tukea opis-
kelijaa kielen rakenteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä. 
 

Opettajien osaamisen vahvistaminen 

Aineryhmässä käydään läpi koronavuoden etäopetuksen onnistumisia ja epäonnistumisia ja 
pohditaan, mitä opitusta voi jatkossakin hyödyntää. 
 

Ohjauksen kehittäminen lukion S2-oppiaineessa 

Lukion S2-oppiaineen ohjausta on tarkoitus pohtia ja muokata aiempaa selkeämmäksi. Lähes 
kaikki kaksoistutkinto-opiskelijat opiskelevat S2-oppiaineen kurssit Töölön yhteiskoulun ai-
kuislukiossa lähiopetuksessa ja e-kursseilla. Kursseilla kysytään opiskelijoiden toiveita, mi-
ten he haluaisivat tietoa S2-kursseista, aineohjauksen ajoista, abi-infoista ja muusta opiskelun 
kannalta tärkeästä tiedosta. 
 
Lukion S2-oppiaineen ohjaus toimi hyvin etäopetuksessa. Jatkossa on tarkoitus hyödyntää 
etäopetuksesta saatuja kokemuksia ja jatkaa lukion S2-opiskelijoiden tukemista etäopetusvä-
lineitä käyttäen. Lukion S2-opiskelijoille tarjotaan edellisen lukuvuoden tapaan kursseja, 
joissa he eriyttäen opiskelevat lukioon valmistavan koulutuksen eli LUVA:n opiskelijoiden 
kanssa lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja ja suomen kielen taitoja. 
 

 

Kahden hyvin poikkeuksellisen lukuvuoden jälkeen toisen kotimaisen kielen ja vieraiden 
kielten aineryhmä pyrkii lukuvuonna 2021–22 keskittymään opetuksen suunnittelussa ja jär-
jestämisessä erityisesti kaikkein ajankohtaisimpiin ja suurimpiin opetusta ohjaaviin asioihin, 
joita on kaksi. Ensinnäkin toteutetaan lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Tämä 
tarkoittaa osassa oppiaineista ja oppimääristä pienempiä, osassa suurempia muutoksia, 
mutta asiaan liittyy huomioitavaa jokaisessa kielten oppiaineessa. Toiseksi lukion opetus-
suunnitelmauudistuksen ohella myös perusopetuksessa tapahtuu merkittävä uudistus, sillä 
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perusopetuksen päättöarvioinnin uudistetut ja tarkennetut kriteerit laajenevat. Kriteeristö tu-
lee siten yhä enemmän ohjaamaan paitsi arviointityötä, myös perusopetuksen opetusta 
yleensäkin. 
 
Näiden kaikista suurimpien käytännön työtä ohjaavien uudistusten rinnalla toisen kotimai-
sen kielen ja vieraiden kielten aineryhmän opettajat jatkavat edelleen oman opetuksensa käy-
tänteiden ja työtapojen puntaroimista, kukin opettaja haluamassaan määrin ja omien voima-
varojensa puitteissa. Jo pitkään palvelleita ja hyviksi havaittuja opetuskäytänteitä voidaan jat-
kaa tai muokata edelleen. Niin ikään etäopetusajan toimivimmista käytänteistä voidaan am-
mentaa ideoita myös lähiopetukseen soveltaen. Osassa uusista valmiista oppimateriaaleista 
on ja tulee jatkossa olemaan tarjolla yhä monipuolisempaa sisältöä ja toteutusratkaisuja ope-
tuksen tueksi; tähän tarjontaan tutustutaan erityisesti samalla, kun uusia materiaaleja otetaan 
käyttöön, osin vaiheittain kustantamojen aikataulujen mukaisesti. 
 
Erilaiset ja eri aiheita ja teemoja käsittelevät kirjoitetut tekstit, puhuttu aines, reagointi ja dia-
logi, ääni, kuva, videokuva ja näiden mahdolliset yhdistelmät ja laajennukset ovat jo nykyi-
sellään vahvasti läsnä kieltenopetuksessa. Niinpä koulumme lukuvuoden 2021–22 laaja-alai-
sen osaamisen teemat monilukutaito (perusopetus) ja monitieteinen ja luova osaaminen (lu-
kio) nivoutuvat kielten oppiaineisiin jatkuvasti osana opetusta jo nykyiselläänkin, mutta tule-
vana lukuvuonna asiaa pidetään siis erityisesti mielessä. Perusopetuksen puolella opiskelijoi-
den kanssa voidaan poikkeusaikana karttuneiden etäyhteystaitojen kannustamana jatkaa yhä 
monipuolisempien työtapojen käyttöä, mikä vahvistaa opiskelijoiden monilukutaitoa. Lukio-
opetuksessa voidaan syventää opetuksessa käytettävien tekstien ja erilaisten aihepiirien ym-
pärille rakentuvaa useiden eri aihepiirien monipuolista ja myös luovuuteen ohjaavaa käsitte-
lyä. Käsiteltävät teemat vaihtelevat luontevasti opintojaksojen aihepiirien mukaisesti. 
 
Kuluneiden kahden poikkeuksellisen lukuvuoden jälkeen ja osittain äkillistenkin suunnitel-
mamuutosten pyörityksessä kielten aineryhmä odottaa myös mahdollisuutta saada jälleen 
keskittyä erityisesti ydintyöhönsä siinä määrin, kun se valtakunnallistenkin suurempien uu-
distusten lomassa mahdollista on. Tarpeelliselta ei tunnu nyt yhteisesti asettaa enempää ta-
voitteita kuin yllä on kuvattu. Siksi aineryhmän opettajat pyrkivät nyt aivan tietoisesti jättä-
mään tilaa ja liikkumavaraa tulevan lukuvuoden aikaisen toimintansa ympärille eri oppiai-
neissa, kursseilla ja uusilla opintojaksoilla. 
 

 

Perusopetuksessa perehdytään tarkennettuihin päättöarvioinnin kriteereihin ja otetaan ne 
käyttöön. Tvt-kurssien ja muiden oppiaineiden yhteistyön kehittämistä jatketaan, kunhan 
päästään palaamaan taas lähiopetukseen. Opiskelijoiden opiskelutaidot ja itseohjaavuuden 
tukeminen ovat tärkeitä oppisisältöjen lisäksi. 
 
Lukiossa uusien opetussuunnitelmien mukaisten opintojaksojen suunnittelu, uusien oppi-
materiaalien käyttöönotto sekä Peda.net-sivujen päivittäminen ovat lukuvuoden tavoitteet. 
Myös lukiolaisten opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta tuetaan. 
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Kaksoistutkintoyhteistyössä reaaliopettajat pohtivat yhdessä eri reaaliaineiden esseevastauk-
sien kriteerien yhdistäviä tekijöitä: niitä voi soveltaa opetuksessa, kun eri aineiden opettajilla 
on tietoa muiden reaaliaineiden esseevastauksien vaatimuksista. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa edistetään laaja-alaisen osaamisen kehittymistä vuosit-
tain vaihtuvalla laaja-alaisen osaamisen teemalla sekä lukiossa että perusopetuksessa. Opet-
tajat pyrkivät lukuvuoden aikana nostamaan esiin lukuvuoden teemaa oppiaineissa ja ainera-
jat ylittävässä toiminnassa esimerkiksi työtapoja ja syventäviä näkökulmia valitessaan. Tee-
man toteutumista arvioidaan lukuvuoden mittaan yhteisissä opettajainkokouksissa ja aine-
ryhmissä. 
 
Lukuvuonna 2021–22 perusopetuksen toiminnassa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-
aluetta Monilukutaito (L4). Lukion toiminnassa teemaksi on valittu uuden opetussuunnitel-
man laaja-alaisen osaamisen osa-alueista Monitieteinen ja luova osaaminen (L3). 
 

Muu opetuksen eheyttäminen 

Lukuvuonna 2021–22 käytäntöjä opetuksen eheyttämiseksi jatketaan ja kehitetään edelleen. 
Esimerkiksi kieli- ja reaaliaineissa tehdään yhteistyötä opiskelijoiden esseesuorituksissa. Jos 
opiskelija osallistuu samassa periodissa reaaliaineen opintojaksolle tai kurssille ja suomen, 
ruotsin tai vieraan kielen kurssille, reaaliaineen essee voidaan hyväksyä suoritukseksi myös 
kielen kurssille. Järjestelyssä mukana olevat opettajat kertovat mahdollisuudesta opiskeli-
joille. 
 
Aineryhmissä ja aineryhmien kesken kartoitetaan mahdollisuuksia ilmiökeskeiseen rinnak-
kaisopetukseen lukion TO1-teemaopintojakson aiheeseen tai muihin teemoihin liittyen. 
 
Kaksoistutkintoyhteistyökouluissa vahvistetaan oppiaineiden rajat ylittävää yhteistyötä. 
Opiskelijoiden yhtenäiset lukujärjestykset mahdollistavat sen, että esimerkiksi yhteiskunta-
opin tunnilla hankittuja tilastotaitoja syvennetään matematiikan aiheeseen liittyvillä opinto-
jaksoilla ja päinvastoin, ja tekstilajien ja tyyppien tuntemusta syvennetään äidinkielen ja yh-
teiskuntaopin yhteistyössä. Lisäksi lukioaineiden ja ammatillisten oppiaineiden yhteyksiä 
voidaan tuoda esille opettajan tietämyksen ja harrastuneisuuden mukaan. 

 

Lukuvuonna 2021–22 ryhmä jatkaa opiskelijatapaamisten (lukio-infot) järjestämistä erityis-
opettajan ja opinto-ohjaajien yhteistyönä. Erityisinä tavoitteina lukuvuodelle on mahdollistaa 
lukio-opiskelijoille jo opintojen alusta lähtien riittävä tuki, erityinen tuki ja opinto-ohjaus, tar-
vittaessa työpareina toimien. Tarjotaan näissä mahdollisuus etäkohtaamisiin. 
 
Pyritään myös tehostetusti tavoittamaan ja tarjoamaan ohjaus/tukimahdollisuutta opinto-
jensa keskeyttämistä harkitseville ja opintonsa keskeyttäneille. Hyvinvoinnin teema on kes-
keinen ulottuvuus erityisopettajan ja opinto-ohjaajan työssä ja oper-ryhmä tuo osaamistaan 
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hyvinvoinnin teemaan yhteisölliseen opiskelijahuoltotyhmään: hyvinvoinnin teemaa sekä 
muita uuden lukion opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueita hahmotellaan 
ja pohditaan Oper-ryhmän puitteissa pari- ja tiimityöskentelyn näkökulmasta. 
 
Oper-ryhmä jatkaa toimivaksi koettuja valintahaastatteluja etähaastatteluin. 
 

 

Lukuvuonna 2021–22 opinto-ohjaajat vastaavat opinto-ohjauksesta ja opinto-ohjauksen koor-
dinoinnista. Opinto-ohjauksessa kehitetään yksilöohjausta ja pienryhmäohjausta eri kouluas-
teilla. Tarjotaan tehostettua opinto-ohjausta nuorille lukio-opiskelijoille. Lukion opinto-
ohjauksessa kehitetään edelleen ryhmämuotoista ohjausta teemoittain (opo- ja erityisopetta-
jan infot). Opinto-ohjauksessa huomioidaan meneillään olevat muutokset korkeakouluken-
tässä ja yhteistyössä. Korkeakouluinfoja kehitetään edelleen yhteistyössä Töölön yhteiskou-
lun lukion kanssa. 
 
Opinto-ohjauksessa keskitytään myös uuden lukion opetussuunnitelman käyttöönottoon, 
varmistaen uuden opetussuunnitelman ohjauksen velvoitteiden toteutuminen. Lisäksi tär-
keää alkavana lukuvuonna on uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevien HOPS-työ, 
aiempien opintojen hyväksiluvut sekä aiempien opetussuunnitelmien mukaan opiskelevien 
opinto- ja uraohjaus. 
 
Perusopetuksessa opinto-ohjaajat jatkavat edelleen opinto-ohjaus ja työelämätaidot oppiai-
neen kurssien kehittämistä lukuvuoden teemojen ja opiskelijoilta nousevien työelämätarpei-
den puitteissa. Työelämäyhteyksiä pyritään luomaan opinto-ohjaus ja työelämätaidot kurs-
sien yhteyteen. Opinto-ohjaajat vastaavat perusopetukseen alku- ja päättövaiheeseen hake-
vien haastatteluista yhdessä erityisopettajan kanssa. Perusopetuksen haastatteluprosessia 
etätoteutuksin kehitetään edelleen. 
 

 

Erityisopetuksessa lukuvuonna 2021–22 keskitytään erityisesti perusopetuksessa saman-
aikaisopetukseen ja lukio-opiskelijoiden kanssa yksilöopetukseen kaikissa oppiaineissa. Li-
säksi keskitytään hahmottamisvaikeuksien tunnistamiseen ja kuntouttamiseen. 
 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena lukuvuonna 2021–22 on erityisesti hyvin-
voinnin ja osallisuuden lisääminen. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä tapaa opiskelijoiden 
edustajia ja järjestää toimintaa lukuvuoden teemoihin liittyen. 
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Perusopetuksen ryhmien ja sen myötä ryhmänohjaajien määrä kasvaa. Ryhmänohjaajiksi on 
tulossa myös uusia opettajia, mikä laajentaa yhteisön osaamista ja tuo varmasti tehtävään uu-
sia näkemyksiä. 
 
Aloittaville ryhmille järjestettävää alkuinfoa ja orientaatiojaksoa uudistetaan syksyn 2020 ko-
kemusten pohjalta. Aloittavilla ryhmillä on myös tutoreiden järjestämä ryhmäytymispaja, 
jonne myös ryhmänohjaajat ovat tervetulleita. Ryhmänohjauksessa käytetään alusta saakka 
hyväksi myös sähköisiä ympäristöjä, esim. ryhmänohjaajan kanssa asiointia voi hoitaa mm. 
WhatsAppin ja Wilman kautta. 
 
Ryhmänohjaajilla on keskinäiseen viestintään käytettävissä sähköpostiryhmä ja lisäksi va-
paamuotoisempi WhatsApp-ryhmä PO-RO. 
 
Ryhmänohjaajat toimivat lukuvuoden ajan ryhmänsä tukena, seuraavat opintojen etene-
mistä, auttavat ongelmatilanteissa ja pyrkivät luomaan opintoihin kannustavaa myönteistä 
ilmapiiriä. 
 
Ryhmänohjaajat pyrkivät selvittämään opiskelijoiden mahdollista etäopintojen aikana synty-
nyttä lisätuen tarvetta ja ohjaavat opiskelijoita tuen pariin. 
 

 

LUVA:an ei oteta lukuvuonna 2021–22 uusia opiskelijoita. Keväällä 2021 otetut opiskelijat val-
mistuvat joulukuussa 2021. 
 
Lukuvuonna 2021–22 jatketaan S2-opetuksen ja muun opetuksen yhteistyötä. Koulun yhteistä 
teemaa tuodaan eri näkökulmista esiin kaikissa LUVA:n oppiaineissa sekä aineiden välisessä 
yhteistyössä. Teema näkyy niin luku- ja kirjoitustaidon tehtävien aineistoissa kuin harjoituk-
sissa ja projekteissa sekä koulun ulkopuolelle tehtävissä vierailuissa. 
 

 

Koulun työsuojelutoimikunta koostuu koko koulun työsuojeluvaltuutetuista, varavaltuute-
tuista ja koulun rehtoreista. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia koulun turvallisuudesta op-
pimis- ja työyhteisönä ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin. Lukuvuosittaisiin tehtäviin kuuluu 
lakisääteisten työsuojeluasiakirjojen ja opetussuunnitelman edellyttämien suunnitelmien 
päivitys. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa koulun kriisi- ja turvallisuussuunnitelma 
sekä pelastussuunnitelma. 
 
Lukuvuonna 2021–22 työsuojelutoimikunta järjestää yläkoulun ja lukion oppilaiden ja opiske-
lijoiden poistumisharjoitukset sekä syksyllä että keväällä. Aikuislukion poistumisharjoitus to-
teutetaan syyslukukauden aikana. 
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Henkilökunnalle työsuojelutoimikunta järjestää turvakävelyt toimintarasteineen. Suunnit-
teilla on myös henkilöstön palosammutusharjoitus, joka jäi edellisenä lukuvuonna ko-
ronaepidemian vuoksi toteuttamatta. Ensiapukurssi EA1 järjestetään syksyllä ja hätäensiapu-
kurssi kevätlukukaudella. 
 
Työsuojelutoimikunta varautuu ylläpitämään mahdollisimman hyvää turvavarustusta ko-
ronatilanteen jatkumista ennakoiden. 
 
Lukuvuonna 2021–22 tavoitteena on paluu normaaliin työskentelyyn epidemia-ajan jälkeen. 
Tämän toteutumisessa on tärkeää toisten kohtaaminen, yhteiset hetket ja henkisen hyvin-
voinnin korostaminen työyhteisössä. 
 
Työsuojelutoimikunta kokoontuu 3–4 kertaa joko lähi- tai etätapaamisessa. Ennen lukuvuo-
den loppua työsuojelutoimikunta arvioi toimintaansa ja laatii kehittämisehdotukset seuraa-
vaa lukuvuotta varten. 
 
Aiempaan tapaan lukuvuoden alkaessa koulun henkilöstön on perehdyttävä kriisi- ja turval-
lisuussuunnitelmaan ja pelastussuunnitelmaan. Koulun uusien työntekijöiden perehtymisen 
varmistavat koulun rehtorit. Mahdollisista havaituista puutteista on informoitava työsuojelu-
henkilöstöä. 
 
Aiempaan tapaan toimintatavat äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa on kattavasti 
kuvattu koulun yhteisessä kriisi- ja turvallisuussuunnitelmassa sekä pelastussuunnitelmassa. 
Koulussa toimii myös kriisiryhmä, jonka kuka tahansa voi kutsua kokoon. Ryhmän jäseniä 
ovat koulun rehtorit, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, työsuojeluvaltuutettuna toi-
miva opettaja. 
 

 

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. 
 
Lukuvuonna 2021–22 tvt-tiimin painopiste pysyy edellisvuotiseen tapaan etäopetuksessa ja 
opetusvideoissa. Tiimi jatkaa Tvt-apuri-sivuston kehittämistä. Sivustolle kootaan tvt-tiimin ja 
mahdollisesti muun koulun henkilöstön tekemiä opetusvideoita erilaisista tieto- ja viestintä-
tekniikan opetuskäyttöön liittyvistä aiheista. Sivuston on tarkoitus toimia koko talon yhtei-
senä apuvälineenä, tietopankkina, josta löytää vinkkejä niin yleisimpiin opetuksessa vastaan 
tuleviin tvt:n ongelmakohtiin kuin uusien sovellusten käyttöönottoon. 
 
Tvt-tiimi tulee järjestämään etäohjauksen lisäksi mahdollisuuksia harjoitella tvt:n käyttöä 
myös kasvotusten tvt-tiimin jäsenen vetämänä. Vaikka lukuvuonna 2021–22 tvt-tiimin toimin-
nan pääpaino on etäohjauksessa, ei lähiohjausta jätetä pois, vaan sitä tarjotaan entiseen ta-
paan tarpeen mukaan, kun kaivataan ohjausta tvt:n opetuskäytön suunnitteluun ja toteutuk-
seen. 
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Kanslian jatkuvana tavoitteena on pyrkiä kehittämään ja jalostamaan koulun eri käytäntöjä ja 
toimintamalleja koko koulun hyväksi. 
 
Lukuvuonna 2021–22 kanslian erityisen painavana tavoitteena on, että siirtymä lukion uuteen 
opetussuunnitelmaan on opiskelijan ja koko työyhteisön näkökulmasta mahdollisimman sel-
keä ja esteetön. Selkeän siirtymän tavoitteessa huomioidaan erityisesti yleinen tiedottaminen 
uudesta opetussuunnitelmasta ja sen mukanaan tuomista muutoksista sekä koulun opiskeli-
jahallintojärjestelmän selkeys uuden ja vanhan opetussuunnitelman kulkiessa siirtymävai-
heessa rinnakkain (Primus, Wilma, Kurre). Tässä panostetaan yhteistyöhön opinto-ohjauk-
sen kanssa. 
 
Lukion uuden opetussuunnitelman lisäksi lukuvuoteen 2021–22 osuu myös ylioppilastutkin-
non tutkintouudistus keväällä 2022. Myös tässä panostetaan yleiseen tiedottamiseen ja pyri-
tään siihen, että opiskelijoilla on mahdollisimman selkeä kuva siitä, mitkä muutokset koske-
vat häntä ja miten tutkintouudistus vaikuttaa juuri hänen tutkintoonsa. Myös tässä panoste-
taan yhteistyöhön opinto-ohjauksen kanssa, erityisenä huomionkohteena kaksoistutkinto-
opiskelijat ja kaksoistutkintoyhteistyö. 
 
Myös oppivelvollisuuden laajeneminen ja sen mukanaan tuomat muutokset huomioidaan 
kanslian toiminnassa lukuvuonna 2021–22 erityisesti. Muun muassa Opetushallituksen 
Valpas-palvelu otetaan osaksi koulun toimintaa. 
 
Lisäksi opiskelijaksi ilmoittautumista etäyhteyksin pyritään edelleen kehittämään ja jalosta-
maan. 
 
Lukuvuonna 2021–22 jatkuvana kehityskohteena on myös Wilman käyttö aikuisten perusope-
tuksessa ja opiskelijoiden opastaminen Wilman käytössä yhteistoiminnassa ryhmänohjaajien 
ja opintoavustajien kanssa. Pohditaan opastustarvetta ja käytäntöjä sekä opastukseen käytet-
tävissä olevia resursseja. 
 

 

Jokainen Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelija kuuluu koulun opiskelijakuntaan. Opis-
kelijoille tarjotaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus koulun toimintaan ja kehittämi-
seen siten, että kouluyhteisö olisi mahdollisimman hyvä työskentely- ja opiskeluympäristö. 
 

 

Opiskelijakunnan hallituksessa toimii aktiivisesti perusopetuksen, LUVA:n ja lukion opiske-
lijoita. Tarkoituksena on jatkaa ja kehittää tätä toimintaa, ja saada entistä paremmin opiske-
lijoiden ääni kuuluville Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Opiskelijat voivat ilmoittautua 
suoraan opiskelijakunnan hallituksen jäseniksi. Tarvittaessa järjestetään vaali. 
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Opiskelijakunnan hallitus muodostetaan lukuvuoden alussa. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan, joka edustajaa opiskelijoita koulun johtokunnassa. Opiskelijakunnan edus-
taja lukuvuodeksi 2021–22 valitaan syyslukukauden ensimmäisen jakson aikana. Opiskelija-
kunnan puheenjohtaja osallistuu muun muassa koulun johtokunnan kokouksiin ja hänen yh-
teystietonsa ovat ala-aulan ilmoitustaululla. Opettajajäsen ja opiskelijakunnan hallitus suun-
nittelevat tulevaa toimintaa yhdessä. Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen toimii yh-
teyshenkilönä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opiskelijat voivat olla yhteydessä opet-
tajajäseneen kaikissa kouluun liittyvissä asioissa. Opettajajäsen välittää opiskelijapalautteet 
eteenpäin. 
 
Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä koululla useiden tahojen kanssa. Yhteisöllisen 
opiskeluhuoltoryhmän kanssa mietitään parhaita mahdollisia tapoja tukea opiskelijoita ja 
tuoda yhteisöllisyyttä opiskeluun. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ja opiskelijakunnan 
hallituksen puheenjohtaja saavat tehtävistään erillisen todistuksen. 
 

 

Lukuvuoden aikana jatketaan tutor-opiskelijatoimintaa peruskoulun opiskelijoille. Keväällä 
2021 valittiin tutoreita lukuvuodelle 2021–22. Tarkoituksena on, että vanhat opiskelijat opas-
tavat ja tukevat uusia opiskelijoita erityisesti opintojen alussa ja tarvittaessa muulloinkin. Tu-
torit ovat mukana uusien opiskelijoiden alkuinfossa, jolloin he esittäytyvät ja tutustuttavat 
uusia opiskelijoita koulun tiloihin. Tutorit valmistavat opiskeluvälinepaketit uusille opiskeli-
joille ja jakavat ne heille alkuinfossa. He käyvät myös uusien opiskelijoiden orientaatioviik-
kojen aikana tapaamassa uusia opiskelijoita ja kertomassa toiminnastaan. Tutorit järjestävät 
uusille opiskelijoille opintojen alkupuolella ryhmäytymispajan, jossa harjoitellaan leikkimie-
listen tehtävien avulla ohjeiden kuuntelua ja ryhmässä toimimista. Tutorit osallistuvat myös 
kutsusta yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksiin. Tutorit saavat toiminnastaan kurssisuori-
tuksen (ot3 Tutorkurssi) ja todistuksen. 
 

 

Syksyllä aloitetaan lukiolaisten tutor-opiskelijatoimintaa. Toiminta aloitetaan järjestämällä 
halukkaille aikuislukion lukio-opiskelijoille Google Meet tapahtuma, jossa kartoitetaan kiin-
nostusta tutorointiin ja pohditaan, mitä kyseiset tehtävät voisivat olla, kuten neuvonta, kan-
nustaminen ja yhteisöllisyyden luominen. Toiminnassa voitaisiin kannustaa opiskelemaan 
rohkeasti eri oppiaineita ja pohtia positiivisessa hengessä, miten aikuislukion opetuksesta 
saataisiin vielä houkuttelevampaa. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään vuosittain Yhteinen koulumme tilaisuuksia, 
joissa opiskelijat ja koulun henkilökunta kokoontuvat yhteisten asioiden äärelle. Tilaisuuk-
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sissa opiskelijat voivat esimerkiksi tuoda esille näkemyksiään koulua koskevista asioista. Ti-
laisuuksia käytetään myös keskusteluareenana, kun selvitetään opiskelijoiden kokemuksia 
opetussuunnitelmissa kuvattujen laadullisten tavoitteiden toteutumisesta (esim. koulun ar-
vopohja ja laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet). Tilaisuuksia voivat järjestää opiskelijakun-
nan hallitus, yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä tai muut toimijat. Tapaamisista tiedotetaan 
mm. ilmoitustauluilla sekä infotelevisiossa. 
 

 

Opiskelijoille toteutetaan kevätlukukaudella vuosittainen Yhteinen koulumme kysely, jolla 
kartoitetaan yleistä viihtyvyyttä koulussa sekä kerätään avointa palautetta kouluyhteisön ke-
hittämiseksi. 
 

 

Lukuvuoden aikana kerätään opiskelijoilta palautetta opetuksesta käyttäen yhtenäistä poh-
jaa. Yhtenäistetyllä palautteella kartoitetaan erityisesti opiskelijoiden kokemusta opetusjär-
jestelyistä. Palautetta käytetään opetuksen kehittämiseen. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään myös vapaamuotoisia opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan tapaamisia. Ylioppilaiden valmistujaisjuhla järjestetään syyslukukauden ja kevät-
lukukauden päätteeksi. Perusopetuksen valmistuvien opiskelijoiden juhla järjestetään ryh-
mien valmistuessa. Lisäksi opiskelijakunnan hallituksen kanssa pyritään järjestämään vapaa-
muotoinen kierrätyskahvila tai vastaava tapahtuma, joka voi liittyä lukuvuoden teemaan. Ta-
pahtumien järjestämisessä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Töölön yhteiskou-
lun yläkoulun ja lukion kanssa. Myös opiskelijakunnan hallitus voi ideoida tapahtumia vuo-
den aikana tai osallistua vapaamuotoisten tapahtumien järjestämiseen. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkaa yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Kak-
soistutkintoyhteistyö jatkuu Business College Helsingin, Perho Liiketalousopiston ja Suomen 
Diakoniaopiston kanssa. Yhteistyötä kehitetään säännöllisissä tapaamisissa yhteistyökoulu-
jen edustajien kanssa sekä Töölön yhteiskoulun aikuislukion henkilöstön yhteistoiminnassa. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-ohjaajat kartoittavat ja kehittävät peruskoulun ja 
ammatillisen koulutuksen yhteistyön mahdollisuuksia osana opinto-ohjaus ja työelämätaidot 
oppiainetta. Opiskelijavierailuja toteutetaan opinto-ohjauksen kurssien yhteydessä. Yhteis-
työtä ammatillisten oppilaitosten kanssa jatketaan sekä yleisemmällä tasolla (esim. Stadin 
ammattiopisto ja Omnia) että yksilöohjauksessa (esim. hakutoimistot). 
 
Opinto-ohjauksessa tarjotaan perusopetuksen opiskelijoille mahdollisuus osallistua ko. oppi-
laitosten tutustumistilaisuuksiin ja “jatkuvan haun” hakupäiviin. Yhteistyössä huomioidaan 
myös ne opiskelijat, jotka hyötyisivät tulevissa ammatillisissa opinnoissaan erityisestä tuesta. 
 

 

Verkkolukio on Yksityiskoulujen Liiton alaisuudessa toimiva pedagoginen yhteenliittymä, 
jossa on tällä hetkellä mukana 11 yksityiskouluja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota edel-
leen näiden koulujen tutkinto-opiskelijoille heidän oman koulunsa opintotarjontaa laajempia 
opiskelumahdollisuuksia ilmaiseksi tai hyvin pienillä kustannuksilla. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio osallistuu Verkkolukion toimintaan lukuvuonna 2021–22 tar-
joamalla Verkkolukion kautta opiskeleville kaikki lukion e-opintojaksot mukaan lukien isla-
min opintojakson UI1 sekä teemaopintojakso tutkiva työskentely (TO1). 
 
Lukuvuoden aikana Verkkolukio kehittää opintotarjonnan esitystapaa verkkosivuillaan, ja 
opintotarjontaa pyritään laajentamaan myös yliopistotasoisella ja kansainvälisellä opetustar-
jonnalla. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toimintakulttuurin keskeinen piirre on eri koulumuoto-
jen välinen yhteistyö. Aikuisten perusopetus toimii yhteistyössä aikuisten lukiokoulutuksen 
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 2021–22 Töölön yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkavat yhteis-
työtä lukuvuonna 2018–19 alkaneen Matkaopas laadukkaampaan kouluun laatukäsikirjan pa-
rissa. Aikuislukion arviointikäytänteitä kehitetään laatukäsikirjan osoittamaan suuntaan 
KEHRÄ:n johdolla. Yhteiskoulu ja aikuislukio tekevät soveltuvissa asioissa yhteistyötä ja mo-
lempien puolien edustajat tapaavat säännöllisesti. 
 
Lisäksi jatketaan muita hyväksi todettuja käytäntöjä. Töölön yhteiskoulun lukion opiskelijat 
voivat joustavasti suorittaa aikuislukion puolella yksittäisiä opintojaksoja ja oppiaineita. Myös 
aikuislukion opiskelijoilla on mahdollisuus resurssien salliessa suorittaa opintojaksoja päi-
väopetuksessa. Päätöksen järjestelystä tekee rehtori tapauskohtaisesti. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiolla ja yhteiskoululla on yhteinen tieto- ja viestintäteknolo-
giatiimi, joka tukee tvt:n opetuskäyttöä järjestämällä koulutuksia koulujen henkilöstölle. 
 
Yhteiskoulun ja aikuislukion yhteisissä kokouksissa käsitellään koko kouluyhteisöä kosketta-
via asioita. 
 

 

Aikuisten perusopetuksen verkosto pyrkii vahvistamaan yhteistyötä aikuisten perusopetusta 
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 yhteistyössä. 
 
AIPE-verkostoon kuuluvat Eiran aikuislukio, Helsingin aikuislukio, Töölön yhteiskoulun ai-
kuislukio, Helsingin aikuisopisto, Omnia, Vantaan aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto, Jär-
venpään opisto sekä edustaja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 
(KASKO). Töölön yhteiskoulun aikuislukiota verkoston kokoontumisissa edustavat rehtori, 
vararehtori ja opinto-ohjaajat. Aipe-verkostossa eri oppilaitosten opinto-ohjaajilla on omia 
useampia tapaamisia lukuvuoden kuluessa. Viime lukuvuotista kokouskäytäntöä jatketaan. 
Jokainen koulu on vuorollaan puheenjohtajana ja koollekutsujana, jolloin työmäärä ei ole 
liian suuri koulua kohti. 
 
Uutena yhteistyömuotona on alkamassa pääkaupunkiseudun aikuislukioiden opintohallinto-
verkosto, joka on oppilaitosten opiskelijahallinnon työntekijöiden yhteistyöverkosto. Töölön 
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yhteiskoulun aikuislukiosta toimintaan osallistuvat kansliasta opintosihteeri ja opintokoordi-
naattori. Opintohallintoverkoston toiminta käynnistyy syyslukukaudella. 
 

 

Lukuvuonna 2021–22 opinto-ohjaajat osallistuvat pääkaupunkiseudun aikuislukioiden 
opinto-ohjaajien verkoston yhteistyöhön: ryhmä kokoontuu 3–4 kertaa lukuvuoden aikana 
pohtimaan ajankohtaisia aikuislukioiden asioita ja kysymyksiä sekä jakamaan ja ideoimaan 
opinto-ohjauksen hyviä käytäntöjä. Keskustelua käydään muun muassa uuden lukion opetus-
suunnitelman käyttöönotossa tulleista kokemuksista. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee yhteistyötä koulun ja kotoutumista hoitavien viran-
omaisten välillä. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hankkeissa ja projekteissa muun 
muassa Suomen pakolaisavun Kurvi-projektin, Ohjaamon ja Stadin osaamiskeskuksen 
kanssa. Tavoitteena on auttaa kotoutumisvaiheessa olevia ja tämän vaiheen ylittäneitä maa-
hanmuuttajia ja palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa. Yhteistyössä etsitään maahan-
muuttajien 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 opiskelijan 
mahdollisuuteen jatkaa opintojaan. Jatkossa Kurvi tarjoaa myös puhelinneuvontaa. Jo vakiin-
tunutta ja hyväksi koettua yhteistyötä jatketaan lukuvuonna 2021–22. Kurvi-projektin kanssa 
yhteistyötä tekevät kuraattori ja opinto-ohjaaja. 
 

 

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. 
 
Lukuvuonna 2021–22 toimintaa jatketaan samalta pohjalta kuin lukuvuonna 2020–21 eli ystä-
vyyskoulutiimin toiminta pyritään sitomaan osaksi niitä opintojaksoja, joiden kannalta se on 
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luontevaa. Korona-aikana kokoontumisrajoitusten estäessä lähikokoontumiset on ystävyys-
koulutoimintaa ollut luontevaa harjoittaa osana esimerkiksi suomen kielen, englannin ja 
tieto- ja viestintätekniikan kursseja. Näin ystävyyskoulutoiminta on tullut luonnolliseksi 
osaksi opiskelua, eikä se ole myöskään vaatinut opiskelijoilta merkittäviä ylimääräisiä pon-
nistuksia. Tätä toimintaa jatketaan myös lukuvuonna 2021–22 ja yhteistyötä pyritään tiivistä-
mään erilaisten kirjoitus- ja mediatehtävien avulla, joita koulumme ja ystävyyskoulun välillä 
vaihdetaan. 
 
Kommunikaatiokielinä tulemme jatkossakin käyttämään englantia sekä somalin kieltä. Mah-
dollisuuksien mukaan pyritään myös palauttamaan ystävyyskoulutiimin lähikokoontumiset 
ja sitä kautta osallistamaan opiskelijoita hankkeeseen liittyen yhä enemmän. Ystävyyskoulu-
tiimin toimintaan pyritään myös saamaan erityisesti opiskelijoiden osalta jatkuvuutta, minkä 
on mahdollistanut se, että lukuvuonna 2020–21 aloittaneiden peruskoulun alkuvaiheen opis-
kelijoita on tutustutettu ystävyyskoulun toimintaan. Näin ollen ne alkuvaiheen opiskelijat, 
jotka jatkavat peruskoulun päättövaiheessa lukuvuonna 2021–22, voivat parhaimmillaan vai-
kuttaa ystävyyskoulutiimissä peräti kolme vuotta. 
 

 

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. Palveluihin lu-
keutuvat muun muassa lukuhuone, varattavat työtilat ja tulostusmahdollisuus. Kirjastossa 
järjestetään myös esimerkiksi kielikahvilatoimintaa, ja saatavilla on myös kirjallisuutta mo-
nilla kielillä. Kirjasto järjestää opastusta palveluiden käyttämiseen. 
 
Lukuvuonna 2021–22 Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen uusia opiskelijoita 
ohjataan edelleen tutustumaan kirjastoon ja sen palveluihin. Kirjaston kanssa yhteistyötä te-
kevät erityisesti Töölön yhteiskoulun aikuislukion oman kirjaston työntekijät ja s2-opettajat. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkaa hyvää yhteistyötä mm. Haagan autokoulun ja Yrjö 
Jahnssonin säätiön kanssa. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa pidetään tärkeänä, että koulun toimintaa kehitetään jat-
kuvasti. Kehittämisen pohjana on jatkuva toiminnan arviointi. Liitteenä on Töölön yhteiskou-
lun aikuislukion toiminnan arviointisuunnitelma 2021–2022. 
 

 

Lukuvuonna 2021–22 arvioinnin keskeisiä työkaluja ovat opiskelijakyselyt, joita toteutetaan 
sekä yhteisenä kaikille opiskelijoille että kohdentaen osalle opiskelijoista. Arvioinnissa käy-
tettävää tietoa saadaan myös vapaamuotoisista keskusteluista ja opiskelijoiden spontaanisti 
antamasta palautteesta. Saatua palautetta käsitellään suunnitelmallisesti KEHRÄ:ssä, aine-
ryhmissä sekä opettaja- ja henkilöstökokouksissa. 
 
Lukuvuoden aikana järjestetään opettajille mahdollisuus antaa palautetta koulun toiminnan 
eri osa-alueista mm. opettaja- ja henkilöstökokouksissa. Myös aineryhmissä ja muissa ko-
koonpanoissa tapahtuva oman toiminnan reflektio ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
arviointi ovat tärkeä osa arviointia. Rehtorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa on mah-
dollisuus pureutua näihin teemoihin syvällisemmin. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee koulun toiminnan arvioinnissa yhteistyötä Töölön yh-
teiskoulun kanssa. Yhteistyön pohjana toimii myös yhteistyössä kuuden muun yksityiskoulun 
kanssa laadittu laatukäsikirja Matkaopas laadukkaampaan kouluun. Toiminnan arviointi ra-
kentuu erilaisten laatutavoitteiden toteutumisen arviointiin. Tavoitteet jakautuvat eri osa-
alueisiin seuraavalla tavalla. 
 

2 Opetus, arviointi ja ohjaus 

2.1 Opetus ja oppiminen 
2.2 Oppilaan ja opiskelijan arviointi 
2.3 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 2021–22 aikana arviointia kohdistetaan ja ar-
viointia kehitetään erityisesti Matkaopas laadukkaampaan kouluun kirjan lukujen 2 Opetus, 
arviointi ja ohjaus ja 5 Turvallinen, toimiva ja viihtyisä oppimisympäristö aiheissa. 
 
Opetusta ja opiskelijoiden arviointia arvioidaan erityisesti opintojakson palautteessa. Opin-
tojakson palautteen keräämistä yhtenäistetyssä muodossa opettajien oman palautteenkeruun 
lisäksi jatketaan edelleen lukuvuonna 2021–22. Yhtenäistetty ja sähköinen muoto helpottaa 
tulosten tarkastelua ja mahdollistaa niiden hyödyntämisen koko koulun tasolla. Yhtenäistet-
tyä opintojakson palautetta käsitellään aineryhmissä seuraavan lukuvuoden alussa. Opettajat 
voivat aineryhmissä ja omassa työssään käyttää opintojakson palautetta ja muuta kerää-
määnsä arviointitietoa koulutuksen ja sen vaikuttavuuden arvioimiseksi. 
 
Ohjauksen arviointiin kuuluu sekä yleisten tavoitteiden toteuttaminen että lukuvuoden eri-
tyisten tavoitteiden toteuttaminen. Ohjaussuunnitelmassa yleisiksi arviointikohteiksi on ker-
rottu ohjauksen tulokset, prosessi, menetelmät ja resurssit. Opinto-ohjauksen tuloksellisuus 
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näkyy muun muassa realistisen opintosuunnitelman laatimisena, mutta toisaalta yksilö-
ohjaus on vuorovaikutusprosessi, jossa palaute mahdollistuu usein parhaiten dialogin kautta. 
Ryhmä- ja opintojaksomuotoisesta opinto-ohjauksesta kerätään palautetta lomakkeella. 
 
Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen seurantaa tekee 
yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijoilta kerätään vapaamuotoista ja spontaania pa-
lautetta kokeiden palauteilloissa, ja palautetta saadaan myös yleisistä koko koulua koskevista 
kyselyistä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kerää palautetta toiminnastaan myös henkilö-
kunnalta kevätlukukaudella. 
 
Lisäksi lukuvuonna 2021–22 keskitytään arvioinnissa opiskeluympäristön turvallisuuteen, 
toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Aikaisempien vuosien tapaan opiskelijoiden käsitys oppi-
misympäristöjen ja työtapojen laadusta tulee esille osin opintojakson palautteissa. Tätä tietoa 
täsmennetään myös tvt-tiimin syyslukukaudelle sijoittuvalla kyselyllä, joka valottaa sähköi-
sen opiskelun kokemuksia ja opiskelijoiden toiveita sen kehittämisestä. 
 
Kevätlukukaudelle suunniteltu Yhteinen koulumme kysely kertoo myös opiskelijoiden ko-
kemuksesta opiskeluympäristöstä, minkä lisäksi kyselyssä saadaan palautetta opiskelijoiden 
kokemuksesta koulun toimintakulttuurista. Yhteinen koulumme kysely mahdollistaa näiden 
toteutumisen arviointia kouluyhteisön tasolla ja irrallaan yksittäisistä opintokokemuksista. 
 
Näiden arviointikeinojen lisäksi opiskelijoilta voidaan kerätä myös kasvokkain tietoa koke-
muksista esimerkiksi Yhteinen koulumme tilaisuuksissa. Käytävä keskustelu on kyselyitä 
hedelmällisempi tapa kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä teemoista, joita on haastavaa ar-
vioida kvantitatiivisesti. 
 
Ryhmänohjauksen seurantaa tekevät ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaaja voi teettää ryhmäl-
lään kyselyn tai järjestää keskustelutilaisuuksia ryhmänohjauksen yhteydessä, jossa opiskeli-
jat saavat antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ja tuesta sekä kertoa tarpeistaan. 
 
Kurinpidollisten keinojen käyttämisen seurantaa varten rehtori kerää tarpeelliset tiedot. 
Suunnitelmaa kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista 
sekä suunnitelman soveltamista voidaan arvioida kokemusten pohjalta opettajainkokouk-
sissa kevätlukukaudella tai aiemmin tarpeen vaatiessa. 
 
Koulun yhteistyökäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään yhteistyötahojen kanssa suunnitellusti 
esimerkiksi yhteistyökokouksissa ja kehittämispäivissä. Koulun sisäisen yhteistyön kehittä-
misessä kaikilla työryhmillä on tärkeä osa. Opiskelijat voivat antaa vapaamuotoista pa-
lautetta, ja esimerkiksi opintojakson palautteissa esille nousevat kehitystoiveet käsitellään 
asianmukaisessa ryhmässä. 
 
Koulun muun toiminnan, esimerkiksi kanslia- ja kirjastopalveluiden arvioinnissa keväällä 
toteutettava Yhteinen koulumme kysely on tärkeä palautekanava, jossa myös vapaa palaute 
on mahdollista. KEHRÄ ja kanslia välittävät esille tulevat kehittämistoiveet asiaankuuluville 
tahoille. 
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Tärkeä osa koulun toiminnan arviointia on myös opettajien ja muun henkilökunnan reflektio 
koulun toiminnasta, joka voi pohjautua jonkin yhteisen arviointitoimen tuloksiin tai opetta-
jien omaan tiedonkeruuseen tai opettajien saamaan vapaamuotoiseen palautteeseen ja oman 
työn arviointiin. Reflektio aineryhmissä on usein hedelmällisin tapa käsitellä näitä teemoja, 
koska aineryhmä voi tarjota tukea myös parannusehdotusten muotoiluun. Aineryhmät voivat 
tuoda kehitysehdotuksia KEHRÄ:n ja opettajainkokousten käsiteltäviksi. 
 
Aikuislukion kansliaan tai kanslian edessä olevaan palautelaatikkoon opiskelijat voivat jättää 
palautetta, toivomuksia ja ideoita koulun toimintaan liittyen sekä viestejä opiskelijakunnan 
hallitukselle. 
 

 

Arvioinnin kaikki keskeiset tulokset julkaistaan sekä henkilökunnalle että opiskelijakunnalle. 
Tuloksista kerrotaan esimerkiksi sähköpostilla, Peda.netissä, infotelevisiossa ja/tai koulun il-
moitustauluilla. 
 
Opiskelijakunnan hallitus voi myös käyttää Yhteinen koulumme tilaisuuksia välittääkseen 
tietoa oman arviointityönsä tuloksista. 
 

 

Tämän lukuvuosisuunnitelman ja toteutuneen toiminnan pohjalta vuosittain laaditaan luku-
vuosiraportti, jossa seurataan lukuvuosisuunnitelman ja siinä kuvattujen arviointitoimien to-
teutumista. Lukuvuosiraportti julkaistaan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. 
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