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Töölön yhteiskoulun aikuislukio on tutkintotavoitteista, yleissivistävää opetusta antava oppilaitos. Töö-

lön 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 aihekokonaisuuksia 

 suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osan (myös ammatillisen tutkinnon pohjalta tai kaksois-

tutkintona 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. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa pyrkimyksenään vas-

tata esiin tuleviin koulutustarpeisiin mahdollisimman joustavasti. Tavoitteena on tarjota erilaisille oppi-

joille laaja-alaisen yleissivistyksen, elinikäisen oppimisen ja ihmisenä kehittymisen mahdollisuus. 

 

 

Laaja-alainen yleissivistys 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa arvostetaan laaja-alaista yleissivistystä, joka ilmenee avarakatsei-

suutena ja laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena sekä tukee identiteetin, maailmankatsomuksen 

ja -kuvan sekä ihmiskäsityksen muodostamista. 

 

Oppiminen on aktiivista toimintaa 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, jossa opiskelijan oppi-

misen ja kehittymisen halu ja näitä tukeva hyvä ja tavoitteellinen opetus ovat keskeisiä. Kouluyhteisössä 

arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua. 

 

Monikulttuurisuus 

Opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu eri kulttuurien vuoro-

vaikutuksessa. Kouluyhteisö koostuu erilaisista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevista ihmisistä 

ja tarjoaa mahdollisuuden aitoon monikulttuurisuuteen. 
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Toisten kunnioittaminen 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnan pohjana on yhtenäinen ihmisarvon kunnioittaminen ja 

pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulussa ei hyväksytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, 

häirintää syrjintää eikä rasismia. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan erilaisuuden hyväk-

symiseen. 

 

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, ekosysteemien monimuotoi-

suutta 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 

Paula Prinssi, va. rehtori, yläkoulu ja lukio 

Taina Tanskanen, talouspäällikkö   

 

Rehtori 

Marja-Leena Ruha-Tuomola 

 

Vararehtori 

Jonna Ekstrand, erityisopettaja 

 

Taloustoimisto 

Taina Tanskanen, talouspäällikkö 

Nina Ahlstedt, taloussihteeri 

 

Kansliahenkilöstö 

Petri Loman, opintokoordinaattori 

Jutta Heikkinen, opintosihteeri 

 

Hallintosihteeri 

Pia Liiri 

 



2 

Opinto-ohjaajat 

Leena Ervasti 

Mia Snellman 

 

Erityisopettaja 

Jonna Ekstrand 

 

Kuraattori 

Riikka Ristimäki 

 

Koulupsykologi 

Elle Anthoni 

 

Terveydenhoitaja 

Marjut Lehmusmies 

 

Opintoavustajat 

Keise Ali 

Pipsa Ranta 

 

Kirjastotyöntekijät 

Outi Junell 

Pipsa Ranta 

 

Mikrotuki 

Tom Bosas 

 

 

Perusopetuksen ryhmänohjaajat 

 

PK20E  Milla Koskenniemi (päättövaiheen ryhmä) 

 

PK21D  Ville Hirvonen (päättövaiheen ryhmä) 

PK21E  Tiina Varis (päättövaiheen ryhmä) 

 

PK22A  Anna Rinnemaa 

PK22B  Pipsa Ranta 

PK22C  Merja Virtanen 

PK22D  Milla Koskenniemi 

PK22E  Katja Karhu 

 

PKomalinja Leena Ervasti ja Mia Snellman 

 

Kehittämisryhmä (KEHRÄ) 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 

Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori 

Taija Kujala, sihteeri, äidinkielen aineryhmä 

Milla Koskenniemi, kielten aineryhmä 

Jan Jansson, matemaattis-luonnontieteellinen aineryhmä 

Mia Snellman, opinto-ohjaaja 

Laura Tuomisaari, reaaliaineiden aineryhmä 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori 

Keise Ali, opintoavustaja 

Leena Ervasti, opinto-ohjaaja 

Katja Karhu, aineenopettaja 

Riikka Ristimäki, kuraattori 

Marjut Lehmusmies, terveydenhoitaja 

Mia Snellman, opinto-ohjaaja 

Elle Anthoni, psykologi 

 



2 

Työsuojelutoimikunta (1.1.2022–31.12.2023) 

Työnantajan edustajat: 

Marja-Leena Ruha-Tuomola 

Paula Prinssi 

 

Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion opettajien edustajat: 

Työsuojeluvaltuutettu Auli Keskisaari 

1. varavaltuutettu Marianne Siitonen 

2. varavaltuutettu Mia Riikonen 

 

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 

Valitaan syyslukukaudella 

 

Perusopetuksen tutor-opiskelijatoiminnan ohjaava opettaja 

Tiina Varis 

 

Tvt-tiimi 

Noora Ahokangas, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

Tom Bosas, mikrotuki 

Jan Jansson, aineenopettaja 

Pipsa Ranta, opintoavustaja 

Päivi Turumäki, aineenopettaja 

 

Ystävyyskoulutiimi 

Keise Ali 

Ville Hirvonen 

Milla Koskenniemi 

Tiina Varis 

Merja Virtanen 

 

Opettajat 

Andersson Svetlana  venäjä 

da Silva Daniela  matematiikka 

Fabritius Minna   ruotsi 

Gullsten Helena  ranska 

Haaksluoto Erja   englanti 

Hakala Olli    elämänkatsomustieto 

Hartikainen Frans  fysiikka, matematiikka 

Hirvonen Ville   historia, yhteiskuntaoppi, tvt 

Holopainen Matti  äidinkieli ja kirjallisuus, S2 

Häkkinen Eetu  matematiikka 

Jansson Jan    kemia, matematiikka 

Kallio Saara   S2, englanti 



3 

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 

Rinnemaa Anna   suomi toisena kielenä 

Routti Laura    englanti 

Taiarol Sonia  italia 

Tuomi Olli    fysiikka, matematiikka 

Tuomisaari Laura  biologia, maantiede, terveystieto 

Turumäki Päivi   historia, yhteiskuntaoppi, tvt 

Uitti Jaana    historia, yhteiskuntaoppi 

Vallius Laura   äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, hygieniaosaaminen 

Varis Tiina    englanti 

Virtanen Merja   suomi toisena kielenä 

Vuorela Henna  englanti 

 

Aineryhmät 

Opettajat muodostavat oppiaineiden mukaan aineryhmiä, jotka kokoontuvat lukuvuoden aikana. Aine-

ryhmät 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 aineenopetta-

jajäsenet. 

 

 

Vararehtori on rehtorin sijaisena aikuislukion käytännön asioissa lyhytaikaisissa poissaoloissa. Töölön 

yhteiskoulu Oy:n hallitus päättää pidemmistä sijaisuuksista. Kaikista rehtorin poissaoloista ja sijaista-

misesta tiedotetaan henkilökuntaa. 

 

 

Keskimäärin 400 lukio- ja perusopetusopiskelijaa ja 800 aineopiskelijaa. Kaksoistutkintoa tekevät opis-

kelijat ovat mukana aineopiskelijoiden määrässä. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion opetus on esitetty liitteenä olevassa opintotarjonnassa. Liitteenä on 

myös lukuvuoden 2022–23 lukuvuosikalenteri, josta ilmenevät lukuvuoden työ- ja loma-ajat. 

 

Opintotarjonta koostuu lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta ja verkko-opetuksesta. Lähiopetuksessa 

oppitunnit järjestetään koululla. Verkko-opiskelussa korostuu itsenäinen työskentely sähköisessä oppi-

misympäristössä. Verkko-opetuksessa oppitunnit järjestetään etäyhteydellä. 

 

Lukuvuonna 2022–23 kokeillaan verkko-opetusta 3. periodissa siten, että kaikki lukion opintojaksot 

pidetään etäyhteydellä. Lähes kaikki lukion opintojaksot voi suorittaa myös Peda.net-tehtävin käymättä 

oppitunneilla. Lisäksi useilla opintojaksoilla kokeillaan etä- ja lähiopetusta yhdistävää hybridiopetusta. 

 

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun es-

teetön sujuminen on varmistettu. Koulussa on yhteisesti sovitut toimintatavat opiskeluympäristön tur-

vallisuudesta huolehtimiseksi ja ne on kuvattu opetussuunnitelmaan liittyvässä koulun opiskeluhuolto-

suunnitelmassa, kriisi- ja turvallisuussuunnitelmassa sekä pelastussuunnitelmassa. 

 

Koulun järjestyssäännöt ovat lukuvuosisuunnitelman liitteenä. Koulussa on myös laadittu opetussuun-

nitelman edellyttämä suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menette-

lytavoista. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ei sallita opintojen suorittamista vilpillisin keinoin. Mikäli etänä 

tehdyssä arvioitavassa suorituksessa epäillään vilppiä, opettaja voi pyytää opiskelijalta lisänäyttöä esi-

merkiksi suullisen kuulustelun tai muun suorituksen muodossa. Mikäli opiskelijan todetaan yrittäneen 

täyttää opintojen arviointiperusteet vilpillisin keinoin, opiskelijalle varataan mahdollisuus tulla kuul-

luksi. Opiskelijan tilanne ja rikkeen vakavuus huomioon ottaen voidaan opintosuoritus katsoa keskey-

tyneeksi (K-merkintä), opiskelijalta voidaan vaatia koesuorituksen uusimista viivästetysti tai hänelle 

voidaan määrätä jokin muu korvaava suoritus. Vilppiin ja muihin rikkeisiin liittyvät toimenpiteet on 

kuvattu koulun suunnitelmassa kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyta-

voista. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opetukseen voi sisältyä erilaisia opintokäyntejä ja vierailuja tai muuta 

koulun ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa opintojakson ohjelmissa/kurssiohjelmissa esitetyn mukai-

sesti. Seuraavat opintojakso- tai kurssikohtaiset vierailukäynnit toteutetaan: 
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Perusopetus 

Perusopetuksen ryhmät voivat mahdollisuuksien mukaan tehdä s2-kursseilla pieniä retkiä esimerkiksi 

lähiseudun kaupunki- ja kulttuurikohteisiin, kuten museoihin. Lisäksi opiskelijoille voidaan antaa s2-

kursseilla itsenäisiä tehtäviä, jolloin opiskelijan pitää käydä tutustumassa esim. johonkin kirjastoon. 

 

Lukio 

Kaksoistutkintoryhmät voivat vierailla lukuvuoden aikana kirjastossa, näyttelyssä, teatterissa tai muissa 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen liittyvissä vierailukohteissa. 

 

Lukion kemian opintojaksoilla pyritään toteuttamaan korkeakouluvierailuita esimerkiksi Helsingin yli-

opiston kemianluokka Gadoliniin. 

 

 

Lukuvuosikalenteriin merkityt palauteillat järjestetään lukuvuonna 2022–23 mahdollisuuksien mukaan 

koko koulun yhteisenä kohtaamispaikkana. Tilaisuudessa opiskelijoilla on mahdollisuus opettajien ta-

paamisen lisäksi epämuodollisempaan keskusteluun. Palauteiltojen yhteydessä järjestetään arviointi-

suunnitelmassa esitettyjä kuulemisia ja Yhteinen koulumme -tilaisuuksia. 

 

 

Opintojen suorittamisesta itsenäisesti tai lähiopetukseen osallistumatta on ilmoitettava etukäteen opet-

tajalle. 

 

Iltaopetuksen lukion opintojakson suorittaminen lähiopetukseen osallistumatta on mahdollista pe-

riodissa, jossa opintojakso järjestetään lähi- tai verkko-opetuksena. 

 

Jos opintojaksoa ei järjestetä lähiopetuksena, sen itsenäinen suorittaminen on mahdollista opetussuun-

nitelmassa kuvatulla tavalla. Tilannetta tarkastellaan tapauskohtaisesti ja opiskelijan opintojen koko-

naistilanne huomioiden. 

 

Itsenäinen opiskelu tai opiskelu lähiopetukseen osallistumatta edellyttää sähköisen oppimisympäristön 

käyttöä. 

 

Lukuvuonna 2022–23 opiskelijoilta ei edellytetä itsenäisesti suoritettuja opintoja. Tietyissä poikkeusta-

pauksissa lukion opintojakso voidaan toteuttaa osin itsenäisenä opiskeluna. Nämä opintojaksot on mer-

kitty erikseen opintotarjontaan. Lisäksi voi olla mahdollista suorittaa itsenäisesti opintojakso, joka on 

tarjolla lähiopetuksena mutta opiskelija tarvitsee suorituksen eri aikaan. Poikkeavista järjestelyistä tie-

dotetaan lukuvuoden aikana. Itsenäisenä opiskeltavien 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 alustana koulun 

lähiopetuksessa sekä verkko-opiskelu- ja verkko-opetusopintojaksoilla. Lisäksi hyödynnetään muita 

sähköisiä oppimateriaaleja. Opiskelijoille tarjotaan tukea sähköisten oppimisympäristöjen käytössä 

säännöllisesti 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. 
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Perusopetuksen monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei järjestetä lukuvuonna 2022–23. 

 

Lukuvuonna 2022–23 ei järjestetä myöskään lukion TO1 Tutkiva työskentely -opintojaksoa. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion kaikkea opiskelijan opettajilta ja muulta henkilökunnalta saamaa tu-

kea kutsutaan TYK-tueksi. Perusopetuksen ja lukion TYK-tukipalveluesitteet ovat lukuvuosisuunnitel-

man liitteenä. Opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien oppiaineiden opintojaksoilla/kursseilla tuetaan 

opiskelijaa asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Seikkaperäinen ja selkeä informointi opin-

tojakson vaatimuksista, erilaisten työtapojen käyttö ja myönteisen opiskeluilmapiirin luominen ovat 

tässä työkaluina. 

 

Kunkin opintojakson oppisisältöön kuuluu myös opettaa ja ohjata opiskelijaa oppimaan juuri sillä opin-

tojaksolla vaadittavia opiskelutaitoja. Tällä ohjaamisella tuetaan opiskelijaa saavuttamaan oppimista-

voitteet sekä saamaan myönteisiä oppimiskokemuksia.   

 

Eri oppiaineiden tietosisällöt tukevat opiskelijan kehittymistä oman persoonansa ja tilanteensa kartoit-

tamisessa ja niihin vaikuttamisessa. Lisäksi eri kursseilla opiskelijaa tuetaan kehittymään oppiaineelle 

ominaisessa viestinnässä. 

 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto koskee koko koulua. Se tarkoittaa koko koulun hyvinvoinnista, terveelli-

syydestä ja turvallisuudesta huolehtimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Tavoitteena on ennalta-

ehkäisy. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa perusopetuksen ja lukion yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehittää ja 

koordinoi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmä kokoontuu lukuvuosittain 3–4 kertaa. Ryhmä te-

kee 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 yk-

sittäisen opiskelijan asioita. 

 

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto koskee yksittäisiä perusopetuksen tutkintotavoitteisia opiskelijoita. 

Yksilöllisen opiskeluhuollon palveluiden tuottajia ovat kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Perus-

opetuksen tutkintotavoitteiset opiskelijat voivat itse hakeutua näiden palveluiden piiriin. 
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Kuraattori työskentelee Töölön yhteiskoulussa jokaisena arkipäivänä, kerran viikossa ilta-aikaan. Myös 

psykologi on tavattavissa jokaisena arkipäivänä, ajanvarauksella. Terveydenhoitaja on tavattavissa ajan-

varauksella 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 tarkoi-

tettu kaikille koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille (perusopetus, lukio, kaksoistutkinto) sekä ai-

neopiskelijoille. 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 lähtökohdista käsin. 

Opinto-ohjauksen työnote on aktivoiva, osallistava, suunnitelmallinen ja yhteistyöhön kutsuva. Yhteis-

työtä rakennetaan opiskelijan omia resursseja aktivoimalla, vahvuuksia, arvoja ja kiinnostuksen kohteita 

kirkastaen ja esiin nostaen. Opinto-ohjauksessa käytetään erilaisia menetelmiä, jotka sopivat kyseiseen 

ohjausprosessiin, opiskelijan tarpeisiin ja tilanteeseen. 

 

Ohjausta toteutetaan sekä yksilötapaamisina että pienryhmissä ja ryhmissä sekä opo-infoina. Opinto-

ohjaajat opettavat opinto-ohjaus- ja työelämätaidot -oppiainetta perusopetuksen alkuvaiheen ja päättö-

vaiheen opiskelijoille (Aot1, Aot2, ot1, ot2). 

 

 

Lukio-opiskelijat voivat varata aikoja yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen ja opetukseen eri oppiaineissa 

suoraan erityisopettajalta. 

 

Perusopetuksen opiskelijoilla on mahdollisuus erityiseen tukeen viikoittain. Joka ryhmälle on varattu 

oma tuntinsa. Tunneilla opiskellaan lukujärjestyksessä olevia oppiaineita. Perusopetuksen opiskelijoilla 

on myös mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta ja eri oppiaineiden opetusta ottamalla puheeksi erityi-

sen tuen tarpeensa aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa ja sitä kautta varata aika erityisopettajalle. 

 

Erityisopettaja tekee tarvittaessa luki- ja oppimisvaikeuksien (matematiikan- ja hahmottamisen vaikeus) 

testauksia, opettaa erilaisia opiskelutekniikoita, laatii lukusuunnitelmia sekä antaa yksilöopetusta kai-

kissa oppiaineissa. 

 

Erityisopettaja on tutkinto-opiskelijoiden tavattavissa viikoittain. 

 

 

Kaikessa ohjauksessa pyritään huomioimaan aikuisopiskelijan erityistarpeet ja elämäntilanteiden moni-

muotoisuus. Aineohjauksen ja opintojen muiden tukipalveluiden ajankohdista tiedotetaan koulun verk-

kosivuilla, ilmoitustauluilla, opintojakson yhteydessä, opintotarjonnassa sekä perusopetuksen opiskeli-

joiden lukujärjestyksissä. 
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Lukion opiskelijoille on lukuvuoden aikana tarjolla aineenopettajien antamaa aineohjausta ilmoitettuina 

vastaanottoaikoina tai joissakin aineissa opettajan kanssa erikseen sovittavana aikana. Kielten ja mate-

matiikan klinikoilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada opiskelun ohjausta ja tukea eri opettajilta vii-

koittain. 

 

Perusopetuksen opiskelijat voivat osallistua s2-tukitunnille ja englannin tukiopetukseen kerran viikossa 

sekä läksytukeen kullekin ryhmälle varattuna aikana sekä perjantaisin. Lisäksi tarjolla on perusopetuk-

sen matematiikkatuki, joka järjestetään tarvittaessa. 

 

Koko koulun opiskelijoille on tarjolla tvt-tiimin järjestämää ohjausta esimerkiksi Peda.net-oppimis-

ympäristön ja Abitti-koeympäristön käytössä. 

 

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille järjestetään oppiainekohtaiset valmennustilaisuu-

det ennen kirjoituksia. Oman tietokoneen käyttöä Abitti-ympäristössä harjoitellaan ensisijaisesti oppi-

aineen opintojaksoilla ja loppukokeissa. Ennen ylioppilaskirjoituksia pyritään järjestämään myös nk. 

boottauspaja, jossa kokelas voi vielä harjoitella oman koneensa 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 jaetaan ryhmiin, joille 

on nimetty ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaaja tutustuttaa opiskelijat koulun tapoihin ja käytänteisiin, seu-

raa ryhmänsä opintojen etenemistä, toimii ryhmänsä tukena ja auttaa ongelmatilanteissa. 

 

Perusopetuksen opiskelijoita, jotka esimerkiksi siirtyvät toisesta koulusta tai oman koulun sisällä ja/ tai 

täydentävät opintojaan Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa eli omalinjalaiset, eivät kuulu tiettyyn ryh-

mään. Opinto-ohjaajat vastaavat omalinjalaisten opinto-ohjauksesta ja ”ryhmänohjauksesta”. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toimii kaksi opintoavustajaa. He pitävät läksytukea viitenä päivänä 

viikossa, toimivat perusopetuksen tukiopettajina ja ovat opiskelijoiden apuna erilaisissa käytännön pul-

missa. 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, skanneria ja tulostinta, lukea lehtiä, lainata tieto- ja kaunokirjalli-

suutta, myös helppolukuista. Koulukirjasto on avoinna opetuspäivisin. Opettajat voivat ohjata opiskeli-

joitaan kirjastoon käyttämään myös verkko-opetusmateriaaleja. 

 

 

Aikuislukion kansliassa opintokoordinaattori ja opintosihteeri auttavat ja opastavat koulun opiskelijoita 

monenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa ja kouluarjen tilanteissa sekä tukevat opintojen sujumista. 

He vastaavat opiskeluun yleisesti liittyviin kysymyksiin, neuvovat muun muassa opintoihin ilmoittau-
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tumiseen ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä asioissa sekä vastaavat tiedusteluihin muun muassa opis-

keluun liittyvistä aikatauluista. Kansliasta saa tietoa koulun tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoeh-

doista. 

 

Kanslia vastaa koulun opiskelijahallintojärjestelmästä (Primus, Wilma, Kurre) sekä tiedonsiirroista esi-

merkiksi KOSKI-tietovarantoon ja ylioppilastutkintolautakunnalle. 

 

Aikuislukion opiskelijaksi ilmoittaudutaan kansliaan. Kansliaan ilmoitetaan myös opintojen keskeyttä-

misestä. Myös hakemukset aikuisten perusopetuksen opiskelijaksi toimitetaan kansliaan. Kanslia vas-

taanottaa myös ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiset. 

 

Kansliasta opiskelijat saavat tarvittaessa erilaisia todistuksia opinnoistaan läpi lukuvuoden. Kanslia te-

kee yhteistyötä myös TE-toimiston, työllisyyspalveluiden ja Kelan kanssa, jotta opiskelijoiden opinnot 

sujuisivat mahdollisimman mutkattomasti. 

 

Kanslia huolehtii koulun yleisestä tiedottamisesta muun muassa koulun sisäisillä tiedotteilla. Kanslia 

päivittää myös aikuislukion internetsivuja ja koordinoi opinto-oppaan päivittämistä. Lisäksi kanslia 

suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä rehtorin kanssa aikuislukion markkinointia sisältäen myös sosiaa-

lisen median kanavat. 

 

Kanslia pyrkii jokapäiväisellä toiminnallaan tukemaan myös opettajien ja koulun muun henkilökunnan 

työskentelyä ja arjen sujumista. 

  



10 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa työskentelee päivittäin moniammatillinen joukko ihmisiä, joka toi-

mii koulun yhteisten arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämä moniammatillinen joukko toimii 

monissa eri kokoonpanoissa koulun tavoitteiden toteuttamiseksi kukin omalla erityisalueellaan. Koulun 

opiskelijat ovat tärkeä osa kouluyhteisöä, 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 välisiä suhteita. 

Kuvassa esiintyvien työryhmien kokoonpanot, tehtävät ja tavoitteet kerrotaan tarkemmin lukuvuosi-

suunnitelman tässä ja muissa luvuissa. 

 

 
 

 

 

 

Lukuvuoden aikana pidetään opettaja- ja henkilöstökokouksia, joista osa järjestetään nk. virtuaali-

kokouksina. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita. 
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Kehittämisryhmän (KEHRÄ) tavoitteena on edistää aikuislukion lukuvuosisuunnitelman toteutumista 

sekä tuoda pohdittavaksi henkilöstöltä ja opiskelijoilta uusia ideoita ja kehittämistoiveita. KEHRÄ:n 

aineenopettajajäsenet ovat myös omien aineryhmiensä vetäjiä. 

 

KEHRÄ:n erityisiä tavoitteita lukuvuodelle 2022–23 ovat seuraavat: 

 Lukuvuoden aikana jatketaan kevätlukukauden lopussa käynnistettyä näkyvyystyöryhmän 

työskentelyä, jota KEHRÄ seuraa ja tukee tiiviisti. Lukuvuoden aikana saatavien 

kokemuksien pohjalta tarkastellaan vastaavan toiminnan tarvetta ja suunnitellaan jatkoa 

toiminnalle. 

 Lukuvuoden aikana kokeillaan järjestää 3. periodin opetus kokonaan etäopetuksena, ja lisäksi 

tehdään muita etäopetuksen ja joustavien opiskelutapojen kokeiluita, joita KEHRÄ:n aine-

ryhmien vetäjät seuraavat tiiviisti. KEHRÄ suunnittelee tarvittavia tukitoimia etäopetus-

kokeiluiden toteuttamiseksi ja kartoittaa opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia yhteistyössä 

tvt-tiimin kanssa. 

 KEHRÄ seuraa oppivelvollisuusikäisiä aikuislukio-opiskelijoita koskevien säädöksien 

muutoksia, ja näiden perusteella selvitetään mahdollisuutta aloittaa oppivelvollisten opetus 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. 

 KEHRÄ tarkastelee mahdollisuuksia yhteistyöhön opiskelijapalautteen keräämisessä ja 

hyödyntämisessä Business College Helsingin kanssa. 

 Mahdollisuuksien mukaan palauteillat järjestetään jälleen aiempien vuosien tapaan yhteisinä 

kokoontumisina, mikä auttaa vahvistamaan hyväksi havaittuja keinoja vapaamuotoiseen 

kohtaamiseen kouluyhteisössä. KEHRÄ pyrkii myös aktivoimaan perusopetuksen tutor-

opiskelijatoimintaa osana yhteisöllisyyden luomista. 

 KEHRÄ tarkastelee keväällä 2022 pilotoidun perusopetuksen uudentyyppisen valintakokeen 

vaikutuksia opiskelijavalintoihin ja jatkaa perusopetuksen opiskelijavalinnan kehittämistä. 

 

 

Opettajien aineryhmät kokoontuvat lukuvuoden aikana joko lähi- tai etäpalavereihin aineryhmän vetäjän 

tai muun opettajan kutsumina. Opettajien aineryhmät laativat omalle toiminnalleen tavoitteet lukuvuo-

deksi, ja lisäksi jokainen opettaja määrittelee henkilökohtaisen kehittymisensä tavoitteet ryhmän tavoit-

teisiin 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 aineen-

opettajajäsenet, jotka voivat KEHRÄ:ssä nostaa esiin aineryhmien kehittämistoiveita. 

 

 

Lukuvuonna 2022–23 matemaattisten aineiden aineryhmässä kehitetään tapoja tuoda opetuksessa esiin 

laaja-alaisen osaamisen teemoiksi nostettua tieto- ja viestintäteknologista osaamista (perusopetuksessa) 

ja yhteiskunnallista osaamista (lukio-opetuksessa). Näissä voidaan hyödyntää korona-ajan kokemuksia 

sähköisistä työskentelytavoista perusopetuksessa sekä kehittää edelleen erityisesti kaksoistutkintokou-

luissa matematiikan ja yhteiskuntaopin yhteistyökokemuksia. Kemian opetuksessa käytetty oppimate-

riaali tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteiskunnallisen osaamisen korostamiseen opetuksessa, ja tätä 

kokeillaan eri opintojaksoilla. 
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Lukuvuoden aikana kehitetään myös tapoja nostaa esiin ja vahvistaa opiskelijoiden opiskelutaitoja eri 

oppiaineiden kursseilla. Tarvetta tälle on selvästi sekä perusopetuksessa että lukio-opetuksessa, ja aiem-

min erityisesti lukiossa on saatu positiivisia kokemuksia opiskelutaitojen esiin nostamisesta ja opiske-

lutavoitteiden selkeämmästä läpikäynnistä. 

 

Lukuvuoden aikana kokeillaan 3. periodissa kokonaan etäopetuksena tapahtuvaa opetusta aikuislukion 

iltaopetuksen opintojaksoilla, mutta matemaattisten aineiden aineryhmässä kokeillaan niin kutsuttua 

hybridiopetusta eli lähiopetukseen osallistumista etäyhteyksien avulla myös monilla muilla opintojak-

soilla. Hybridiopetuksella pyritään vastaamaan kasvaneeseen kysyntään joustaville tavoille suorittaa lu-

kio-opintoja, ja samalla kerätään kokemuksia mahdollisia tulevia muutoksia ajatellen. 

 

 

Lukio 

Lukiossa sekä äidinkielessä että S2:ssa jatkuu uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja uuden oppi-

kirjapainoksen haltuunotto. S2:ssa oppikirjasarja on kokonaan vaihtumassa. Business College Helsinki 

ottaa S2-opetuksen syksystä 2022 lähtien päiväopetukseen, joten sen käytäntöjen luominen on myös 

tavoitteena. 

 

S2-opetuksen osalta tiedottamista Perhon suuntaan vahvistetaan ja mietitään, miten viestit parhaiten 

menisivät opiskelijoille perille. 

 

Perusopetus 

Perusopetuksessa jatketaan kielioppimateriaalin ja oppikirjan käyttöönottoa. Myös uusien arviointikri-

teerien käyttöönottoa tarkastellaan ja jatketaan. Kiinnitetään huomiota pandemia-aikana syntyneisiin 

mahdollisiin oppimisvajeisiin, ja ohjataan opiskelijoita herkästi myös s2-asioissa tukitunneille. Pande-

mia-aika osoitti sähköisen oppimisympäristön merkityksen, joten Peda.netin käyttötaitoja pyritään jat-

kossakin harjoittelemaan heti opintojen alusta alkaen. 

 

Pandemian helpottaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään pieniä retkiä ja tutustumiskäyn-

tejä sopivilla kursseilla. Lisäksi opiskelijat voivat saada itsenäisiä koulun ulkopuolelle suuntautuvia teh-

täviä (esim. tutustumiskäynti johonkin kirjastoon). 

 

Laaja-alaisen osaamisen teema 

Lukuvuoden 2022–23 teemana lukiossa on yhteiskunnallinen osaaminen ja perusopetuksessa tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen. 

 

Lukiossa yhteiskunnallista osaamista vahvistetaan lukemalla erilaisia tekstejä, keskustelemalla niistä ja 

opiskelemalla mm. jatko-opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjoittamisen taitoja. Luettavien teks-

tien valinnalla voidaan ohjata opetusta yhteiskunnallisen osaamisen, kuten yhteiskunnalliseen toimin-

taan osallistumisen suuntaan. 

 

Perusopetuksen päättövaiheessa tieto- ja viestintäteknologista osaamista harjoitellaan käyttämällä laa-

jasti Peda.net-tehtäviä eri kursseilla. s215-kurssilla kaikki tehtävät tehdään tietokoneilla. 

 

Opettajien osaamisen vahvistaminen 

Lukiossa opettavat osallistuvat omien tarpeidensa mukaan edelleen esimerkiksi uuden LOPS:n yleisten 

tai ainekohtaisten sisältöjen toteuttamiseen ja uuden LOPS:n mukaisten opetusmateriaalien käyttöön-

ottoon liittyviin koulutuksiin. Peruskoulun s2-opetustyöhössä olevat osallistuvat tarpeidensa mukaan 

s2-opetusta käsitteleviin koulutuksiin tai muihin s2-tapaamisiin. Jokaisen osaamista vahvistaa myös 

aineryhmän monimuotoinen tuki. 
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Tvt-osaamisen vahvistaminen 

Lukuvuonna 2022–23 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opintojaksoilla pyritään edelleen 

vahvistamaan opiskelijoiden tvt-osaamista niin perus- kuin lukio-opetuksessa. Perusopetuksessa pyri-

tään käyttämään hyväksi havaittuja työtapoja, joita ovat muun muassa monipuoliset tehtävät, videot sekä 

sanasto- ja tekstinauhoitteet kurssien Peda.net-sivuilla. Myös yhteistyötä perusopetuksen kielten kurs-

sien ja tvt-kurssien välillä pyritään jatkamaan. Lukion opintojaksoilla mahdollisuuksien mukaan laajen-

netaan, syvennetään ja harjoitellaan edelleen Peda.netin käyttöä sekä Peda.net-sivuja kannustetaan käyt-

tämään kotona opiskelun yhteydessä. Hyväksi havaittuja tvt-osaamista tukevia käytäntöjä pyritään ja-

kamaan kollegojen kesken. 

 

Oppimisen haasteiden huomioiminen opetuksessa 

Aineryhmässä pyritään edelleen kiinnittämään erityistä huomiota myös oppimisen haasteiden huomioi-

miseen ja erilaisten oppijoiden tukemiseen. Erilaisten oppijoiden huomioimisella ja tukemisella pyritään 

tukemaan sekä opiskelijoiden oppimisprosessia että heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Oppimi-

sen haasteita sekä sitä kautta erityisen tuen tarvetta pyritään havaitsemaan mahdollisuuksien mukaan jo 

opintojen alkuvaiheessa, jotta opiskelijalle voidaan tarjota tarvittaessa lisätukea oppiaineessa. Koke-

muksista oppimisen haasteiden huomioimisesta pyritään jakamaan aineryhmän sisällä lukuvuoden mit-

taan. 

 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin säilyttäminen opetustyössä 

Aineryhmässä halutaan lisäksi huomioida sekä opiskelijoiden että opettajien hyvinvointi ja jaksaminen 

jokapäiväisessä ja alati muuttuvassa opetustyössä. Niin opettajien kuin opiskelijoiden fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaalista hyvinvointia pyritään varjelemaan ottamalla opetustyössä aina huomioon hyvinvoin-

tinäkökulma mahdollisuuksien mukaan. Kurssien ja opintojaksojen työmäärään kiinnitetään erityistä 

huomiota niin opiskelijoiden kuin opettajan näkökulmasta muun muassa pohtimalla entistä tarkemmin, 

mikä suoritukset ovat pakollisia kurssisuorituksen saamiseksi. Aineryhmässä muistetaan myös kolle-

giaalisen yhteistyön ja tuen tärkeys osana opettajien työssä jaksamista. Opettajan ja opiskelijan hyvin-

vointia tukevia toimintamalleja ja -ratkaisuja pyritään jakamaan aineryhmän kesken. 

 

 

Perusopetuksessa jatketaan opetusmateriaalien kehittämistä (kielitietoisuus, asioiden konkretisoimi-

nen). Isompi tavoite on koulutuksen idean avaaminen: opiskelu on avain itsensä kehittämiseen, uuden 

oppimisesta voi kokea iloa ja opiskelu auttaa ymmärtämään ympäröivää yhteiskuntaa ja maailmaa. 

Itsearviointia ja oman oppimisen reflektiota kurssien aikana yritetään kehittää, opiskelijoiden Peda.netin 

käyttöä vahvistaa ja omatoimista työskentelyä tukea. Mekaaninen kopioiminen (kurssin materiaaleista 

tai toiselta opiskelijalta) ei palvele omaa oppimista. 

 

Tieto- ja viestintätekniikassa jatketaan oppiaineen yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa, jos ja kun 

opetus pystytään pitämään lähiopetuksena luokassa ja aineen opetus palaa ”normaaleille” urilleen. 

 

Lukiossa työ uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimateriaalien käyttöönotossa ja Peda.net-sivujen 

päivittämisessä jatkuu. Etäopetuksen aikana syntyneitä aukkoja opiskelijoiden tiedoissa ja taidoissa py-

ritään tunnistamaan (esim. opintojaksojen alkukyselyt) ja kuromaan umpeen (neuvotaan opiskelutek-

niikkaa, harjoitellaan aineen vastaustekniikkaa ja ylioppilaskokeissa tarvittavia sähköisiä taitoja, teh-

dään tiedonhakuun ja tiedon arviointiin liittyviä tehtäviä). Tätä toki normaalistikin tehdään, mutta nyt 

on tarve pitää korostetusti esillä. Opiskelijoiden sitouttaminen opiskeluun on tärkeää. 
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Lukioon tulee aikaisempaa enemmän myös opiskelijoita, joilla kielitaito tai koulutustausta on haasteel-

linen. Opetusmateriaaleja on tarpeen katsoa kielitietoisesta näkökulmasta, ja ”itsestään selviäkin” asioita 

sanoittaa (esim. että kirjan takana on sanasto ja kirjan alussa sisällysluettelo). 

 

Periodissa 3 kokeillaan etäopettamista (Google Meet + Peda.net, ei lähitunteja, ei lähikoetta). Voidaan 

ideoida yhdessä etukäteen, ja kerätä kokemuksia kokeilun jälkeen. 

 

Kaksoistutkintoyhteistyössä tavoitteena oli jo lukuvuonna 2021–22, että reaaliopettajat pohtivat yhdessä 

eri reaaliaineiden esseevastauksien kriteerien yhdistäviä tekijöitä. Korona-aika ja poikkeukset opetus-

järjestelyissä olivat kuitenkin sen verran työllistäviä, että pohdintaa ei ehditty tehdä niin laajasti kuin oli 

tarkoitus. Jatketaan siis pohdintaa tulevana lukuvuotena. 

 

Kaksoistutkintokouluissa tapahtuu yhteistyön kannalta keskeisten henkilöiden vaihdoksia. Tavoitteena 

on kehittää tiedonkulkua, viestintää ja yhteistyötä näissä tilanteissa niin, että opetus jatkuu sujuvasti. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa edistetään laaja-alaisen osaamisen kehittymistä vuosittain vaihtu-

valla laaja-alaisen osaamisen teemalla sekä lukiossa että perusopetuksessa. Opettajat pyrkivät lukuvuo-

den aikana nostamaan esiin lukuvuoden teemaa oppiaineissa ja ainerajat ylittävässä toiminnassa esimer-

kiksi työtapoja ja syventäviä näkökulmia valitessaan. Teeman toteutumista arvioidaan lukuvuoden mit-

taan yhteisissä opettajainkokouksissa ja aineryhmissä. 

 

Lukuvuonna 2022–23 perusopetuksen toiminnassa painottuu Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

ja lukion toiminnassa Yhteiskunnallinen osaaminen. 

 

Muu opetuksen eheyttäminen 

Lukuvuonna 2022–23 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 kurs-

sille, reaaliaineen essee voidaan hyväksyä suoritukseksi myös kielen kurssille. Järjestelyssä mukana 

olevat opettajat kertovat mahdollisuudesta opiskelijoille. 

 

Kaksoistutkintoyhteistyökouluissa vahvistetaan oppiaineiden rajat ylittävää yhteistyötä. Opiskelijoiden 

yhtenäiset lukujärjestykset mahdollistavat sen, että esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla hankittuja ti-

lastotaitoja syvennetään matematiikan aiheeseen liittyvillä opintojaksoilla ja päinvastoin, ja tekstilajien 

ja -tyyppien tuntemusta syvennetään äidinkielen ja yhteiskuntaopin yhteistyössä. Kaksoistutkintoyhteis-

työkoulu Perhossa toteutetaan matematiikan ja psykologian oppiaineiden rajat ylittävää opetusta. Oppi-

laiden keräämää psykologista tutkimusdataa analysoidaan käyttäen tilastollisia menetelmiä. Lisäksi lu-

kioaineiden ja ammatillisten oppiaineiden yhteyksiä voidaan tuoda esille opettajan tietämyksen ja har-

rastuneisuuden mukaan. 

 

 

 

Lukuvuonna 2022–23 ryhmä jatkaa opiskelijatapaamisten (lukio-infot) järjestämistä erityisopettajan ja 

opinto-ohjaajien yhteistyönä. Erityisinä tavoitteina lukuvuodelle on mahdollistaa lukio-opiskelijoille jo 

opintojen alusta lähtien riittävä tuki, erityinen tuki ja opinto-ohjaus, tarvittaessa työpareina toimien. Tar-

jotaan näissä mahdollisuus etäkohtaamisiin. 
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Pyritään myös tehostetusti tavoittamaan ja tarjoamaan ohjaus-/tukimahdollisuutta opintojensa keskeyt-

tämistä harkitseville ja opintonsa keskeyttäneille. Hyvinvoinnin teema on keskeinen ulottuvuus erityis-

opettajan ja opinto-ohjaajan työssä ja Oper-ryhmä tuo osaamistaan hyvinvoinnin teemaan yhteisölliseen 

opiskelijahuoltotyhmään: hyvinvoinnin teemaa sekä muita uuden lukion opetussuunnitelman laaja-alai-

sen osaamisen osa-alueita hahmotellaan ja pohditaan Oper-ryhmän puitteissa pari- ja tiimityöskentelyn 

näkökulmasta. 

 

Oper-ryhmä jatkaa toimivaksi koettuja valintahaastatteluja etähaastatteluin. 

 

 

Lukuvuonna 2022-23 opinto-ohjaajat vastaavat opinto-ohjauksesta ja opinto-ohjauksen koordinoinnista. 

Opinto-ohjauksessa kehitetään yksilöohjausta ja pienryhmäohjausta eri kouluasteilla. Tarjotaan tehos-

tettua opinto-ohjausta nuorille lukio-opiskelijoille. Lukion opinto-ohjauksessa kehitetään edelleen ryh-

mämuotoista ohjausta teemoittain (opo- ja erityisopettajan infot). Opinto-ohjauksessa huomioidaan me-

neillään olevat muutokset korkeakoulukentässä ja -yhteistyössä. Korkeakouluinfoja pidetään. Seurataan 

muutoksia ja kehitystä korkeakoulukentässä. 

 

Opinto-ohjauksessa keskitytään edelleen lukion opetussuunnitelman 2021 tuomiin muutoksiin, varmis-

taen ja vahvistaen uuden opetussuunnitelman ohjauksen toteutuminen. Edelleen on tärkeää uuden ope-

tussuunnitelman mukaisesti opiskelevien HOPS-työ, aiempien opintojen hyväksiluvut sekä aiempien 

opetussuunnitelmien mukaan opiskelevien opinto- ja uraohjaus. 

 

Perusopetuksessa opinto-ohjaajat jatkavat edelleen opinto-ohjaus ja työelämätaidot -oppiaineen kurs-

sien kehittämistä lukuvuoden teemojen ja opiskelijoilta nousevien työelämätarpeiden puitteissa. Työ-

elämäyhteyksiä pyritään luomaan opinto-ohjaus ja työelämätaidot kurssien yhteyteen. Opinto-ohjaajat 

vastaavat perusopetukseen alku- ja päättövaiheeseen hakevien haastatteluista yhdessä erityisopettajan 

kanssa. Perusopetuksen haastatteluprosessia etätoteutuksin kehitetään edelleen. 

 

 

Erityisopetuksessa on lukuvuonna 2022–23 käytössä kahden erityisopettajan osaaminen, koska lukio-

opiskelijoille saadaan lisätukea “Koronasta takaisin arkeen” -hankkeen rahoituksen turvin. Toinen opet-

taja keskittyy perusopetuksen opiskelijoihin ja toinen lukiolaisten tukeen. Tavoitteen on erityisen tuen 

lisääminen antamalla samanaikais- ja yksilöopetusta säännöllisesti ja jatkuvasti. 

 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena lukuvuonna 2022–23 on erityisesti hyvinvoinnin ja 

osallisuuden lisääminen. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä tapaa opiskelijoiden edustajia ja järjestää 

toimintaa lukuvuoden teemoihin liittyen. 

 

 

Ryhmänohjaajat toimivat lukuvuoden ajan ryhmänsä tukena, seuraavat opintojen etenemistä, auttavat 

ongelmatilanteissa ja pyrkivät luomaan opintoihin kannustavaa myönteistä ilmapiiriä. 

 

Ryhmänohjaajat pyrkivät selvittämään opiskelijoiden mahdollista etäopintojen aikana syntynyttä lisä-

tuen tarvetta ja ohjaavat opiskelijoita tuen pariin. 
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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 uusia näkemyksiä. 

 

Aloittaville ryhmille järjestettävää alkuinfoa ja orientaatiojaksoa uudistetaan syksyn 2020 kokemusten 

pohjalta. Aloittavilla ryhmillä on myös tutoreiden järjestämä ryhmäytymispaja, jonne myös ryhmänoh-

jaajat ovat tervetulleita. Ryhmänohjauksessa käytetään alusta saakka hyväksi myös sähköisiä ympäris-

töjä, esim. ryhmänohjaajan kanssa asiointia voi hoitaa mm. WhatsAppin ja Wilman kautta. 

 

Ryhmänohjaajilla on keskinäiseen viestintään käytettävissä sähköpostiryhmä ja lisäksi vapaamuotoi-

sempi WhatsApp-ryhmä PO-RO. 

 

 

Koulun työsuojelutoimikunta koostuu koko koulun työsuojeluvaltuutetuista, varavaltuutetuista ja kou-

lun rehtoreista. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia koulun turvallisuudesta oppimis- ja työyhteisönä 

ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin. Lukuvuosittaisiin tehtäviin kuuluu lakisääteisten työsuojeluasiakirjo-

jen ja opetussuunnitelman edellyttämien suunnitelmien päivitys. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. koulun 

kriisi- ja turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma. Toimintakausi jatkuu 1.1.2022–31.12.2023. 

 

Lukuvuonna 2022–23 työsuojelutoimikunta järjestää yläkoulun ja lukion oppilaiden ja opiskelijoiden 

poistumisharjoitukset sekä syksyllä että keväällä. Aikuislukion poistumisharjoitus toteutetaan syyslu-

kukauden aikana. 

 

Henkilökunnalle työsuojelutoimikunta järjestää turvakävelyt toimintarasteineen syyslukukauden aikana 

mahdollisesti TESO-päivien yhteydessä. Suunnitteilla on myös henkilöstölle järjestettävä alkusammu-

tusharjoittelu. Henkilöstön hätäensiapukoulutus (4 tuntia) voidaan järjestää kevätkaudella kiinnostuksen 

mukaan. 

 

Terveystalon toteuttaman työpaikkaselvityksen tuloksia hyödynnetään sovitulla tavalla lukuvuoden ai-

kana. Pelastussuunnitelmaa tullaan täydentämään viranomaisen ehdotusten mukaisesti. Suunnitteilla on 

myös kulunvalvontaohjeistuksen ja käytänteiden päivittäminen. 

 

Aiempaan tapaan lukuvuoden alkaessa koulun henkilöstön on perehdyttävä kriisi- ja turvallisuussuun-

nitelmaan sekä pelastussuunnitelmaan. Suunnitelmat ovat sähköisinä intrassa ja paperisina opettajain-

huoneessa. Koulun uusien työntekijöiden perehtymisen varmistavat koulun rehtorit. Mahdollisista ha-

vaituista puutteista on informoitava työsuojeluhenkilöstöä. 

 

Koulussa toimii myös kriisiryhmä, jonka kuka tahansa voi kutsua kokoon. Ryhmän jäseniä ovat: koulun 

rehtorit, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, työsuojeluvaltuutettuna toimiva opettaja. 

 

Työsuojelutoimikunta kokoontuu 2–4 kertaa lukuvuoden aikana. Kevätkauden lopussa toimintaa ar-

vioidaan ja laaditaan kehittämisehdotukset seuraavaa lukuvuotta varten. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion yhteinen tieto- ja viestin-

täteknologiatiimi toimii sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tukena tvt-asioissa. Tvt-tiimissä on mik-

rotukihenkilön lisäksi edustaja kaikista koulumuodoista. 

 

Lukuvuonna 2022–23 tvt-tiimi jatkaa työtään siitä, mihin edellisenä lukuvuonna jäätiin. Tiimi jatkaa 

Tvt-apuri-sivuston kehittämistä. Sivustolle kootaan tvt-tiimin ja mahdollisesti muun koulun henkilöstön 

tekemiä opetusvideoita erilaisista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvistä aiheista. Sivuston 
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on tarkoitus toimia koko talon yhteisenä apuvälineenä, tietopankkina, josta löytää vinkkejä niin yleisim-

piin opetuksessa vastaan tuleviin tvt:n ongelmakohtiin kuin uusien sovellusten käyttöönottoon. 

 

Tvt-tiimi tukee tulevana lukuvuonna aikuislukion etäopetuksen ja joustavien opetustapojen kokeiluita. 

Tutkitaan myös mahdollisuuksia etäopetusmateriaalien kehittämiseen ja kartoitetaan koulun ulkopuoli-

sen rahoituksen (erilaiset haettavat tuet) mahdollisuuksia kyseisessä työssä. Selvitetään myös jo saatuja 

kokemuksia etäopetuksen toteutumisesta, jotta voidaan luoda pysyviä käytänteitä niiden pohjalta. 

 

 

Kanslian jatkuvana tavoitteena on pyrkiä kehittämään ja jalostamaan koulun eri käytäntöjä ja toiminta-

malleja koko koulun hyväksi. 

 

Lukuvuonna 2022–23 erityisenä tavoitteena on kehittää sähköisiä lomakkeita eritoten Wilmassa. Ilmoit-

tautuminen aikuislukion uudeksi opiskelijaksi Wilmassa on otettu käyttöön keväällä 2022 ja tätä käy-

täntöä kehitetään koko ajan lukuvuonna 2022–23. Myös uusintakokeeseen ilmoittautuminen Wilma-

lomakkeella otetaan työn alle. 

 

Lukuvuonna 2022–23 kanslian toiminnassa huomioidaan edelleen erityisesti lukion kahden opetussuun-

nitelman rinnakkaisuus sekä ylioppilastutkinnon uudistukset osana opiskelijan opintopolkua. 

 

 

Jokainen Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelija kuuluu koulun opiskelijakuntaan. Opiskelijoille 

tarjotaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus koulun toimintaan ja kehittämiseen siten, että koulu-

yhteisö olisi mahdollisimman hyvä työskentely- ja opiskeluympäristö. 

 

 

Opiskelijakunnan hallituksessa toimii perusopetuksen ja lukion opiskelijoita. Lukuvuonna 2021–22 

opiskelijakunnan hallitusta ei saatu koottua, mutta toiminta pyritään aloittamaan uudelleen syysluku-

kaudella 2022, jotta opiskelijoiden ääni saadaan paremmin kuuluville Töölön yhteiskoulun aikuislu-

kiossa. Opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan opiskelijakunnan hallituksen jäseniksi. Tarvittaessa jär-

jestetään vaali. 

 

Opiskelijakunnan hallitus muodostetaan lukuvuoden alussa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjoh-

tajan, joka edustajaa opiskelijoita koulun johtokunnassa. Opettajajäsen ja opiskelijakunnan hallitus 

suunnittelevat tulevaa toimintaa yhdessä. Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen toimii yhteyshen-

kilönä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opiskelijat voivat olla yhteydessä opettajajäseneen kai-

kissa kouluun liittyvissä asioissa. Opettajajäsen välittää opiskelijapalautteet eteenpäin. 

 

Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä koululla useiden tahojen kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuol-

toryhmän kanssa mietitään parhaita mahdollisia tapoja tukea opiskelijoita ja tuoda yhteisöllisyyttä opis-

keluun. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ja opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja saavat teh-

tävistään erillisen todistuksen. 
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Lukuvuoden aikana jatketaan tutor-opiskelijatoimintaa peruskoulun opiskelijoille. Keväällä 2022 valit-

tiin tutoreita lukuvuodelle 2022–23. Tarkoituksena on, että vanhat opiskelijat opastavat ja tukevat uusia 

opiskelijoita erityisesti opintojen alussa ja tarvittaessa muulloinkin. Tutorit ovat mukana uusien opiske-

lijoiden alkuinfossa, jolloin he esittäytyvät ja tutustuttavat uusia opiskelijoita koulun tiloihin. Tutorit 

valmistavat opiskeluvälinepaketit uusille opiskelijoille ja jakavat ne heille alkuinfossa. He käyvät myös 

uusien opiskelijoiden orientaatioviikkojen aikana tapaamassa uusia opiskelijoita ja kertomassa toimin-

nastaan. Tutorit järjestävät uusille opiskelijoille opintojen alkupuolella ryhmäytymispajan, jossa harjoi-

tellaan leikkimielisten tehtävien avulla ohjeiden kuuntelua ja ryhmässä toimimista. Tutorit osallistuvat 

myös kutsusta yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksiin. Tutorit saavat toiminnastaan kurssisuorituksen 

(ot3 Tutorkurssi) ja todistuksen. 

 

 

Lukion tutor-opiskelijatoiminnassa pidetään lukuvuonna 2022–23 taukoa. Opiskelijoille tarjotaan luku-

vuoden aikana mahdollisuuksia osallistua koulun toimintaan ja yhteisölliseen toimintaan muilla tavoilla. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään vuosittain Yhteinen koulumme -tilaisuuksia, joissa 

opiskelijat ja koulun henkilökunta kokoontuvat yhteisten asioiden äärelle. Tilaisuuksissa opiskelijat voi-

vat esimerkiksi tuoda esille näkemyksiään koulua koskevista asioista. Tilaisuuksia käytetään myös kes-

kusteluareenana, kun selvitetään opiskelijoiden kokemuksia opetussuunnitelmissa kuvattujen laadullis-

ten tavoitteiden toteutumisesta (esim. koulun arvopohja ja laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet). Tilai-

suuksia voivat järjestää opiskelijakunnan 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 kehittämiseksi. 

 

 

Lukuvuoden aikana kerätään opiskelijoilta palautetta opetuksesta käyttäen yhtenäistä pohjaa. Yhtenäis-

tetyllä palautteella kartoitetaan erityisesti opiskelijoiden kokemusta opetusjärjestelyistä. Palautetta käy-

tetään opetuksen kehittämiseen. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään myös vapaamuotoisia opiskelijoiden ja henkilökunnan 

tapaamisia. Ylioppilaiden valmistujaisjuhla järjestetään syyslukukauden ja kevätlukukauden päätteeksi. 

Perusopetuksen valmistuvien opiskelijoiden juhla järjestetään ryhmien valmistuessa. Lisäksi opiskelija-

kunnan hallituksen kanssa pyritään järjestämään vapaamuotoinen kierrätyskahvila tai vastaava tapah-

tuma, joka voi liittyä lukuvuoden teemaan. Tapahtumien järjestämisessä tehdään mahdollisuuksien mu-

kaan yhteistyötä 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. Kaksoistutkinto-

yhteistyö jatkuu Business College Helsingin ja Perho Liiketalousopiston kanssa. Yhteistyötä kehitetään 

säännöllisissä tapaamisissa yhteistyökoulujen 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. Opiske-

lijavierailuja toteutetaan opinto-ohjauksen kurssien yhteydessä. Yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten 

kanssa jatketaan sekä yleisemmällä tasolla (esim. Stadin ammattiopisto ja Omnia) että yksilöohjauk-

sessa (esim. hakutoimistot). 

 

Opinto-ohjauksessa tarjotaan perusopetuksen opiskelijoille mahdollisuus osallistua ko. oppilaitosten tu-

tustumistilaisuuksiin 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 10 yksityiskoulua. Toiminnan tarkoituksena on tarjota edelleen näiden koulujen tut-

kinto-opiskelijoille heidän oman koulunsa opintotarjontaa laajempia opiskelumahdollisuuksia il-

maiseksi tai hyvin pienillä kustannuksilla. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on suunnitteilla. Kou-

luilla on mahdollisuus tehdä oma sopimus, jonka myötä koulun opiskelijat voisivat maksua vastaan 

päästä osallistumaan kaupungin tarjoamille verkkokursseille. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio osallistuu Verkkolukion toimintaan lukuvuonna 2022–23 tarjoamalla 

Verkkolukion kautta opiskeleville lähinnä koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Etäopiskelu on tullut tu-

tuksi opiskelijoille koronapandemian aikana, joten yhteistä verkko-opiskelutarjontaa pyritään lukuvuo-

den aikana markkinoimaan monipuolisemmin. Erityisesti suunnitellaan laajempaa yhteistyötä eri kou-

lujen opinto-ohjaajien kanssa. Verkkolukio.fi-sivuston uudistamistyötä jatketaan. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toimintakulttuurin keskeinen piirre on eri koulumuotojen välinen 

yhteistyö. Aikuisten perusopetus toimii yhteistyössä aikuisten lukiokoulutuksen kanssa, ja samassa ra-

kennuksessa toimiva Töölön yhteiskoulun lukio ja yläkoulu on tärkeä yhteistyökumppani. Eri koulu-

muotojen tavoitteet ja toimintakulttuurit tukevat toisiaan ja eri koulumuodot huomioivat toisensa toi-

minnassaan. 

 

Lukuvuonna 2022–23 Töölön yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio jatkavat yhteistyötä kou-

lun arviointityön kehittämisessä. Lisäksi lukuvuoden aikana jatketaan yhteistyötä koulujen yhteiselle 

hankkeelle “Koronasta takaisin arkeen” myönnetyn valtionavustuksen käytössä. Yhteiskoulu ja aikuis-

lukio tekevät soveltuvissa asioissa yhteistyötä ja molempien puolien edustajat tapaavat säännöllisesti. 

 

Lisäksi jatketaan muita hyväksi todettuja käytäntöjä. Töölön yhteiskoulun lukion opiskelijat voivat jous-

tavasti suorittaa aikuislukion puolella yksittäisiä opintojaksoja ja oppiaineita. Myös aikuislukion opis-

kelijoilla on mahdollisuus resurssien salliessa suorittaa opintojaksoja päiväopetuksessa. Päätöksen jär-

jestelystä tekee rehtori tapauskohtaisesti. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiolla ja yhteiskoululla on yhteinen tieto- ja viestintäteknologiatiimi, joka 

tukee tvt:n opetuskäyttöä järjestämällä koulutuksia koulujen henkilöstölle. 

 

Yhteiskoulun ja aikuislukion yhteisissä kokouksissa käsitellään koko kouluyhteisöä koskettavia asioita. 

 

 

Aikuisten perusopetuksen verkosto pyrkii edelleen vahvistamaan yhteistyötä aikuisten perusopetusta 

järjestävien tahojen kesken. Verkoston tapaamisissa keskustellaan muun muassa aikuisten perusopetuk-

seen 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 aikuislukio, 

Helsingin aikuisopisto, Omnia, Vantaan aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto, Järvenpään opisto sekä 

edustaja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta (KASKO). Uusia yhteistyökump-

paneita ovat Kannelopisto, Keuda, Stadin ammattiopisto ja Step-koulutus (entinen Seurakuntaopisto). 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiota verkoston kokoontumisissa edustaa rehtori. AIPE-verkostossa eri op-

pilaitosten opinto-ohjaajilla ja erityisopettajilla on omia useampia tapaamisia lukuvuoden kuluessa. Ai-

neenopettajien yhteisiä tapaamisia jatketaan tarpeiden mukaan. Viime lukuvuotista kokouskäytäntöä on 

pidetty toimivana ja sitä tullaan jatkamaan. Jokainen koulu on vuorollaan puheenjohtajana ja koollekut-

sujana, jolloin työmäärä ei ole liian suuri koulua kohti. 

 

 

Lukuvuonna 2022–23 opinto-ohjaajat osallistuvat pääkaupunkiseudun aikuislukioiden opinto-ohjaajien 

verkoston yhteistyöhön. Ryhmä kokoontuu 3–4 kertaa lukuvuoden aikana pohtimaan ajankohtaisia ai-
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kuislukioiden asioita sekä jakamaan kokemuksia ja ideoimaan opinto-ohjauksen käytäntöjä. Keskuste-

lua käydään muun muassa LOPS:sta 2021 ja siitä saaduista kokemuksista. Jaetaan kokemuksia ja 

ajatuksia etä- ja verkkokäytännöistä sekä mahdollisista oppivelvollisista eri aikuislukioissa. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee yhteistyötä koulun ja kotoutumista hoitavien viranomaisten vä-

lillä. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hankkeissa ja projekteissa muun muassa Suomen pakolais-

avun Kurvi-projektin, Ohjaamon ja Stadin osaamiskeskuksen kanssa. Tavoitteena on auttaa kotoutumis-

vaiheessa olevia ja tämän vaiheen ylittäneitä maahanmuuttajia ja palvelujärjestelmää kohtaamaan toi-

sensa. Yhteistyössä etsitään maahanmuuttajien asioihin perehtyneiden hankkeiden ”puuttuvia linkkejä”. 

 

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

see. Usein avun tarve liittyy kotoutumisasioiden selvittelyyn ja siten opiskelijan mahdollisuuteen jatkaa 

opintojaan. Jatkossa Kurvi tarjoaa myös puhelinneuvontaa. Jo vakiintunutta ja hyväksi koettua yhteis-

työtä jatketaan lukuvuonna 2022–23. Kurvi-projektin kanssa yhteistyötä tekevät kuraattori ja opinto-

ohjaaja. 

 

 

Lukuvuonna 2017–18 Töölön yhteiskoulun aikuislukioon perustettiin ystävyyskoulutiimi, jonka tarkoi-

tuksena 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. Ystävyyskouluyhteistyössä toimivat sekä koulumme opiskelijat, että osa opettajista. 

 

Ystävyyskoulutiimin toiminta tulee myös lukuvuonna 2022–23 hyödyntämään koulumme mahdollista-

maa kolmen lukuvuoden mittaista opintopolkua aikuisten perusopetuksessa. Näin aikuisten peruskoulun 

alkuvaiheen opinnoissa painottuu tiedon hankkiminen ystävyyskoulusta, kun taas päättövaiheen opin-

noissa pyritään painottamaan tehtävien tekemistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ystävyyskoulun toi-

mintaa on tarkoitus jatkaa sitomalla sitä luontevasti eri oppiaineiden opiskeluun. Erityisesti toiminnassa 

painottuu tieto- ja viestintätekniikan opiskelu, sillä lukuvuoden 2022–23 koulumme perusopetuksen 

laaja-alainen teemaosaamisalue on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee yhteistyötä myös Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n 

kanssa. EHJÄ ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on myös nuor-

ten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy. 
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Töölön kirjasto tarjoaa runsaasti erilaisia palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Palveluihin lukeutuvat 

muun muassa lukuhuone, varattavat työtilat ja tulostusmahdollisuus. Kirjastossa järjestetään myös esi-

merkiksi kielikahvilatoimintaa, ja saatavilla on myös kirjallisuutta monilla kielillä. Kirjasto järjestää 

opastusta palveluiden käyttämiseen. 

 

Töölön yhteiskoulun kirjasto jatkaa yhteistyötä Töölön kirjaston kanssa muun muassa lainaamalla kau-

punginkirjaston materiaaleja koulukirjaston kokoelmien täydennykseksi. Kaikkea materiaalia ei ole tar-

peellista hankkia koululle tai materiaalia tarvitaan nopeammin kuin tilaamalla saisi, jolloin lainamate-

riaali palvelee parhaiten. 

 

 

Aikuislukioiden opettajien yhdistyksen (AIO) toiminta on vaikuttamista päättäjiin, näkyvyyden lisää-

mistä ja kenttäväen yhteistoiminnan (koulutus, tapaaminen) ylläpitämistä. Suunnitteilla on seminaarin 

järjestäminen kaudella 2022–23. 

 

Aikuislukioväki tapaa toisiaan seminaareissa eri puolilla Suomea. AIO:n hallitus kokoontuu noin 6–8 

kertaa vuodessa. Kokouksien aikana suunnitellaan koulutuspäivien ja neuvottelupäivien ohjelmaa sekä 

keskustellaan ajankohtaisista aikuislukioiden asioista ja mahdollisesti niihin liittyvistä toimenpiteistä. 

Yhdistys on esimerkiksi ollut mukana Opetushallituksen opetussuunnitelmatyöryhmässä ja antaa lau-

suntoja Opetusministeriölle ja Opetushallitukselle. AIO:n hallituksen jäseninä koulustamme toimii Mia 

Snellman. 

 

AIO osallistuu myös muiden aikuiskoulutusjärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen sivut: 

https://peda.net/yhdistykset/aio/hallitus 

 

 

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 jatkuvasti. Ke-

hittämisen pohjana on jatkuva toiminnan arviointi. Liitteenä on Töölön yhteiskoulun aikuislukion toi-

minnan arviointisuunnitelma 2022–23. 

 

 

Lukuvuonna 2022–23 arvioinnin keskeisiä työkaluja ovat opiskelijakyselyt, joita toteutetaan sekä yh-

teisenä kaikille opiskelijoille että kohdentaen osalle opiskelijoista. Arvioinnissa käytettävää tietoa saa-

daan myös vapaamuotoisista keskusteluista ja opiskelijoiden spontaanisti antamasta palautteesta. Saatua 

palautetta käsitellään suunnitelmallisesti KEHRÄ:ssä, aineryhmissä sekä opettaja- ja henkilöstökokouk-

sissa. 

 

Lukuvuoden aikana järjestetään opettajille mahdollisuus antaa palautetta koulun toiminnan eri osa-

alueista mm. opettaja- ja henkilöstökokouksissa. Myös aineryhmissä ja muissa kokoonpanoissa tapah-

tuva oman toiminnan reflektio ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi ovat tärkeä osa ar-

viointia. Rehtorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa on mahdollisuus pureutua näihin teemoihin 

syvällisemmin. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tekee koulun toiminnan arvioinnissa yhteistyötä Töölön yhteiskoulun 

kanssa. Yhteistyön pohjana toimii myös yhteistyössä kuuden muun yksityiskoulun kanssa laadittu laa-

tukäsikirja Matkaopas laadukkaampaan kouluun. Toiminnan arviointi rakentuu erilaisten laatutavoittei-

den 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 

 

3  Hyvinvointi ja oppimisen tuki 

3.1  Opiskeluhuolto 

3.2  Pedagoginen tuki 

3.3  Osallistaminen ja yhteisöllisyys 
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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 2022–23 aikana arviointia kohdistetaan ja arviointia 

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 tai kurssin palautteella. Pa-

lautteen keräämistä yhtenäistetyssä muodossa opettajien oman palautteenkeruun lisäksi jatketaan edel-

leen lukuvuonna 2022–23. Yhtenäistetty ja sähköinen muoto helpottaa tulosten tarkastelua ja mahdol-

listaa niiden hyödyntämisen koko koulun tasolla. Yhtenäistettyä opintojakson tai kurssin palautetta kä-

sitellään TESO-päivissä ja aineryhmissä seuraavan lukuvuoden alussa. Opettajat voivat aineryhmissä ja 

omassa työssään käyttää palautetta ja muuta keräämäänsä arviointitietoa koulutuksen ja sen vaikutta-

vuuden arvioimiseksi. 

 

Lukuvuoden aikana tehtävien etäopetuskokeiluiden vaikutusta opetukseen arvioidaan yhteistyössä 

tvt-tiimin kanssa ja hyödyntäen opetuksen arvioinnin olemassa olevia tapoja. Lukuvuoden aikana selvi-

tetään myös mahdollisuuksia yhteistyöhön arvioinnissa kaksoistutkintoyhteistyökoulujen kanssa, jotta 

kerättävä tieto on relevantimpaa kaikille yhteistyön osapuolille. 

 

Ohjauksen arviointiin kuuluu sekä yleisten tavoitteiden toteuttaminen että lukuvuoden erityisten ta-

voitteiden toteuttaminen. Ohjaussuunnitelmassa yleisiksi arviointikohteiksi on kerrottu ohjauksen tu-

lokset, prosessi, menetelmät ja resurssit. Opinto-ohjauksen tuloksellisuus näkyy muun muassa realisti-

sen opintosuunnitelman laatimisena, mutta toisaalta yksilöohjaus on vuorovaikutusprosessi, jossa pa-

laute mahdollistuu usein parhaiten dialogin kautta. Ryhmä- ja opintojaksomuotoisesta opinto-ohjauk-

sesta kerätään palautetta lomakkeella. 

 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen seurantaa tekee yhteisöl-

linen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijoilta kerätään vapaamuotoista ja spontaania palautetta kokeiden 

palauteilloissa, ja palautetta saadaan myös yleisistä koko koulua koskevista kyselyistä. Yhteisöllinen 

opiskeluhuoltoryhmä kerää palautetta toiminnastaan myös henkilökunnalta kevätlukukaudella. 
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Lisäksi lukuvuonna 2022–23 keskitytään arvioinnissa opiskeluympäristön turvallisuuteen, toimivuu-

teen ja viihtyisyyteen. Aikaisempien vuosien tapaan opiskelijoiden käsitys oppimisympäristöjen ja työ-

tapojen laadusta tulee esille osin opintojakson palautteissa. Lukuvuoden aikana erityinen painotus on 

myös etäopetuskokeiluiden arvioinnissa ja etäopetusympäristön arvioinnissa, jossa tvt-tiimi on keskei-

sessä osassa. 

 

Kevätlukukaudelle suunniteltu Yhteinen koulumme -kysely kertoo myös opiskelijoiden kokemuksesta 

opiskeluympäristöstä, minkä lisäksi kyselyssä saadaan palautetta opiskelijoiden kokemuksesta koulun 

toimintakulttuurista. Yhteinen koulumme -kysely mahdollistaa näiden toteutumisen arviointia kouluyh-

teisön tasolla ja irrallaan yksittäisistä opintokokemuksista. 

 

Näiden arviointikeinojen lisäksi opiskelijoilta voidaan kerätä myös kasvokkain tietoa kokemuksista esi-

merkiksi Yhteinen koulumme -tilaisuuksissa. Käytävä keskustelu on kyselyitä hedelmällisempi tapa 

kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä teemoista, joita on haastavaa arvioida kvantitatiivisesti. 

 

Ryhmänohjauksen seurantaa tekevät ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaajat keräävät tietoa ryhmänohjauk-

sen onnistumisesta työnsä yhteydessä, mutta voivat myös teettää ryhmällään kyselyitä tai järjestää kes-

kustelutilaisuuden, jossa opiskelijat voivat antaa palautetta 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 sovel-

tamista voidaan arvioida kokemusten pohjalta opettajainkokouksissa kevätlukukaudella tai aiemmin tar-

peen vaatiessa. 

 

Koulun yhteistyökäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään yhteistyötahojen kanssa suunnitellusti esimer-

kiksi yhteistyökokouksissa ja kehittämispäivissä. Koulun sisäisen yhteistyön kehittämisessä kaikilla 

työryhmillä on tärkeä osa. Opiskelijat voivat antaa vapaamuotoista palautetta, ja esimerkiksi opintojak-

son 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. 

 

Tärkeä osa koulun toiminnan arviointia on myös opettajien ja muun henkilökunnan reflektio koulun 

toiminnasta, joka voi pohjautua jonkin yhteisen arviointitoimen tuloksiin tai opettajien omaan tiedon-

keruuseen 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 opet-

tajainkokousten 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 ilmoitustauluilla. 

 

Opiskelijakunnan hallitus voi myös käyttää Yhteinen koulumme -tilaisuuksia välittääkseen tietoa oman 

arviointityönsä tuloksista. 
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Tämän lukuvuosisuunnitelman ja toteutuneen toiminnan pohjalta vuosittain laaditaan lukuvuosiraportti, 

jossa seurataan lukuvuosisuunnitelman ja siinä kuvattujen arviointitoimien toteutumista. Lukuvuosira-

portti julkaistaan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. 
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