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1. Opetussuunnitelman 
tarkoitus

Helsingin työväenopiston opetussuunnitelman yleinen osa 
määrittelee opiston perustehtävän ja linjaa opiston toimintaa. 
Opetussuunnitelma on pedagogisen ohjauksen, suunnittelun ja 

johtamisen väline, jossa ilmaistaan opetuksen periaatteet, tavoitteet ja 
painotukset. Opetussuunnitelma on opetushenkilöstön pedagogisen 
identiteetin ja itseymmärryksen tuki sekä toimintaa kehittävän dialogin 
mahdollistaja. Opetussuunnitelma auttaa henkilöstöä, opiskelijoita, päät-
täjiä ja sidosryhmiä saamaan kokonaiskuvan työväenopiston opetuksesta.

Opetussuunnitelma on jatkuvasti muuttuva ja muotoutuva ja sitä päivi-
tetään tarpeen mukaan. 

Oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan eri aineiden ope-
tuksen sisältöä ja tavoitteita. 

Opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin, kehittämiseen ja 
hallintoon liittyviä toimintoja ja prosesseja kuvataan myös muissa opis-
ton asiakirjoissa, jotka ohjaavat toimintaa opetussuunnitelman rinnalla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi johtosääntö, toimintasääntö, toimintakäsikirja, 
tasa-arvosuunnitelma, henkilöstö- ja palveluverkkosuunnitelma, viestin-
tä- ja tietotekniikkastrategiat sekä maahanmuuttaja-, kansainvälisyys- ja 
ympäristöohjelma.
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2.1. Työväenopiston tehtävä 
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto toimii vapaasta 
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuna kansalaisopistona. Helsin-
gin työväenopisto on Helsingin kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jonka 
toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632; osin 
muutettu 29.12.2009/1765).

Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet lain mukaan:
”Vapaan	sivistystyön	tarkoituksena	on	järjestää	elinikäisen	oppi-
misen	periaatteen	pohjalta	yhteiskunnan	eheyttä,	tasa-arvoa	ja	
aktiivista	kansalaisuutta	tukevaa	koulutusta.	Vapaana	sivistys-
työnä	järjestettävän	koulutuksen	tavoitteena	on	edistää	ihmisten	
monipuolista	kehittymistä,	hyvinvointia	sekä	kansanvaltaisuuden,	
moniarvoisuuden,	kestävän	kehityksen,	monikulttuurisuuden	ja	
kansainvälisyyden	toteutumista.	Vapaassa	sivistystyössä	korostuu	
omaehtoinen	oppiminen,	yhteisöllisyys	ja	osallisuus.”

Laki määrittelee kansalaisopistot paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpei-
siin pohjautuviksi oppilaitoksiksi, jotka tarjoavat mahdollisuuksia oma-
ehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiston 
ylläpitäjä saa lainmukaista valtionapua toimintaan vuosittain vahvistet-
tavan tuntimäärän perusteella. Helsingin kaupunginvaltuusto vahvis-
taa työväenopistolle vuosittain talousarvion ja sitovat tavoitteet.

2. Opetuksen viitekehys
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2.2. Toiminta-ajatus, arvot ja visio
Helsingin työväenopisto on vuonna 1913 perustettu vapaan sivis-
tystyön oppi- ja kulttuurilaitos, joka tarjoaa omaehtoisia oppimis-
mahdollisuuksia kuntalaisille kieli-, tieto-, taito- ja taideaineissa. 
Työväenopiston toiminta edistää demokratiaa ja osallisuutta, kokonais-
persoonallisuuden kehittämistä sekä fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja 
kulttuurista hyvinvointia.

Työväenopisto tarjoaa opetusta koko kaupungin alueella pääasialli-
sesti yli 16-vuotiaille oppijoille. Opiskelu perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Työväenopiston opetustarjonta vastaa yksilöllisiin, ajankohtaisiin ja 
alueellisiin oppimistarpeisiin.

Työväenopiston toiminta-ajatus (2009)
Työväenopiston toiminta-ajatus on tarjota aikuisille itsensä kehittämi-
sen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – tietoa, taitoa, elämyk-
siä – sekä edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia vapaan sivistystyön 
arvojen pohjalta.

Arvot 

•	 Asiakaslähtöisyys	
•	 Ihmisten	

kunnioittaminen
•	 Yhteistoiminnallisuus
•	 Avoimuus
•	 Vastuu	työstään
•	 Oppiminen

Visio 2020

Helsingin	työväen-
opisto on rohkea 
ja arvostettu 
aikuisopetuksen 
suunnannäyttäjä
lähellä	ihmistä.

Työväenopiston arvot perustuvat 
Helsingin kaupungin arvoihin.

Työväenopiston visio 2020 (2009)
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Kuvio 1. Helsingin työväenopiston toiminnan ideologia
Keskellä toiminnan tavoite. Terälehdissä opetuksen tavoitteet yksilön tasolla. 
Verholehdissä opetuksen tavoitteet yhteiskunnan tasolla. Varressa ja kukkaruukussa 
toiminnan perusta.

Oppiva, 
utelias

helsinki
-läinen

Kokonais-
persoonalli-

suuden kehit-
tyminen

Tietoja, 
taitoja, 

elämyksiä, 
iloa

Oppiminen

Hyvinvointi

Kohtaaminen,
Yhdessä 

tekeminen

Omaehtoisuus, 
vapaa-

ehtoisuus

Osallisuus-
yhteisölli-

syyden 
kokemus

Ihmisenä 
kehittyminen

Sivistys

Kulttuuri-
perinnön 

välittyminen,
kaupunkikulttuurin

rikastuminen

Kestävä
kehitys

Monimuotoisuus,
moniarvoisuus,
kansainvälisyys

Demokratia,
osallisuus,
Aktiivinen

kansalaisuus

Yhteiskunnan
eheys ja tasa-arvo

Vapaan 
sivistys-

työn henki

Kuntalainen
Sivistyspoliittinen tuki
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2.3. Ihmis- ja oppimiskäsitys

 

Työväenopiston toiminnan lähtökohtana ja opetuksen tavoitteena 
on, että oppija on vapaa, itseohjautuva, tavoitteellisesti toimiva ja 
tilannetajuinen. Hän luottaa itse omiin kehittymismahdollisuuksiinsa. 
Hän tekee valintoja vapaasti, mikä on myös vastuullista, yksilöllistä ja 
ainutkertaista toimintaa. Opistossa toimitaan henkilökohtaisen oppi-
misen periaatteiden mukaisesti: oppija asettaa itselleen oppimista-
voitteet omien tarpeittensa, mielenkiinnon kohteittensa ja aiemman 
osaamisensa perusteella; oppija hallitsee oppimisensa sisältöä ja 
oppimisprosessia; oppija kommunikoi toisten kanssa oppimisproses-
sinsa aikana.
 
Opiskelija opiskelee ryhmässä tai opiston avoimissa tai sähköisissä 
oppimisympäristöissä. Opetuksen tavoitteita määrittävät opetus-
suunnitelman rinnalla kaupungin strategiset tavoitteet, opiston omat 
tavoitteet sekä kunkin opetussisällön opettaja ja suunnittelija. Tavoit-
teita määritellään myös (opetusryhmässä) opiskelijoita kuulemalla. 
Opiskelija muodostaa omat oppimistavoitteensa. 

Erilaisia työväenopiston opetusta ohjaavia oppimiskäsityksiä ovat 
humanistinen, konstruktivistinen, kognitiivinen, behavioristinen, 
dialoginen, vertaisoppiminen, osallistava oppiminen ja tekemällä op-
piminen. Opiskelijaa voidaan ohjata eri oppimiskäsitysten mukaisesti 
saavuttamaan hänen itse itselleen asettamiaan oppimistavoitteita. 
Opettaja on tietoinen soveltamistaan oppimiskäsityksistä ja niiden 
perusteella tekemistään pedagogisista valinnoista.

Työväenopisto	kunnioittaa	ihmisyyttä.	
Työväenopisto	uskoo	ihmisen	kykyyn	
kasvaa	ja	kehittyä	koko	elinikänsä	ajan.
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3.1. Opetustarjonta
Opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin kaupungille myöntämässä yl-
läpitoluvassa työväenopiston koulutustehtävä määritellään seuraavasti:

Helsingin	työväenopisto	järjestää	vapaan	sivistystyön	arvojen	poh-
jalta	koulutusta,	jonka	tavoitteena	on	tukea	yksilön	omaehtoista	
kehittymistä	ja	hyvinvointia	sekä	osallisuutta	ja	valmiuksia	toimia	
yhteisöissä	ja	muuttuvassa	yhteiskunnassa.	Opiston	koulutuksen	
painoalueet	ovat	vieraat	kielet,	musiikki	ja	kuvataide,	käsityö,	tieto-
tekniikka,	kirjallisuus-	ja	näyttämöaineet,	yhteiskunnalliset	aineet,	
luontoon	ja	ympäristöön	liittyvät	aineet,	kotitalous,	hyvinvointi	ja	
terveys	sekä	oppiainerajat	ylittävät	teemat.	Opisto	järjestää	suo-
men	kielen	koulutusta	maahanmuuttajille.

Myös muissa kuin edellä luetelluissa oppiaineissa voidaan järjestää 
opetusta, joka pohjaa vapaan sivistystyön arvoihin. Tästä esimerk-
kinä ovat mm. äidinkielen opetus suomenkielisille ja toisenkielisille 
oppijoille sekä oppiainerajat ylittävä ilmiöpohjainen opetus. Opisto 
voi myös järjestää taiteen perusopetusta aikuisille (Laki taiteen perus-
opetuksesta 633/1998) sekä avointa yliopisto-opetusta (Yliopistolaki 
558/2009).

Tavoitteena on laaja, monipuolinen ja korkeatasoinen opetustarjonta, 
joka tukee ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä. Opetus vaihtelee 
tavoitteeltaan, muodoltaan ja kestoltaan: se voi olla kertaluentoja, 
intensiivikursseja tai koko opetuskauden kestäviä kursseja. Opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan voidaan järjestää eri tavoin aikataulutettuja 
tai eteneviä kursseja. Kurssit voivat muodostaa opintokokonaisuuksia, 
jotka mahdollistavat opiskelijan pitkäjännitteisen kehittymisen. Yleis-

3. Opetus
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luennot ja maksuttomat tilaisuudet mahdollistavat matalan kynnyk-
sen tutustua ja osallistua opiston toimintaan.

Opiston toiminnan yhtenä periaatteena on tarjota kaikille kuntalai-
sille mahdollisuus osallistua opetukseen varallisuudesta riippumatta. 
Siksi kurssimaksut pidetään kohtuullisina.

Tarjonnan monipuolistamiseksi ja kuntalaisten kysyntään vastaami-
seksi osa kurssitoiminnasta toteutetaan omakustanne-periaatteella. 
Ulkopuolisen tahon tilaamaa opetusta eli maksullista palvelutoimin-
taa järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 

Helsingin työväenopisto on paitsi oppilaitos, myös kulttuurilaitos. 
Opistossa järjestetään esityksiä, näyttelyitä, konsertteja ja erilai-
sia tapahtumia ja myös ne ovat oppimistapahtumia. Niissä syntyy 
tiedollisen oppimisen lisäksi taiteellinen tai muu elämys. Oppija saa 
palautetta sekä opettajalta että esityksestä. Myös yleisö saa oppijan 
tai opettajan taiteellisesta työstä oppimiskokemuksen.
 
Visionsa 2020 mukaisesti työväenopisto toimii vapaan sivistystyön 
kentässä rohkeana suunnannäyttäjänä. Tämä voi tarkoittaa muun 
muassa kokeilevaa toimintaa, johon voidaan soveltaa erityiskriteerei-
tä, esimerkiksi alhaisempaa ryhmäkokoa ja erityishinnoittelua.
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Opetusaineet

Kielet
Työväenopiston kielivalikoima on laaja. Opetuksen pääasiallisena ta-
voitteena on suullisen käytännön kielitaidon kehittäminen. Kurssitasot 
noudattavat Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK)/yleisten kielitut-
kintojen (Yki) taitotasoluokitusta. Perustason lisäksi useimmissa kielissä 
on tarjolla keskitason kursseja. Eniten opiskeluissa kielissä (englanti, 
espanja ja ranska) on myös ylimmän tason kursseja. Tarjolla on myös 
intensiivi- ja verkkokursseja sekä itseopiskelumahdollisuus. 

Suomi toisena kielenä – S2
S2-opetus tarjoaa suomenkielen opetusta niille, joiden äidinkieli on 
jokin muu kuin suomi. Enemmistö suomen kursseista noudattaa 
Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK)/yleisten kielitutkintojen (Yki) 
taitotasoluokitusta. Erikoiskursseilla on mahdollisuus tutustua syvem-
min tiettyyn kielitaidon alueeseen: esim. kielioppiin, kirjoittamiseen, 
puhumiseen tai lukutaitoon. 

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri
Ainealan tavoitteena on herättää kiinnostusta yhteiskunnallisiin 
asioihin tarjoamalla monipuolista tietoa ja taustoja ajankohtaisille 
ilmiöille sekä lisätä kulttuurista ymmärtämystä ja kulttuurien välistä 
vuorovaikutusta. Opetustarjonta koostuu yleissivistävistä kursseista 
ja luennoista. Aineita ovat mm. filosofia, historia, kulttuurintuntemus, 
sukututkimus, psykologia ja kasvatus, asuminen ja sisustussuunnitte-
lu, yhteiskuntatietous sekä viestintä ja puheviestintä.

Luonto ja ympäristö
Aineala tutustuttaa luonnontieteen ilmiöihin ja ympäristökysymyksiin.

Merenkulku
Merenkulun kurssien tavoitteena on tarjota perustiedot turvalliseen 
liikkumiseen sisävesillä ja saaristossa. 
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Hyvinvointi ja terveys 
Hyvinvointi ja terveys -ainealan tavoitteena on edistää kaupunki-
laisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisätä ihmisten aktiivisuutta 
terveytensä vaalimisessa. Kursseilla ja luennoilla perehdytään ennal-
taehkäiseviin, omaa hyvinvointia edistäviin menetelmiin sekä vaihto-
ehtoisiin hoitomuotoihin ja terveystietoon. 

Kotitalous 
Ainealan tarkoituksena on kehittää arjenhallinnan edellyttämiä tieto-
ja, työtaitoja ja tiedonhankintaa. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita 
ottamaan vastuuta omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista sekä 
tarjota vastapainoa ja kohokohtia arjen keskelle. Opetus koostuu 
ruoanvalmistuksen ja kodinhoidon kursseista, havaintoesityksistä, 
neuvontapisteistä ja luennoista.

Käsityö: 
Tekstiilityö, tekninen työ, erikoistekniikat
Tavoitteena on valmistaa persoonallisia tuotteita ja oppia samalla käsi-
työtuotteen suunnittelua, tuotteen valmistukseen tarvittavia työtapoja 
ja taitoja, varsinaista tekemistä ja oman työn ja oppimisen arviointia. 
Opistossa järjestetään myös käsityöaiheisia luentoja sekä näyttelyjä ja 
tapahtumia.

Oppiaineessa voidaan järjestää taiteen perusopetuksen opintoko-
konaisuuksia. Vaatetuksen opiskeluun on oma opintokokonaisuutensa: 
Hyväksi kotiompelijaksi.

Liikunta, tanssi ja jooga
Liikunnanopetuksen tavoitteena on antaa kaupunkilaisille tietoa, taitoja, 
kokemuksia sekä virikkeitä omasta kunnosta ja hyvinvoinnista huolehti-
miseen. 

Tietotekniikka
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa tieto- ja viestintäteknii-
kan perusopetusta sekä jatko-opintomahdollisuuksia kaikille helsinkiläi-
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sille. Opetusta tarjotaan luokkaopetuksen lisäksi avoimissa mikrotuvissa, 
verkkokursseilla, luennoilla sekä erilaisina tietoiskuina ja opastuksina.

Äidinkieli, kirjallisuus ja luova kirjoittaminen, 
lausunta ja teatteri-ilmaisu
Oppiainekokonaisuuden tavoitteena on tulla tietoiseksi kielestä, sen 
keinoista, ilmaisuvoimasta ja merkityksestä suullisen, kirjallisen ja 
kehollisen ilmaisun aloilla. 

Äidinkielen osa-alueista kurssitarjonnassa on kielen- ja tekstin-
huollon, kielitiedon, murteiden ja puhekielen kursseja. Kirjoittami-
sen kurssit kattavat luovan, elämäkerrallisen, asia- ja verkkokirjoitta-
misen osa-alueita.

Kirjallisuuden opetusta tarjotaan kirjallisuuspiireissä, luennoilla, kir-
jailijavierailuilla ja tapahtumissa sekä luovan kirjoittamisen ryhmissä. 

Teatterin ja puheilmaisun opetus koostuu tiedollisista tai vastaan-
ottavista ryhmistä (luennot, teatteritiedon piirit) sekä erityyppisiä 
esityksiä tuottavista ryhmistä. Teatteriopetus voidaan jakaa perintei-
seen esittävään sekä soveltavaan ja osallistavaan draamaan. Esityk-
siä tekevät myös lausuntaryhmät sekä muut puheilmaisun opetus-
ryhmät.

Oppiaineissa voidaan järjestää taiteen perusopetuksen opintoko-
konaisuuksia.

Kuvataide
Kuvataiteen opiskelun tavoitteena on kuvallisten ilmaisutaitojen ke-
hittämisen ohella aktivoida ympäristön havainnointiin, kehittää visu-
aalista lukutaitoa sekä tutustuttaa kuvataiteen historiaan ja nykypäi-
vään. Kursseilla voi opiskella kuvallista ajattelua, kuvanrakentamisen 
keinoja, visuaalisen ilmaisun eri tekniikoita, taideteoriaa ja -historiaa 
sekä nykytaidetta. 

Kuvataidetta voi opiskella kursseilla, luennoilla, näyttelyvierailuilla, 
avoimissa oppimisympäristöissä ja erilaisissa tapahtumissa. Oppiai-
neessa voidaan järjestää taiteen perusopetuksen opintokokonai-
suuksia.
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Musiikki
Musiikkia voi opiskella solistisissa aineissa, kuten yksinlaulu ja eri instru-
menttien opiskelu, erilaisissa kuoroissa, soitin- ja lauluyhtyeissä sekä 
orkestereissa. Lisäksi voi opiskella musiikin historiaa, musiikin teoriaa ja 
musiikkiteknologiaa sekä kuunnella luentoja eri aiheista. Erilaiset esityk-
set ja konsertit ovat kiinteä osa musiikinopetusta.

Oppiaineessa voidaan järjestää taiteen perusopetuksen opintokoko-
naisuuksia.

Oppiaineiden tuntimäärät
Noin kolmasosa kaikesta opetuksesta (2013) on kieltenopetusta, 
viidesosa kuvataiteen opetusta, kuudesosa käsitöitä ja kuudesosa 
musiikkia. Muita aineita opetetaan vähemmän. Opetuksen jakautu-
minen oppiaineittain vuonna 2013 on liitteenä. 

Opetustuntimäärät eri oppiaineissa ovat muotoutuneet nykyisenlai-
siksi useista eri syistä. Tuntimääriin ovat vaikuttaneet muun muassa 
seuraavat tekijät:
 
•	 Opetustarjonta	heijastaa	kysyntää	eli	kuntalaisten	kokemaa	
oppimistarvetta.	

•	 Eri	oppiaineiden	opetustuntimääriin	vaikuttaa	opiston	satavuotinen	
historia:	tehdyt	valinnat	ja	perinne	elävät	edelleen.

•	 Tuntimäärien	muutoksiin	ovat	vaikuttaneet	yhteiskunnalliset	
muutokset	ja	tarpeet;	tästä	esimerkkinä	ovat	tietotekniikan	ja	
maahanmuuttajien	opetus.	

•	 Vakinaisen	opetushenkilöstön	rakenne	sitoo	eri	oppiaineisiin	
	 tietyn	opetustuntimäärän.
•	 Opiston	käytössä	olevat	tilat	ohjaavat	osaltaan	opetuksen	
suunnittelua.

•	 Opistossa	tehdyt	linjaratkaisut	(esimerkiksi	avoimen	yliopisto-
opetuksen	ja	liikunnan	opetuksen	määrä).

Eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa ilmaistaan ainekohtaiset tavoit-
teet ja sisällöt. Aineittaiset opetussuunnitelmat valmistuvat vuoden 
2016 loppuun mennessä.
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3.2. Oppimistarpeet ja kohderyhmät
Opetussuunnitelman ensisijaisena lähtökohtana ovat Helsingin kau-
pungin asukkaiden oppimis- ja kehittymistarpeet. Tarpeita tunniste-
taan ja ennakoidaan seuraamalla yhteiskunnallista keskustelua, lain-
säädännön muutosta, perehtymällä koulutuspoliittisiin suunnitelmiin 
kuten kaupungin strategiaan, lausuntoihin ja mietintöihin sekä valta-
kunnallisiin ja kansainvälisiin vapaan sivistystyön linjanvetoihin sekä 
kuulemalla kuntalaisia. Ennakoinnissa käytetään hyväksi kaupungin 
väestöennusteita ja muita saatavilla olevia tulevaisuusdokumentteja.
 
Tietoa oppimistarpeista kerätään säännöllisten opiskelijapalautteiden 
avulla. Kuntalaisten kokemille kehittymistarpeille ja kurssitoiveille ra-
kennetaan sähköisiä ja perinteisiä ehdottamisväyliä. Suunnittelijat ovat 
vuorovaikutuksessa kaupungin eri hallintokuntien, kolmannen sektorin 
toimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kans-
sa. Opiston vakituinen henkilökunta ja tuntiopettajat saavat jatkuvasti 
opiskelijoilta tietoa tarpeista. Yksittäisen kuntalaisen tarpeen lähtökohta-
na voi olla tavoitteellinen oman osaamisen kehittäminen, yhteisöllisyy-
den kokeminen tai harrastusluonteinen opiskelu. Opetussuunnitelmassa 
sekä ennakoidaan että tunnistetaan jo julkilausuttuja oppimistarpeita. 
Tarpeiden tunnistaminen on siis sekä reaktiivista nykyisten tarpeiden 
huomioon ottamista että proaktiivista tulevaisuuden ennakointia. Suun-
nittelussa otetaan huomioon yksilön vapaatavoitteisen oppimisen tarve 
sekä eriasteinen ja eripituinen sitoutumishalukkuus.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena opiston opetus- ja muulla henkilö-
kunnalla on omaa ammatillista näkemystä ja osaamista arvioida aikuis-
ten oppimistarpeita sekä suunnitella tarpeita vastaavaa opetusta.

Työväenopiston opetus on suunnattu ensisijaisesti helsinkiläisille, mut-
ta on avointa myös muissa kunnissa asuville. Aikuisväestölle suunna-
tun opetuksen ohella opisto tarjoaa muun muassa aikuinen–lapsi- ja 
perhekursseja sekä nuorisolle suunnattuja kursseja.
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Valtaosa opetuksesta on kaikille avointa eikä sitä ole suunnattu 
vain tietylle kohderyhmälle. Osa opetuksesta suunnitellaan kui-
tenkin erityisryhmien tarpeita palveleviksi, pedagogisista syistä tai 
osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. Muita perusteita erityisryhmi-
lle ovat muun muassa suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan in-
tegroituminen, yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäiseminen, arjen 
hallinnan parantaminen ja osallisuuden kokemusten tarjoaminen. Eri-
tyisryhmistä opiston tarjonnassa keskeisiä ovat maahanmuuttajat ja 
ikääntyvä väestön osa. Myös muiden erityisryhmien oppimistarpeita 
otetaan harkinnan mukaan huomioon. Erityisryhmien opetus suunni-
tellaan mahdollisuuksien mukaan niin, että pidemmälle edetessään 
opiskelija pystyy osallistumaan kaikille avoimeen tarjontaan. Opiston 
tavoitteena on toimia fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteettö-
mänä oppilaitoksena.

Opetus on yleensä kaikille opiskelijoille avointa. Joitain ryhmiä voidaan 
perustelluista syistä suunnata eri sukupuolille. Tällaisia ryhmiä voi olla 
esim. liikunnan sukupuoleen liittyvät kurssit. Opetustarjontaa suunni-
tellaan niin, että se kiinnostaa mahdollisimman paljon eri sukupuolia. 
Opetustarjontaa voidaan suunnitella aliedustettuja sukupuolia kiinnos-
tavammaksi kehittämällä opetussisältöjä ja -menetelmiä, suuntaamalla 
resursseja näitä kiinnostaviin oppiaineisiin, lisäämällä hakevaa ja jalkau-
tuvaa toimintaa sekä tiedotusta.

Suunnittelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon eri sukupuol-
ten tarpeet mahdollisimman tasapuolisesti. Opetuksen suunnitte-
lussa kiinnitetään huomiota suunnittelijan sukupuolen mahdolliseen 
vaikutukseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä eri sukupuolten 
oppimistarpeista ja -tavoista, kehittää keinoja henkilöstön sukupuolija-
kauman tasapainottamiseksi. 
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3.3. Opetuksen suunnittelu
Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon työväenopiston arvot, 
kaupungin strategiset tavoitteet sekä opetuksen vuosittaiset ta-
lousarviotavoitteet. Opisto toteuttaa kaupungin strategiaa oman 
tehtävänsä mukaisesti. Lisäksi opistolla on myös opiston yleisestä ja 
ainealakohtaisista opetussuunnitelmista johdettuja tavoitteita sekä 
kuntalaisten kannalta ajankohtaisia tavoitteita.

Työväenopiston johtokunta hyväksyy opetuksen tavoitteet ja paino-
tukset, seuraa niiden toteutumista, hyväksyy opetussuunnitelman 
sekä valvoo, että opisto toimii kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvion sitova tavoite on opetustuntimäärä. Tämän saavuttami-
seksi kullekin opetusosaston yksikölle vahvistetaan opetuksen suun-
nittelua ja toteutusta varten olevat tunnit vuosittain. Käytettävissä 
olevan tuntiresurssin yksiköille jakaa apulaisrehtori. Tuntiresurssin 
jaossa otetaan huomioon johtokunnan hyväksymät painotukset ja 
tavoitteet. Yksiköt puolestaan jakavat saamansa tuntiresurssit yksik-
könsä sisällä eri aineiden kesken.
 
Suurin osa opetuksesta toteutetaan tuntiopettajavoimin. Suunnit-
telija toimii tuntiopettajan pedagogisena yhteyshenkilönä, rekrytoi 
tuntiopettajan sekä toimii hänen työnjohdollisena esimiehenään. 
Suunnittelija keskustelee tuntiopettajan kanssa opetuksen tavoit-
teista ja ohjaa tuntiopettajan kurssisuunnittelua. Tuntiopettaja tekee 
itsenäisesti tai suunnittelijan pyynnöstä kurssiehdotuksen suunnitte-
lijalle. Toisaalta suunnittelija suunnittelee myös opetusta, joihin etsii 
sopivan opettajan. Suunnittelija saa myös kurssitoiveita kuntalaisilta. 
Ainealatiimit käsittelevät opetuksen suuntaviivoja ja ainealan opetuk-
sen kokonaisuutta tiiminvetäjän johdolla. Tämän perusteella suunnit-
telija tekee päätöksen kurssin toteuttamisesta.
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3.4. Oppimisympäristöt 
Opistossa oppimisympäristöllä tarkoitetaan laajasti erilaisia oppi-
miseen liittyviä fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja henkilökohtaisia 
oppimisen tiloja. Oppimista tukevat aikuisten oppimiseen soveltuvat 
tilat ja kalustus, opetusvälineet ja oppimisalustat, opiston aikuisope-
tuksen periaatteet ja toimintatavat, aikuisille soveltuvat opetusmene-
telmät, toiset oppijat, aikuisoppijan ja opettajan tiedot ja taidot sekä 
oppijan motivaatio, tavoitteet ja tunteet. Oppimisympäristö voi olla 
paikka tai tila, se voi olla virtuaalitila tai oppijan sosiaalinen verkosto 
ja elämänpiiri. 

Suurin osa opiston opetuksesta toteutetaan perinteisenä kontakti-
opetuksena. Sitä järjestetään toimintaan soveltuvissa tiloissa, joissa 
on otettu huomioon tarvittavat välineet, opetettavan aineen ja ai-
kuisopiskelijoiden tarpeet sekä viihtyisyys ja työturvallisuusnäkökoh-
dat. Vaihtelua ja elämyksiä tarjoavia opiskeluympäristöjä, esimerkiksi 
kaupunkiympäristöä, luontoa ja museoita hyödynnetään harkinnan 
mukaisesti. Lähiopetuksen lisäksi opetusta toteutetaan verkko-ope-
tuksena ja monimuoto-opetuksena. Opetuksen tavoitteet määrittä-
vät, miten suuri osuus suoritetaan lähiopetuksena ja miten suuri osa 
verkossa tai kotitehtävinä. Tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen 
median tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös osana perin-
teistä lähiopetusta. 

Valtaosa opetuksesta on ryhmäopetusta, jossa opettajan ja ryhmän 
välinen sekä opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteisölli-
nen oppimisen tuki ovat tärkeitä kaikkien ryhmäläisten oppimista 
edistävä tekijöitä. Ryhmäopetuksen ja yleisluentojen ohella opetusta 
toteutetaan myös ohjattuna itseopiskeluna. 

Opetusta annetaan eri puolilla kaupunkia useassa eri toimipisteessä 
mahdollisimman lähellä helsinkiläistä niin, että se on kaupunkilaisten 
kannalta helposti saavutettavissa tai hyvien kulkuyhteyksien päässä. 
Erityistiloja vaativa opetus kuitenkin keskitetään tiettyihin tiloihin. 
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Myös muuta opetusta voidaan keskittää johonkin toimipisteeseen 
esimerkiksi synergiaetujen, alueellisten erityispiirteiden tai profiloitu-
misen takia.
 

3.5. Opetusmenetelmät
Opettaja on oppimista tukeva ohjaaja, joka pedagogisia taitojaan 
hyödyntäen mukauttaa opetuksen ryhmään, oppijoihin ja opetuksen 
tavoitteisiin sopivaksi. Opiskelija nähdään motivoituneena ja oppi-
miselleen tavoitteita asettavana. Myös opettaja motivoi, innostaa ja 
aktivoi opiskelijaa oppimaan sekä toimimaan muiden oppimisen edis-
täjänä. Opiskelijoiden omaa osaamista ja kokemusta hyödynnetään 
opetuksessa.

Vapaan sivistystyön opiskelijat ovat iältään, sosiaaliselta taustaltaan ja 
koulutukseltaan sekä aikaisemmilta oppimiskokemuksiltaan erilaisia. 
Ryhmäopetuksessa pyritään muuntamaan ryhmän heterogeenisuus ja 
ryhmän jäsenten yksilölliset erot opetukselliseksi voimavaraksi. Peda-
gogisin ratkaisuin pyritään minimoimaan oppimisen esteitä. 

Opiskelijoilla voi olla erilaisia oppimistehtäviä, joiden tekeminen ei 
kuitenkaan yleensä ole edellytys opetukseen osallistumiseen. Pitkäl-
le edistyneisiin opiskelijoihin sovelletaan itseohjautuvaan opiskeluun 
perustuvia oppimismuotoja.
 
Opiskelijalla, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua tarjolla olevaan lähi-
opetukseen, on käytössään eri ainealojen itseopiskelupalvelut. Lisäksi 
käytössä on opiston oman kirjaston ja avoimen oppimiskeskuksen, 
Ainon, tarjoamat palvelut. Viimeksi mainitut painottuvat tietotekniseen 
ja audiovisuaaliseen ohjaukseen sekä ajankohtaisia aiheita käsitteleviin 
tietoiskuihin. 

Osa opiston opetustiloista on erikoistiloja ja osa monenlaiseen opetuk-
seen soveltuvia tiloja. Opistossa kokeillaan jatkuvasti uusia opetuksen 
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järjestämisen muotoja. Avoimet oppimisympäristöt, pop up -toi-
minta, verkko-opetus, työpajatoiminta yms. madaltavat kynnystä 
osallistua opetukseen. Pop up -toimintaa ovat erilaiset teemapäiviin 
liittyvät työpajat, samoin kuin erilaiset avoimet opintopiirit, neuvonta-
pisteet, tietoiskut.
 
Opiskeluun osallistumisen esteitä pyritään vähentämään tarjoamalla 
hyvä saavutettavuus ja helppo tavoitettavuus: opiston opetukseen voi 
osallistua paikan päällä fyysisessä tilassa tai virtuaalisesti kotoa käsin 
verkon kautta. 

Kestävän kehityksen laaja sisältö otetaan huomioon opiston opetus-
menetelmissä ja oppimisympäristöissä. Sosiaalis-kulttuurisessa kestä-
vässä kehityksessä lisätään yhteisöllisyyttä ja luodaan uusia oppimis-
ympäristöjä, jossa ihmiset voivat opettaa toinen toisiaan ja jakaa tietoja 
ja osaamista, jopa ilman opettajan läsnäoloa.
 
Tasokkaat opetustilat, -laitteet ja -välineet ovat tärkeitä, sillä ne moni-
puolistavat oppimistapoja ja niiden avulla opiskelija paremmin moti-
voituu ja oppiminen tehostuu. Mutta myös ryhmä, jossa on erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ihmisiä, luo parhaimmillaan oppimista edistä-
vän ilmapiirin.
 
Opisto haastaa kaupunkilaisia hakemaan kokonaisvaltaisia elämyk-
siä oppimisesta. Tätä haastetta opisto haluaa tukea toteuttamalla 
ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa opetusta. Tällöin korostuu 
eri oppiaineiden välinen suunnittelu.
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3.6. Oppimisen ja opetuksen arviointi 
ja kehittäminen
Arviointi käsitetään opiston toiminnan onnistumisen arviointina, op-
pimisen ja opetustapahtuman prosessien arviointina sekä asiakkailta 
saatavan palautteen analysointina.
 
Työväenopisto arvioi antamaansa opetusta keräämällä opiskelija-, 
kumppanuus- ja sidosryhmäpalautetta määrävuosittain, tekemällä 
itsearviointia sekä osallistumalla tarvittaessa ulkopuoliseen toimintansa 
arviointiin. Työväenopisto kerää palautetta opetuksen tukitoiminnan 
onnistumisesta sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta. Opettaja arvioi 
opetustaan eri arviointimenetelmiä käyttäen.

Opiskelijoilta kerätyn palautteen tarkoituksena on arvioida, miten 
hyvin toteutettu opetustarjonta ja muu opetukseen liittyvä toiminta 
on vastannut sille asetettuja tavoitteita koko organisaation tasolla 
sekä yksiköiden ja ainealojen sisällä. Arvioinnin tavoitteena on tukea 
työväenopiston toiminnan kehittämistä ja parantaa oppimisen edel-
lytyksiä.
 
Oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa oppijalle tietoa oman oppi-
misensa etenemisestä, tukea opiskelijan omaehtoisuutta, luovuutta ja 
kannustaa jatkamaan opiskelua. Oppimisen arvioinnilla ohjataan, mo-
tivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteidensa saavuttamiseen 
ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä. Arviointi 
auttaa opettajaa kehittymään työssään ja opiskelijaa opinnoissaan.

Opiston opetus ei ole tutkintotavoitteista, minkä vuoksi opintojen edis-
tymisestä ei anneta numeerista arviointia eikä arvosanoja. Poikkeuksen 
tekevät taiteen perusopetuksen opinnot, tietotekniikan ajokortti-tutkin-
not, yleiset kielitutkinnot, eri aineiden pitkät opintokokonaisuudet sekä 
avoin yliopisto-opetus. Opistossa toteutettavan taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmat määrittelevät näiden opintokokonaisuuksien opis-
kelija-arvioinnin periaatteet. Tietotekniikan ajokorttitutkinnot ja kieli-



22

tutkinnot noudattavat yleisiä ohjeita ja opetushallituksen määräyksiä. 
Opiskelija saa halutessaan osallistumistodistuksen opinnoistaan.

Opiston toimintaan kuuluvat olennaisesti näyttelyt, tapahtumat, esityk-
set ja konsertit. Ne toimivat osana opiston toiminnan julkista arviointia. 
Näyttelyiden ja esiintymisten kautta myös opiskelijat voivat arvioida 
omaa kehittymistään ja osaamistaan.

Opistossa tuetaan opiskelijoiden itsearviointia omasta edistymisestään. 
Itsearviointi tukee opiskelijan kehittymistä yhdessä opettajan antaman 
henkilökohtaisen palautteen kanssa. 

Opisto seuraa toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Opiskelijapalautetta 
kerätään lomakkeilla ja tarvittaessa järjestetään fokusryhmiä arvioimaan 
toimintaa. Kuntalaiset voivat jatkuvasti antaa palautetta opistolle eri 
muodoissa, kuten sähköisessä palautejärjestelmässä.
 
Toiminnan kehittäminen noudattaa jatkuvan kehittämisen kehää: suun-
nittelua seuraa toiminta, joka arvioidaan ja arvioinnin pohjalta taas alkaa 
uusi kehittäminen ja suunnittelu.

Toimintaa tarkastellaan jatkuvasti ja tarjontaa uusitaan ja kehitetään vuo-
sittain. Vaikuttamisen mahdollisuuden tarjoaminen sekä toiminnan uu-
distaminen kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella lisäävät opis-
ton toiminnan läpinäkyvyyttä sekä vahvistavat kansalaisdemokratiaa.

Opiskelijan ohjauksen tavoitteena on tukea kuntalaisia tunnistamaan 
omia oppimis- ja kehittymistavoitteitaan ja löytämään näihin tarpeisiin 
ja elämäntilanteisiin parhaiten soveltuvat kurssit. Jos opiskelijalla on tarve 
itsensä pitkäjänteiseen kehittämiseen jollakin työväenopiston tarjo-
amalla ainealalla, voidaan hänelle laatia osatavoitteiden avulla lopullista 
oppimistavoitetta kohti etenevä opintopolku.
Opintoneuvontaa järjestetään suunnitelmallisesti ja sitä on saatavilla 
jatkuvasti.
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3.7. Yhteistyö opetuksen suunnittelussa 
ja toteutuksessa
Monipuolisen opetustarjonnan toteuttaminen ja opetuksen kehit-
täminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä opiston sisällä ja eri tahojen 
kanssa. Yhteistyö lisää myös kohderyhmien tavoitettavuutta sekä talou-
dellista tehokkuutta.

Osa työväenopiston opetuksesta ja muusta toiminnasta voidaan toteut-
taa yhteistyössä jonkin ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa. Yhteis-
työn edellytyksenä on sekä opiston että yhteistyökumppanin saama hyö-
ty. Motiivi yhteistyölle on esimerkiksi laajemman yleisön tavoittaminen, 
tarjonnan monipuolistaminen, opistosta puuttuvan osaamisen paikkaami-
nen, jonkin yhteiskunnallisen ilmiön käsitteleminen, tietyn erityisryhmän 
tarve tai taloudellinen tehokkuus.

Yhteistyötä tehdään kumppanuusstrategian mukaisten kriteereiden pe-
rusteella. Yhteistyö voi olla lyhytaikaista yhden projektin ympärille raken-
tuvaa tai pitkäaikaista, säännöllistä toimintaa. 

Opetuksellista yhteistyötä tehdään sekä alueellisten että koko kaupun-
gin alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa, kuten kaupungin eri 
hallintokuntien, ja muiden kansalais- ja työväenopistojen sekä toisen 
ja korkea-asteen kansallisten ja kansainvälisten oppilaitosten kanssa. 
Lisäksi yhteistyökumppaneina voivat toimia paikalliset, kansalliset ja 
kansainväliset yhdistykset, yhteisöt, yritykset, erilaiset kansalais- ja etu-
järjestöt sekä seurat.

Opetustarjontaa kehittävää yhteistyötä työväenopisto tekee mm. Helsin-
gin yliopiston kanssa toimimalla opettajankoulutuslaitoksen harjoittelu-
kouluna. Opisto voi solmia halutessaan opetusharjoittelua koskevan sopi-
muksen myös muiden opettajakoulutusta antavien oppilaitosten kanssa.

Opiston sisällä yhteistyötä tehdään ainealarajat ylittävien kurssien, tapah-
tumien tai muun opetustoiminnan suunnittelussa. Yhteissuunnitteluun 
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kannustetaan sekä opetusaineiden että ainealayksikön sisällä ja samoin 
myös ainealayksiköiden välillä. 

Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä 
opiston eri osastojen välillä ja toimivaa asiakaspalveluosaston ja hallin-
to-osaston tukitoimintaa opetukselle.

Kaikessa yhteistyössä on eri osapuolten saavuttaman hyödyn lisäksi 
tavoitteena toiminnan parantaminen. Yhteistyön toimivuutta ja tehok-
kuutta arvioidaan jatkuvasti. Arvioinnin kautta esiin nousseiden koh-
teiden perusteella yhteistyötä kehitetään edelleen sekä organisaation 
sisäisesti että ulkoisten kumppanien kanssa.

3.8. Voimavarat
Käytössä olevan voimavaran muodostavat opetustunnit, osaava 
henkilöstö, tilat, välineet ja laitteet. Kaupungin talousarvio määrittelee 
toimintaympäristön. 

Kuntatalouden kiristyessä taloudellista tehokkuutta on lisättävä, jotta kau-
punkilaisille suunnattava opetus voidaan turvata. Tehokkuuteen vaikutta-
vat opiskelijamäärät, opetustuntimäärät, tulot ja menot sekä vaikuttavuus. 

Opetustunteja suunnataan sekä taloudellista tehokkuutta tuottaville 
suurille ryhmille että pedagogisesti perustelluille pienemmille ryhmille, 
joilla tuotetaan uudenlaisia, kokeilevia, yhteiskunnallista merkittävyyttä 
ja arvoa lisääviä sisältöjä. Suuntaamisessa otetaan huomioon opetuk-
sen monipuolisuuden tavoite. Opisto palvelee sekä suuria että pieniä 
yleisöjä.

Lisärahoitusta haetaan opiston tehtävän ja toiminnan kannalta mielekkäi-
siin hankkeisiin kunnan ulkopuolelta: valtiolta, kansainvälisistä rahoitusläh-
teistä (esim. EU) ja rahastoilta. 
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Toimintaa toteutetaan yhteistyötahojen kanssa, jolloin taloudellinen 
vastuu voidaan jakaa. Yritysten kanssa yhteistyötä (esim. sponsorointia) 
tehdään opiston tehtävän antamissa rajoissa ja kaupungin ohjeiden 
mukaisesti.

Opiston henkilökunnan kustannustietoisuutta kehitetään ja opetusta 
arvioidaan myös siitä aiheutuvien kustannusten perusteella. Opiston 
tavoitteena on olla kohtuullisella kurssihinnoittelulla kaikkien kuntalais-
ten saavutettavissa. 

Taloudellista tehokkuutta voidaan lisätä myös lisätulojen hankinnalla. 
Osa kurssitoiminnasta toteutetaan omakustanne-periaatteella. Oma-
kustannekursseilla voidaan monipuolistaa opiston kurssitarjontaa. 
Myös ulkopuolisten tilaamaa maksullista palvelutoimintaa järjestetään 
määräysten puitteissa.

Opiston hallinnassa olevia tiloja käytetään mahdollisimman tehokkaas-
ti. Silloin kun tilat eivät ole omassa käytössä, niitä vuokrataan ulkopuo-
lisille. Yhteistyöhön perustuvassa toiminnassa voidaan säästää myös 
tilakustannuksissa.

Voimavarojen tehokasta käyttöä mitataan suoritteilla: opetustunneilla, 
osallistujamäärillä ja talouden suoritteilla eli tuloilla ja menoilla. Myös 
tapahtumien, kulttuuritilaisuuksien ja avointen oppimisympäristö-
jen toiminta lasketaan opetustuntisuoritteiksi. Opiston toiminnan 
vaikuttavuutta tuodaan esiin eri yhteyksissä ja nostetaan esiin mm. 
kaupungin strategiaan liittyvää toimintaa.

Henkilöstövoimavarat 
Opistolla on riittävä määrä osaavaa opetushenkilökuntaa, jolla voidaan 
vastata kuntalaisten tarpeisiin. Osaamista kartutetaan pääosin kahdella 
eri keinolla: lisä- ja täydennyskoulutuksella sekä rekrytoimalla tarvittaessa 
erityistä asiantuntijaosaamista. Opetushenkilöstön keskinäinen vertai-
soppiminen ja jaettu asiantuntijuus vahvistaa opiston osaamispohjaa.
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Vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa 
seuraavaa:

”Vapaasta	sivistystyöstä	annetussa	laissa	tarkoitetuksi	opettajaksi	
on	kelpoinen	henkilö,	jolla	on	soveltuva	korkeakoulututkinto	sekä	
vähintään	60	opintopisteen	tai	vähintään	35	opintoviikon	laajuiset	
opettajan	pedagogiset	opinnot.”	

Vakinaisen opetushenkilöstön rekrytointi tehdään säännöllisesti päivi-
tettävään henkilöstösuunnitelmaan pohjautuen. Tuntiopettajien rekry-
toinnissa otetaan huomioon opetettavien aineiden tarpeet. Lähtökoh-
tana on asiantuntijuus opetettavassa asiassa sekä opettajakelpoisuus. 

Lisä- ja täydennyskoulutuksen painotukset on määritelty opetusosas-
ton osaamissuunnitelmassa. Kehityskeskustelujen yhteydessä esimies 
ja työntekijä laativat henkilökohtaisen osaamis- ja kehittymissuunnitel-
man, jolla ennakoidaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Lisä- ja 
täydennyskoulutus on osa työyhteisön systemaattista kehittämistä. 
Koko opiston henkilökunnan osaamista käytetään mahdollisimman 
monipuolisesti kouluttamisen ja opetuksen hyväksi.

Opetustarjontaa voidaan monipuolistaa myös tekemällä yhteistyötä 
talon ulkopuolisen tahon kanssa yksittäisen kurssin tai opetuskokonai-
suuden toteuttamiseksi. 

Teknistyvän maailman luomien mahdollisuuksien lisäksi opistossa ote-
taan huomioon myös verkostoitumisen ja kohtaamisen tarpeellisuus. 
Tätä tuetaan mm. mahdollistamalla ainealojen sisäisten sekä laajem-
pien yksiköiden kollegoiden vertaistuki ja kokemusten sekä tiedon 
jakaminen kasvotusten tai verkkoympäristössä.
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Tässä luvussa esitetään opetussuunnitelmaan liittyvät toiminnan 
painotukset, tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi. Painoalojen 
ja tavoitteiden taustalla on yhteiskunnallisia kehityslinjoja ja haasteita. 
Tällaisia kehityslinjoja ovat:

• Yleissivistyksen tarve. Yleissivistys ja sen ylläpitäminen 
luo kyvyn ymmärtää ja toimia monimutkaistuvassa 
yhteiskunnassa.

•	 Henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Työväenopiston 
koko toiminta luo henkistä hyvinvointia ja jaksamista. 
Yhteiskunnassa on uudenlaisia kansanterveydellisiä 
ongelmia, joiden ratkaisemisessa työväenopistolla 
on oma roolinsa. Erityisesti väestön ikääntyminen on 
hyvinvoinnin haaste.

• Työttömyys ja syrjäytyminen. Harrastukset ja 
opinnot ylläpitävät vaikeassa elämäntilanteessa olevien 
elämäniloa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

• Tietotekniikan ja viestinnän taidot tulevat yhä 
keskeisemmiksi välineiksi elämän eri alueilla ja myös 
oppimiselle tulee jatkuvasti uusia muotoja. Työväenopisto 
on tässä kehityksessä mukana.

• Yksinäisyys. Yksinäisyys haittaa monien elämälaatua. 
Työväenopisto tarjoaa vastapainoksi yhteisöllisiä 
kokemuksia. Opisto on kaupunkikulttuurissa sosiaalinen 
puisto.

• Itseilmaisu ja sosiaaliset taidot. Yhteiskunnassa 
korostuu yhä enemmän itseilmaisu ja sosiaaliset taidot. 
Näiden taitojen harjoittamiseen työväenopisto tarjoaa 
mahdollisuuden.

4. Opetuksen painotukset
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• Osallisuus ja demokratia. Kansalaisyhteiskunnassa 
on tärkeää kehittää vaikuttamisen ja osallisuuden eri 
muotoja.

• Tasa-arvoisuus. Eriarvoisuus on yhteiskunnassa 
lisääntynyt. Työväenopiston toiminta voi osaltaan 
ehkäistä epätasa-arvoistumisen kehitystä. Myös 
sukupuolten välinen tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus 
otetaan toiminnassa huomioon.

• Monimuotoisuus. Yhteiskunta on yhä 
monimuotoisempi ja kuntalaisilla on monenlaisia 
etnisiä ja muita taustoja. Työväenopiston toiminta 
tarjoaa foorumin erilaisten ihmisten kohtaamiselle sekä 
ihmisten yhteiskuntataitojen kehittymiselle ja kulttuurin 
rikastumiselle.

Työväenopiston opetuksen painoaloja ovat:

1. Kuntalaistarpeiden huomioon ottaminen
2. Demokratia ja osallisuus
3. Terveys ja hyvinvointi
4.	 Uudet	oppimisympäristöt
5. Opetuksen johtaminen

Painoaloja on käsitelty opetussuunnitelman seuraavissa kappaleissa:

Kuntalaistarpeiden huomioon ottaminen: Oppimistarpeet	ja	
kohderyhmät,	Oppimisen	ja	opetuksen	arviointi	ja	kehittäminen
Demokratia ja osallisuus:	Opetuksen	viitekehys
Terveys ja hyvinvointi: Opetuksen	viitekehys,	Oppimistarpeet	ja	
kohderyhmät
Uudet oppimisympäristöt: Oppimisympäristöt,	Opetusmenetelmät
Opetuksen johtaminen:	Opetuksen	viitekehys,	Opetustarjonta,	
Opetuksen	suunnittelu,	Resurssit,	Yhteistyö		
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Opetussuunnitelman painoalat, 
tavoitteet ja toimet 2015–2020 
Lyhenteet: 
R= rehtori, 
AR= apulaisrehtori,

KP= koulutuspäällikkö, 
TV= tiiminvetäjä,

TOIMeT

Kohderyhminä
• työlliset, työttömät
• eläkeläiset
• erityisryhmät
• yksinasuvat
• lapsiperheet
 
• hitaat, nopeat, intensiivikurssit 
• kurssien tuotteistaminen 
 
• kehittämishankkeita 

VaSTuuHenKILöT

TV, SO, KS
TV, SO, KS
TV, SO, KS
TV, SO, KS
TV, SO, KS

TV, SO, KS
TV, SO, KS
 
KP, AP, SO, TV

PAINOALA I: kuntalaistarpeiden huomioon ottaminen
PerusTelu:	Kuntalaisten	tarpeet	ovat	työväenopiston	toiminnan	perusta.	

TaVOITe

1 Eri elämäntilanteiden ja oppi-
misedellytysten huomioon ottami-
nen opetuksessa 

2 Eri oppimistyylisten kuntalaisten 
huomioon ottaminen 

3 Kuntalaistarpeiden kuulemnen 

SO= suunnittelijaopettaja, 
KS= Koulutussuunnittelija

VaSTuuHenKILöT

R, AR, KP

KP, TV, SO, KS
 

AR, KP
 

KP, TV

KP, TV

TV, SO, KS

TV, SO, KS

TV, SO, KS

TOIMeT

•	 vapaan	sivistystyön	lain	osallisuus-
ajatuksen soveltaminen

•	 osallistavan	budjetoinnin	periaat-
teiden kokeileminen

• lisätään toimintaa positiivisen 
 diskriminaation alueilla 

• opiskelijoiden vaihtuvuutta 
 kursseilla lisätään 
• aliedustettujen ryhmien 

osallistumista lisätään

• eri etnisistä taustoista olevien 
osallistuminen kaikkien

 oppiaineiden kursseille
• S2-kielenopetuksen työväen-
 opiston kohderyhmät 

tunnistetaan
• eri äidinkielisten oman 

äidinkielen opetus

PAINOALA II: demokratia ja osallisuus
PerusTelu:	Vapaan	sivistystyön	laki	korostaa	työväenopistotoiminnan	tavoitteena	
yhteiskunnan	eheyttä,	tasa-arvoa	ja	aktiivista	kansalaisuutta.	Helsingin	kaupungin	
tavoitteena on demokratian ja osallisuuden vahvistuminen.   

TaVOITe

4 Kuntalaisten aktiivisuuden
ja osallisuuden lisääminen 

5 Helsingin kaupungin alueiden
hyvinvointierojen tasaaminen

6 Mahdollisimman moni 
kuntalainen osallistuu opetukseen

7 Edistetään eri etnisten ryhmien 
ja erikielisten välistä vuorovaikutus-
ta ja yhteistoimintaa



30

TOIMeT
 
•	 työväenopiston	ja	liikunta-
 toimen tehtävänjako
•	 liikunnan	ja	terveyden	opetusta	

monipuolistetaan
•	 ikäihmisten	liikunta-	ja	terveys-
 opetusta kehitetään
•	 omakustannekursseja	
 toteutetaan
 
•	 lisätään	sosiaalisia	taitoja	ja	

ilmaisukykyä lisäävää opetusta

 
 

TOIMeT
 
•	 henkilökohtaisten	oppimis-
 ympäristöjen tukeminen
•	 sosiaalisen	median	hyväksi-
 käyttö opetuksessa
•	 mobiilioppimisen	kehitttäminen

•	 Maunulan	uudisrakennuksen	ja	
sen toiminnan suunnittelu

•	 jalkautuminen	kuntalaisten	
asuinympäristöön

TaVOITe

8 Fyysisen terveyden 
edistäminen 

9 Sosiaalisten ja vuorovaikutus-
taitojen kehittyminen

TaVOITe

10 Tieto- ja viestintätekniikan 
(TVTn) monipuolinen käyttö 
opetuksessa ja oppimisen tukena 

11 Aikuisopetukseen soveltuvat 
tilat ja esteettömyys

PAINOALA III: terveys ja hyvinvointi
PerusTelu: Kuntalaisten	terveyden	ja	hyvinvoinnin	ylläpitäminen	ja	edistäminen

PAINOALA IV: uudet oppimisympäristöt
PerusTelu: Oppimisen ja vuorovaikutustapojen muuttuminen; uusien asiakas-
ryhmien tavoittaminen

VaSTuuHenKILöT

KP, TV

KP, TV

KP, TV

KP, TV
 

KP, TV, SO

VaSTuuHenKILöT

KP, TV, SO

KP, TV, SO

KP, TV, SO

KP, SO

Lyhenteet: 
R= rehtori, 
AR= apulaisrehtori,

KP= koulutuspäällikkö, 
TV= tiiminvetäjä,

SO= suunnittelijaopettaja, 
KS= Koulutussuunnittelija
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TOIMeT
 
•	 OPSia	käytetään	opetuksen	

suunnitteluun ja johtamiseen
•	 ainealakohtaiset	opetussuunni-
 telmat valmistuvat
•	 henkilöstön	tietoisuutta	toimin-
 nan tavoitteista lisätään 
•	 opetussuunnitelmaa	päivitetään	

tarpeen mukaan
•	 OPS-tavoitteiden	seuranta	ja	

arviointi
 
•	 luodaan	kriteerit	oppiaineiden	

opetustuntimäärille 
•	 analyysi	aineiden	roolista	
 Helsingin kokonaistarjonnassa 
 
•	 luodaan	järjestelmä	jatkuvalle	

uudistumiselle

•	 valmistellaan	suunnittelun	
 vuosikello
•	 kehitetään	suunnittelijoiden	ja	

tuntiopettajien yhteistyötä

•	 monipuolinen	verkostoituminen
•	 määritellään	yhteistyön	kriteerit
•	 laaditaan	kumppanuusstrategia

•	 taloudellisen	tietoisuuden	
 lisääntyminen
•	 tehokkuuden	mittareiden	
 kehittäminen
•	 kustannuslaskennan	kehittäminen
•	 omakustannekurssien	
 toteuttaminen

TaVOITe

12 Opetussuunnitelman täytän-
töönpano 

13 Opetuksen tuntimäärä-
painotusten kriteerit 

14 Opetustarjonnan uudis-
tuminen ja tuoreus

15 Opetuksen suunnitteluproses-
sin kehittäminen

16 Yhteistyökumppanuuksien 
kehittäminen

17 Taloudellisen tehokkuuden 
parantaminen

PAINOALA V: opetuksen johtaminen 
PerusTelu: Opetuksen	suunnitelmallinen	kehittäminen	

VaSTuuHenKILöT

R, AR, KP, TV, SO, KS
 

R, AR, KP

R, AR, KP

AR, KP

R, AR, KP

AR, KP
AR, KP
AR, KP

AR, TP, KP, TV, SO
R, AR, KP, HP, TP
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Liitteet
LIITE 1: 
Opetussuunnitelman tausta ja prosessi
Opetussuunnitelmatyön käynnistyminen kytkeytyi kiinteästi opistossa 
toteutettuun organisaatiomuutokseen, jonka astui voimaan 1.5.2013. 
Sekä opiston johtokunnan tehtäviä määrittelevä johtosääntö että 
opetuksen kehittäminen uudessa organisaatiossa toivat esiin tarpeen 
opetussuunnitelman tekemiseen.

Organisaatiomuutokseen liittyen uudistettiin myös opiston johtosään-
tö 12.12.2012, jossa todetaan että johtokunnan tehtävänä on mm.:

• hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden 
toteutumista

• hyväksyä opetussuunnitelma ja päättää opetuksen 
painotukset

Näiden johtokunnan tehtävien täyttämiseksi opistolla tulee olla pitkän 
tähtäyksen opetussuunnitelma, minkä myös johtosääntö edellyttää. 
Vuoden 2014 talousarvion yhtenä tavoitteena on, että opetussuunni-
telma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Nykyisessä organisaatios-
sa kaikki opetustoiminnat on keskitetty yhteen osastoon, mikä antaa 
hyvän mahdollisuuden opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen 
ja edellyttää myös entistä yhtenäisempää, holistista lähestymistapaa 
ja toimintamallia. Tähän ja johtosäännön luomaan tarpeeseen liittyen 
opistossa käynnistettiin opetussuunnitelmatyö keväällä 2013. 

Ensimmäinen työväenopiston johtokunnan seminaari opetussuunni-
telmasta pidettiin 22.–23.2.2013. Opetussuunnitelman hankesuunnitel-
ma oli esillä johtokunnan kokouksessa 24.9.2013 (§76). 

Opetussuunnitelmaprosessiin osallistui koko opetushenkilökunta. 
Työstäminen vakinaisen henkilökunnan kanssa koostui neljästä ope-
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tussuunnitelmaa valmistelevasta työpajasta. Ensimmäinen työpaja 
”Orientaatio ja OPS:n suunnittelu tulevaisuudesta käsin” pidettiin koko 
opetushenkilökunnan kanssa 24.2.2014. Toinen työpaja 11.4.2014 oli 
myös koko opetushenkilökunnan yhteinen paja ”Kohti yhteisesti raken-
nettua OPSia”. Kolmannen pajan 2.6.2014 teema oli ”Kohti konkretiaa” 
ja siihen osallistuivat alaryhmien vetäjät. Kesän aikana kielten johtava 
opettaja työsti luonnosta ja neljäs paja pidettiin koko opetushenkilös-
tön kanssa 21.8.2014. Siinä käsiteltiin opetussuunnitelmaluonnosta ja 
tulevaisuuden painotuksia. Työpajojen suunnittelussa ja vetämisessä 
avustivat kaksi Helsingin yliopistontäydennyskoulutuskeskus Palme-
nian työntekijää.

Työpajojen lisäksi opettajainkokouksessa 5.3.2014 ja johtokunnan semi-
naarissa 4.–5.4.2014 työstettiin opetussuunnitelmaa. Pajojen työskentely 
oli jaettu kahdeksaan eri alaryhmään, joiden teemoina olivat Työväeno-
piston rooli yhteiskunnassa, Yhteistyö, Oppimis-, tieto- ja ihmiskäsitys 
ja aikuisen oppiminen, Kohderyhmät ja asiakastarpeet, Hyvinvointi ja 
työväenopisto, Oppimisympäristöt ja työväenopisto, Arviointi- ja pa-
lautekäytännöt ja toiminnan kehittäminen sekä Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen. Tuotettu materiaali sijoitettiin internetiin, jossa materiaali 
oli myös yhteisesti muokattavana.

Pajojen jälkeen opetusosaston johto ja rehtori valmistelivat luonnoksen 
johtokunnan ensimmäistä käsittelyä 14.10.2014 varten. Tämän jälkeen 
pyydettiin opetushenkilöstöltä kommentit ja muilta osastoilta lausun-
not. Opetussuunnitelman toinen johtokunnan käsittely oli 9.12.2014.

Hanke on ollut prosessi, jossa asiasta käytävä keskustelu oli osa tavoi-
tetta. Keskustelut ovat lisänneet tietoisuutta toiminnan perusteista. 
Siksi hankkeen valmisteluun haluttiin mukaan mahdollisimman monia 
tahoja: tuntiopettajat, päätoimiset opettajat, muu henkilökunta ja luot-
tamushenkilöt.
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IHMInen, YHTeISKunTA jA KuLTTuuRI 2,8 %

SuOMI TOISenA KIeLenä (S2) 8,7 %

VIeRAAT KIeLeT 24,1 %

LuOnTO jA YMPäRISTö 0,3 %

KASVATuS jA AIKuISKASVATuS 0,2 %

LIIKenne 0,5 %

KuVATAIde 17,9 %

KIRjALLISuuS, TeATTeRI jA äIdInKIeLI 5,4 %

MuSIIKKI 9,2 %

TeKSTIILITYö 12,6 %

TeKnInen TYö 2,9 %

KOTITALOuS 3,7 %

TIeTOTeKnIIKKA 7,2 %

HYVInVOInTI jA TeRVeYS 0,7 %

LIIKunTA 3,7 %

LIITE 2: 
Oppiaineiden jakautuminen vuonna 2013

Vuonna 2013 opetuksen kokonaistuntimäärä oli 100 639 opetustuntia, 
ja se jakaantui seuraavasti eri oppiaineittain:

Avointa yliopisto-opetusta annettiin eri oppiaineissa yhteensä 
778 oppituntia eli 0,7 %.



Työväenopiston palveluja käyttävät vuonna 2013 selvästi enemmän naiset (78,3 %) kuin miehet 
(21,7 %). Oppiaineittain on myös sukupuolten välisiä eroja: prosentuaalisesti eniten miehiä on 
liikenteen (57,3 %), teknisten töiden (42,7 %), suomi toisena kielenä (42 %) ja musiikin (29,6 %) 
opiskelijoista ja vähiten tekstiilityön (2,1 %), liikunnan (12,5 %), terveyden ja hyvinvoinnin (13,7 %) 
ja kuvataiteen (16,3 %) opiskelijoista. 

Työväenopiston opetusosaston henkilökunnasta vuonna 2014 naisia on 64 % (464 työntekijää) ja 
miehiä 34 % (240 työntekijää). Opetusosaston 46:sta vakituisesta työntekijästä 87 % (40) on naisia ja 
13 % (6) miehiä. Työväenopiston johdosta (esimiehet ja työnjohdolliset esimiehet) naisia on 74 % (42) 
ja miehiä 26 % (15). 

35

IHMInen, YHTeISKunTA

äIdInKIeLI, KIRjALLISuuS, TeATTeRI

SuOMI 2

KIeLeT

KuVATAIde

TeKSTIILITYö

TeKnInen TYö

LuOnTO jA YMPäRISTö

KOTITALOuS

TIeTOTeKnIIKKA

MuSIIKKI

HYVInVOInTI jA TeRVeYS

LIIKunTA

KASVATuS jA AIKuISKASVATuS

LIIKenne

 YHTeenSÄ

80,3 %

81,6 %

58,0 %  

75,3 %  

83,7 %  

97,9 %  

57,3 %  

65,5 %  

77,3 % 

72,4 %  

70,4 %  

86,3 % 

87,5 %

82,0 % 

42,7 % 

78,3 %

19,7 %   

18,4 %  

42,0 %

24,7 %

16,3 %

  2,1 %

 42,7 % 

 34,5 %

22,7 %

27,6 %

29,6 %

13,7 %

12,5 % 

18,0 %    

57,3 %   

21,7 %

LIITE 3: 
Tilastoja sukupuolen mukaan

Työväenopiston palveluiden käyttäjät:       naiset         miehet

Opetusosaston henkilökunta:       naiset         miehet
64 %
34 % YHTeenSÄ
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