
1. Koulun perustiedot 

Nimi, osoite: Linnankosken lukio, virallinen osoite Piispankatu 24-26, 06100 Porvoo  

Rehtorin yhteystiedot: Kaisa Leppävuori, p. 040 834 5651, .kaisa.leppavuori@edu.porvoo.fi 

Apulaisrehtori Akseli Salmi, p.040 193 4889, akseli.salmi@edu.porvoo.fi 
Aikuislinjan apulaisrehtori Timo Juntunen, p. 040 833 3672, timo.juntunen@edu.porvoo.fi  

Kanslia: p.040 708 1159, linnankoskenlukio@porvoo.fi 

Opintosihteeri Riitta Uronen, riitta.uronen@porvoo.fi 
 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot:  

Hanna Ikola, p. 040 751 5539, hanna.ikola@edu.porvoo.fi 
Marketta Paavonen, p. 040 489 1710, marketta.paavonen@edu.porvoo.fi 

Timo Juntunen p. 040 833 3672, timo.juntunen@edu.porvoo.fi 

Pasi Pekkala p. 040-751 5540, pasi.pekkala@edu.porvoo.fi 
 

Opiskelijahuollon yhteystiedot: 

Kouluterveydenhoitaja Päivi Tenhunen, p. 040 489 9509, paivi.tenhunen@porvoo.fi 
Koulupsykologi Hanna Jäntti, p. 040 1627617, hanna.jantti@porvoo.fi 

Koulukuraattori Tarja Nyman 040 632 8967, tarja.nyman@porvoo.fi 
 

Erityisopettaja Leena Ylönen p. 040-568 0223, leena.ylonen@edu.porvoo.fi 
Koulucoach Tuukka Vesterlund p. 040-676 7727 tuukka.vesterlund@porvoo.fi 

 

2. Koulun visio ja toiminta-ajatus 

Linnankosken lukio on perinteitä kunnioittava ja monipuolisesti yleissivistävä lukio. Pätevät 
opettajat ohjaavat kannustavassa ilmapiirissä nuoria, jotka kykenevät toimimaan vastuullisesti 
tulevaisuuden Suomessa ja koko maailmassa.  

Lukiokoulutuksen tehtävä: Linnankosken lukion tehtävänä on toimia monipuolisesti 

yleissivistävänä kouluyhteisönä ja antaa valmiudet sekä ylioppilastutkintoon että lukion 
oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus kannustaa myös elinikäiseen oppimiseen 
ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

Linnankosken lukion aikuislinja on joustava, opiskelijoiden sivistystarpeen ja elämäntilanteen 
huomioon ottava oppilaitos. Aikuislinjan opintoja järjestetään ammattilukiona kaksoistutkintoa 
suorittaville opiskelijoille sekä varsinaisina iltaopiskeluina. Aikuislinjan tehtävänä on järjestää 
ensisijaisesti tutkintotavoitteista, yleissivistävää lukio-opetusta sekä tarjota mahdollisuus 
aineopiskeluun. Aikuislinja toimii toisen asteen yhteistyössä yleissivistävien aineiden 
koulutuspaikkana. 

 



3.Työ- ja loma-ajat 

Lomat ja vapaat    
 

17.10.2022 - 21.10.2022 syysloma 
06.12.2022  itsenäisyyspäivä     
22.12.2022 - 08.01.2023 joululoma  
20.02.2023 - 24.02.2023 talviloma      
7.04.2023 - 10.04.2023 pääsiäisloma  
01.05.2023  vappu  
18.05.2023   helatorstai      

 

Jaksot, arvostelut ja uusinnat 
 

JAKSO  Arvosanat Wilmassa  
Viimeinen uusintaan 

ilm. päivä  Uusintakoepäivä  
23.08.  pe 26.08.  

1. ke 10.08.2022 – to 29.09.202  13.10.  25.10.  pe 28.10.  
2. pe 30.09.2022 – pe 25.11.2022  12.12.  13.12.  pe 16.12.  
3. ma 28.11.2022 – pe 03.02.2023  17.02.  28.02.  pe 03.03.  
4. ma 06.02.2023 – ke 06.04.2023  24.04.  25.04.  pe 28.04.  
5. ti 11.04.2023 – pe 03.06.2023  08.06.      

 

Uusintakokeet järjestetään perjantaisin 2. kerroksen luokissa. Opiskelijoita aletaan ottaa luokkiin 

kello 15.30 ja uusintakoe aloitetaan kello 16.00. 

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan lomakkeella koulun nettisivuilla.  

Ilmoittautumisaika päättyy normaalisti tiistaisin kello 13.30. 

 

Päivittäinen työaika    

Oppitunti klo    

1. 08.15 - 09.30   

2. 09.45 - 11.00 

3.                            11.10 - 13.00   sis. ruokailun 35 min  

4.   13.20 - 14.35    

5. 14.45 - 16.00   

 Huom!  RO-tuokio kahtena maanantaina / periodi klo 13.00-13.30 

   RO-tuokion jälkeen oppitunti klo 13.30-14.45 



Ruokailuvuorot: 

1. vuoro klo 11.00-11.45  
2. vuoro klo 11.25-12.00  

3. vuoro klo 11.45-12.20 
4. vuoro klo 12.05-12.40 

5. vuoro klo 12.25-13.00 
6. vuoro klo 12.35-13.10 

 
Ruokailuvuoroja päivitetään lukuvuoden aikana. 2. periodin alusta siirrytään 5 vuoroon ja 4. 
periodin alusta 4 vuoroon. 

Kiertotuntikaavio 2022-2023 

 

Päättöviikot  
Jokaisen periodin viimeisten seitsemän päivän aikana on päättöviikko, jolloin jokaisella palkilla on 

oma päättöpäivänsä.  

 

Aikuislinjan päivittäinen työaika:  

Ammattilukio oppitunnit: 
Tiistaisin klo 13.20-14.40 (11.palkki) ja 14.50-16.10 (12. palkki) 
Torstaisin klo 13.20-14.40 (11.palkki) ja 14.50-16.10 (12. palkki) 



Aikuislinjan oppitunnit: 

1. tunti maanantaista torstaihin klo 16.30-17.50 
2. tunti maanantaista torstaihin klo 18.00-19.20 

 

AIKUISLINJAN ILTAOPETUKSEN PERIODIT lv. 2022-23 

PERIODI  OPETUS  
alkaa          päättyy  

PÄÄTTÖPÄIVÄT  
12.                  13.                 14.                 15.  

I  
II  
III  
IV  
V  

ke 17.08.  
ke 05.10.  
ma 28.11.  
ti 07.02.  
ti 11.04.  

to 22.09.  
to 17.11.  
to 26.01.  
to 23.03.  
ma 22.05.  

ma 26.09.  
ma 21.11  
ma 30.01.  
ke 29.03.  
ti 23.05.  

ti 27.09.  
ti 22.11.  
ti 31.01.  
to 30.03.  
ke 24.05.  

ke 28.09.  
ke 23.11.  
ke 01.02.  
ma 03.04.  
to 25.05.  

to 29.09.  
to 24.11.  
to 02.02.  
ti 04.04.  
ma 29.05.  

Eloperiodi  
Kesäperiodi  

ma 08.8.  
ma 05.06.  

to 11.08.  
to 08.06.  

        

 

 
Lomapäivät: 
syysloma 17.-21.10.2022 pääsiäisloma   05.-10.4.2023 
joululoma 19.12.2022-6.1.2023 helatorstai   18.5.2023  
talviloma 20.-24.2.2023 
 
Muut opetuksettomat päivät:  3.-4.10., 5.12., 7.2., 9.2., 27.-28.3., 5.-6.4 

 

 

Aikuisten perusopetus 

Linnankosken lukion aikuislinjan alla järjestetään myös aikuisten perusopetusta 
maahanmuuttajille. Lukuvuonna 2022-2023 ryhmiä on kaksi, aipe21 ja aipe22. Opiskelijat 
opiskelevat aikuislinjan tuntimäärän ja jaksotuksen mukaisesti päiväopetuksessa klo 9:n ja 15:n 

välillä. Opetus järjestetään WSOY:n tiloissa ja opettajina toimivat Helena Law ja Anu Nurmi-
Pellinen. 

 

Tapahtumakalenteri 

Työjärjestyksestä poikkeavat tapahtumat 

Vanhempainillat 

Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta on 1.9. ja toisen vuosikurssin vanhempainilta 1.11.2022. 

Tulevien opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään 19.1.2023.  

 



Juhlat ja teemapäivät 
ke 10.08.2022  Avajaiset 

ke 24.08.  Lilumpialaiset 

pe 14.10.  Linnankoskipäivä 

ma 05.12.  Syksyn lakkiaiset ja itsenäisyysjuhla  

 ke 21.12.  Joulujuhla  

  

to 09.02.2023  Penkinpainajaiset    

to 16.02.  Vanhojen tanssit 

pe 17.02.  Vanhojen päivä, tanssit ja ruokailu   

pe 28.04.         Linnankosken patsaan lakitus  

  

pe 12.5.  Kulttuuripäivä    

 la 03.06.  Kevätjuhla 1. ja 2. vsk     

la 03.06.  Kevään 2023 lakkiaiset 

 

Koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta 

Lukuvuonna 2022-2023 järjestetään opintoretkiä eri oppiaineissa, mm. biologiassa, psykologiassa, 

liikunnassa ja katsomusaineissa. Lukio osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös eri oppiaineiden 
kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Ohjelmassa on mm. filosofian esseekilpailu, jonka kautta 
voi avautua paikka valmennusryhmään ja filosofian olympialaisiin keväällä 2023. 

Psykologian opiskelijat vierailevat Aalto-yliopiston Neuroimaging laboratorioissa, Lapinniemen 
sairaalassa sekä mahdollisesti Helsingin yliopistossa. 

Draamaryhmäläiset matkaavat Kansallisteatteriin katsomaan Hamletia 3.11. 

Liikunnan retkikurssi LI14 tekee retken Repovedelle 7.-8.10.  ja LI11, erikoislajikurssi tekee 
opintojakson aikana retken Helsinkiin. Liikunnassa osallistutaan koulujen välisiin kilpailuihin ja 
turnauksiin, joista osa järjestetään toisilla paikkakunnilla. 

Musiikin kurssit vierailevat Helsingin Musiikkitalolla.  

 

Kansainvälisellä puolella lukion kuoro vierailee Viljandissa 4.-6.10. tutustumassa ystävyyslukion 
kuoro- ja muuhun musiikkitoimintaan. 

Syys- lokakuussa toteutetaan kolmen viikon mittainen opiskelijavaihto Ranskaan. Ranskasta 
saapuu Linnankosken lukioon viisi opiskelijaa ja vastaavasti Lilusta matkaa viisi opiskelijaa 
Ranskaan. 

Espanjan opiskelijat tekevät opintoretken Espanjaan keväällä 2023.  

 



 

5. Koulun henkilöstö 

Opettajat 
  LYHENNE OHJAUSRYHMÄ OPPIAINEET  

Ahtinen Tia    TIA                Psykologia, filosofia, uskonto 

Aula Mikko         AUL   Matematiikka 

Havukainen Mirja HAV   Englanti 

Heikkilä Anne                                   HKA                          Matematiikka 

Huppe Riitta HUP 22B  Saksa, ruotsi 

Huttunen Mikko HUT 20D  Matematiikka, fysiikka 

Hyvättinen Eija HYV                          Äidinkieli 

Ikola Hanna IKH   Opinto-ohjaus 

Immonen Paavo IMM 22H  Fysiikka, matematiikka 

Juntunen Timo TJU   Aikuislinjan apulaisrehtori, Opinto- 

    ohjaus 

Kantonen Marianne KAN   Uskonto (ortodoksinen) 

Karjalainen Sirpa KAR   Kuvataide 

Kaski-Uljas Leena KAS   Biologia, maantiede 

Kiviluoma Leila KIV 22D  Psykologia, filosofia, draama 

Koskenkorva Katariina KVA 22C  Äidinkieli 

Kulmala Senni               KUL    21F               Äidinkieli 

Kupila Linda KUPL 21A  Liikunta ja terveystieto 

Lapinlampi Jussi LAJ   Matematiikka 

Law Helena HEL   Aikuisten perusopetus 

Lehmuskorpi Jouko LEH 19E  Biologia, maantiede, epätieto 

Leppävuori Kaisa LEPV   Rehtori 

Lepänluoma Jaana LEP 20B  Englanti, ruotsi 

Markkanen Marja MAR   Englanti 

Myrttinen Juuso JUU 22G  Historia, yht.kuntaoppi, näyttämö- 

    valaistus, videointi 

Mäki-Hallila Hanna MÄK 19A  Ruotsi  

Nordlund Anette NORA   Äidinkieli 

Nurmi-Pellinen Anu NPA   Aikuisten perusopetus 

Nybom Milja                            NYB 20C                            Ruotsi, terveystieto 

Olsson Tom OLS      Kemia, matematiikka 

Orava Pauli ORA  21C  Ruotsi, venäjä                                  

O´Connor Peppi OCO 20H  Psykologia, uskonto, filosofia                                                                                                                  

Paavonen Marketta PAA   Opinto-ohjaus 

Pekkala Pasi PKP   Opinto-ohjaus 

Pelkonen Tea                            PET 21H                                 Biologia, maantiede, terveystieto 

Pohjola Antti POHA 20E  Kemia 

Peltola Jukka PJU   Historia ja yhteiskuntaoppi 

Ravi Eeva                                  RAV                                    Englanti  

Salento Päivi                             SPÄ 21B  Ranska, espanja, englanti 



Salmi Akseli SALA   Apulaisrehtori, historia ja  

    yhteiskuntaoppi  

Salonen Maria SALM 21G  Äidinkieli 

Saloranta Pyry SRA 21D  Historia, yhteiskuntaoppi 

Sauramaa Niklas SAUR   Filosofia, uskonto, psykologia 

Sirkka Marjaana SIR   Äidinkieli 

Suhonen Marianne SUH 22E  Ruotsi 

Szwedo Sisar Eugenia                     EUS                                                           Uskonto (roomalaiskatolinen) 

Tikka-Blomqvist Anu TIK   Musiikki, äänentoisto  

Tuhola-Kujanpää Anna TKU   Matematiikka, tietotekniikka 

Uosukainen Juha  UOJ 20A  Liikunta, terveystieto 

Valby Paavo RAP 22A  Englanti, ruotsi 

Vesterinen Veikko VES 18A  Historia, yhteiskuntaoppi,   

Viljanen Laura VIL               20F  Äidinkieli 

Virtanen Aki VAK              21G  Matematiikka, kemia 

Ylönen Leena YLL   Erityisopettaja 

 

 

 

 

 

 

Muu henkilöstö 

Opintosihteeri Riitta Uronen 

Kirjastonhoitaja Matti Isohanni 10.10. alkaen 

Kiinteistönhoitaja Jari Flink  

 

Henkilöstön koulutussuunnitelma 

a) Kunnan järjestämät koulutustilaisuudet  

Henkilöstötoimisto vastaa kaupungin koulutussuunnitelman mukaisesta koko henkilöstön 
keskitetystä koulutuksesta.  

Koulutustoimi vastaa opettajien ja muun henkilökunnan ammatillisesta erityis- ja 
täydennyskoulutuksesta.  

b) Koulun omat koulutukselliset painopistealueet 

Linnankosken lukion Laatu- ja saavutettavuusstrategiahankkeen yksi tavoite on erityispedagogisen 
ja ohjauksellisen tiedon ja osaamisen laajentaminen koko opetushenkilöstön osaamiseksi. Tätä 

tavoitetta varten järjestetään syyslukukaudella 2022 kolme puolen päivän koulutustilaisuutta, 
jossa kouluttajana toimii psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi Heli Isomäki. 

Lisäksi joissakin oppiaineissa opettajat käyvät koulutuksessa koulun ulkopuolella. 



 

Vesot: 

9.-10.08. (2 x 6t) Suunnittelupäivä. Heli Isomäen luentosarjan alku, 3 tuntia. Kaupungin yhteinen 
lukuvuoden aloitus Taidetehtaalla.  

26.8. ja 27.10.  Heli Isomäen luennot jatkuvat. (2 x 3 tuntia) 
 

Muu henkilökunta kouluttautuu omiin työskentelyalaansa liittyvissä koulutuksissa. 

 

c) Perehdyttäminen:  

Porvoon kaupungin perehdyttämisohjeet on henkilöstön luettavissa intranetistä.  
Koulun omat käytänteet: Rehtori vastaa hallinnon puolen perehdytyksestä. Apulaisrehtori 

perehdyttää käytännön toimiin ja tilanteisiin. Linnankosken lukion ABC, henkilöstön 
lukuvuositiedote päivitettiin syksyksi. Vihkosessa on kirjattu oleellisimmat työyhteisön 
toimintaohjeet. 

 

Työhyvinvoinnin edistäminen 

Porvoon kaupungissa työhyvinvointia ohjaa työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelma. Kaupungin 
henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa seurataan vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä ja  
henkilöstökyselyillä. 

Työsuojelun ja työterveyshuollon ennakoivilla toimenpiteillä vähennetään sairauspoissaoloja ja 
ehkäistään työtapaturmia. Työpaikkaselvitykset tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
mukaan. 

Koulun työhyvinvoinnin kehittämisen ja seurannan välineitä ovat työsuojeluriskien arviointi, 

työpaikkaselvitys ja henkilöstökysely. Työsuojeluriskien arviointi päivitetään vuosittain. Vuosittain 
toteutettava arviointikysely antaa tietoa myös työhyvinvoinnin tilasta. 

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kuuluu oleellisena osana lukuvuoden painopistealueisiin. 

Tänä lukuvuonna pyritään kehittämään oppituntien tehokasta työskentelyä ja vähentämään 
läksyihin kuluvaa aikaa, minkä katsotaan lisäävän opiskelijoiden hyvinvointia. Yhteisöllisyyteen 

pyritään kiinnittämään erityistä huomiota. Tarvittaessa työyhteisölle järjestetään työnohjausta tai 
muuta vastaavaa. Opiskelijoiden hyvinvoinnista kertovan kouluterveyskyselyn pohjalta 
järjestetään tarvittaessa opiskelijoille lisää opiskeluhuollollista apua. Korona-avustusta ollaan 
käytetty mm. koulucoachin palkkaamiseen ja sitä kautta opiskelijoiden ohjaamiseen. 

 

 

Koulun työsuojelupari: Lehtori Antti Pohjola ja rehtori Kaisa Leppävuori. 



Linnankosken lukiossa työskentelee Työhyvinvointitrio, jonka tehtäviin kuuluu henkilökunnan 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Työhyvinvointitriona työskentelevät tänä lukuvuonna 
Pauli Orava, Juha Uosukainen ja Peppi O´Connor. 

 

6. Johtaminen 

Koulun organisaatio 

Linnankosken lukioon palkattiin 1.8.2022 virka-apulaisrehtori, aluksi kahden vuoden pilottijaksoksi. 
Virkaan valittiin Akseli Salmi. 

Rehtoria sijaistaa apulaisrehtori Akseli Salmi, hänenkin poissa ollessaan aikuislukion apulaisrehtori 
Timo Juntunen. 

 

Linnankosken lukiossa toimii Laatu- ja kehittämisryhmä, viisi tiimiä sekä kolme työryhmää sekä 
kolme työparia. 

 

Laatu- ja kehittämisryhmään kuuluvat rehtorit sekä kaksi opettaja- ja kaksi opiskelijajäsentä. 
Opettajat valitaan koulun kehittämistyöstä kiinnostuneista opettajista kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Lukuvuonna 2022-2023 LaaKen opettajajäsenet ovat Peppi O´Connor ja 
luottamushenkilö Milja Nybom. Hanke-opo Pasi Pekkala osallistuu myös työnsä puolesta (Laatu- ja 
saavutettavuusstrategiahanke) LaaKen toimintaan.  Opiskelijajäseninä toimivat Niko Perälä ja 
Casper Nissinen. 

 

 Laatu- ja kehittämisryhmän tehtävät ovat: 

1) opetussuunnitelman kehittäminen ja seuranta 

2) koulun toimintakulttuurin kehittäminen 

3) seuraavan lukuvuoden työn suunnittelu 

4) opettajankokousten valmistelu 

5) vesojen ja opettajien muun koulutuksen suunnittelu ja valmistelu 

6) lukuvuoden kehittämiskohteiden toteutumisen edistäminen 

 

Linnankosken lukiossa toimii lukuvuonna 2022-2023 viisi tiimiä.  

Aikun tiimi: Timo Juntunen, Eeva Ravi, Juuso Myrttinen, Jukka Peltola, Helena Law, Anu Nurmi-
Pellinen ja Pasi Pekkala 



Pedagogiikkatiimi: Milja Nybom, Senni Kulmala, Marianne Suhonen, Anna Tuhola-Kujanpää ja 
Leena Ylönen 

Arviointitiimi: Mikko Huttunen, Pyry Saloranta, Paavo Valby 

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön tiimi: Leila Kiviluoma, Juuso Myrttinen, Marianne Suhonen, 
Hanna Ikola ja Marketta Paavonen 

Kestävän kehityksen tiimi: Anu Tikka-Blomqvist, Juuso Myrttinen, Tea Pelkonen, Leena Kaski-Uljas 

 

Tiimit laativat vuosittaisen toimintasuunnitelman ja arvioivat toimintaansa lukuvuoden päättyessä. 

Tiimit sopivat lukuvuoden alussa tehtävien ja resurssien jaosta. Tiimeihin kuuluu myös 
opiskelijajäseniä. 

 

Työparit tai -triot: 

TYHY: Pauli Orava, Juha Uosukainen, Peppi O´Connor 

Kansainvälisyys: Hanna Mäki-Hallila, Marja Markkanen 

Somettajat: Laura Viljanen, Tia Ahtinen, Päivi Salento 

Opiskelijakunnan ohjaajat: Maria Salonen, Anette Nordlund 

 

Työryhmiä lukuvuonna 2022-2023: 

Linnankoskipäivätyöryhmä: Linda Kupila, Katariina Koskenkorva, Riitta Huppe, Marketta Paavonen 

Joulujuhla, Vesper & vaihtoehtotilaisuus -työryhmä: Marianne Suhonen, Marja Markkanen, Hanna 
Mäki-Hallila, Hanna Ikola, Niklas Sauramaa 

Kulttuuripäivätyöryhmä: Leila Kiviluoma, Anu Tikka-Blomqvist, Marja Markkanen 

 

Koulun kokouskäytänteet, ys-ajan käyttö 

Opettajainkokouskäytänteissä jatketaan isojen ja pienten opettajainkokousten mallia, jossa koko 

opettajakunnan isoja yhteisiä kokouksia pidetään ainoastaan lukuvuoden alussa 
suunnittelupäivinä 8. ja 9.8., 21.11 ja lukuvuoden lopussa 8.5. ja 22.5.2022. Muuten 

opettajainkokoukset kokoustetaan pienten ryhmien kokouksina (POPE) 1. jakson päättöviikolla, 3. 
ja 4. jakson päättöviikoilla.  



Maanantai-iltapäivisin on varattu aikaa tiimien, työryhmien, aineryhmien ja ryhmänohjaajien 
palavereille. Aineryhmien kokoontumisia on etukäteen varattu ainakin 15.8., 13.2. ja 15.5. 

Ryhmänohjaajat kokoontuvat ainakin 22.8., 24.4. (abit) ja 8.5. 

Laatu- ja Kehittämisryhmä kokoontuu maanantaisin viikkoa ennen opettajakuntaa sekä viikon 
opettajakunnan kokousten jälkeen. Tämä koskee sekä isoja että pieniä opettajakunnan kokouksia.  

 

YS-aika lukuvuodelle 2021-2022 
 

Opetusalan työehtosopimuksen (OVTES)  mukaan lukion opettajalla on 
peruspalkkaan      
kuuluvaa yhteissuunnitteluaikaa omien oppituntien pitämisen lisäksi 
101 tuntia lukuvuodessa.     

     

     

  
 

  

YS-aika 2022-2023   tuntia 
 
Työsähköposti ja Wilma   37  
Opettajainkokoukset    12  
Yhteydenpito huoltajien kanssa  10  

Juhlien/tapahtumien järjestäminen  10  
Aineryhmäpalaverit    8  

RO-palaverit    8  
RO-työn ulkopuolinen opiskelijahuolto  3  

RO-työn ulkopuoliset vanhempainillat  1  
Henkilöstökyselyt   2  

Yllättäen tulevat pienet työt  3  
Kehityskeskustelu   2  

Itä-Uudenmaan tyhy-ip                                                       5 
 
Yhteensä    101  

  

 

 
Todellisen, toteutuneen YS-ajan seuranta on jokaisen omalla vastuulla.    

 
  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 



     

     

     

     

     

 

Kehityskeskustelukäytänteet 

Henkilökohtaisia keskusteluja järjestetään mahdollisuuksien mukaan marras-maaliskuun välisenä 
aikana. 

 

Johtajuuden tukeminen 

Rehtorin työtä tuetaan koulutoimessa rehtorikokousten, tiimien, kehityskeskusteluiden ja 
koulutuksen kautta. 

 

 

 

 

7.Taloudelliset resurssit 

Tuntikehyksen jakaminen lukuvuonna 2022-2023 

Opetus Päivälukio  697 

 Aikuislinja  89 

Tukiopetus   5 

Lukioresurssi (681 opisk.)  130 

Yhteensä   921 

 

 

 



 

 

 

8. Koulun laadun arviointisuunnitelma 

Arviointitiimi toteuttaa lukuvuoden aikana koulumme kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyviä 
kyselyitä. Arviointikysely tehdään vuoden joulu-tammikuun aikana.  

Koulussa kerätään lukuvuoden mittaan koulutoimeen lähetettäviä tunnuslukuja. Näiden 
tunnuslukujen avulla tarkastellaan koulun taloudellisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.  

Koulu valitsee seuraavan lukuvuoden kehittämiskohteensa arviointikyselyn, tunnuslukujen ja 
arviointikeskustelujen tulosten pohjalta. 

Linnankosken lukiossa laatutyöstä vastaa Laatu- ja Kehittämisryhmän kanssa yhteistyössä 
Arviointitiimi, jossa on kolme opettajajäsentä ja 1-2 opiskelijajäsentä. Arviointitiimin tehtäviin 

kuuluu: 
-seurata ja arvioida koulun opetussuunnitelman ja kehittämiskohteiden toimivuutta, toteuttamista 
ja toteutumista 

-kerätä, analysoida ja tuottaa arviointitietoa tiimien ja työryhmien työn pohjaksi  
-seurata ja kuunnella opettajakunnan mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia kehittämiskohteiksi ja 
kirjata ne tiedoksi 
-toimia yhteistyössä muiden tiimien ja työryhmien kanssa  

-olla moniammatillisessa yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa  

-olla yhteistyössä opiskelijakunnan hallituksen kanssa ja edistää opiskelijoiden osallisuutta 
arviointityön kehittämisessä ja toteuttamisessa 

Lukuvuoden 2022-2023 teemaksi on valittu “Hyvinvointia laadukkaasta tuntityöskentelystä”. 
Arviointikyselyn kysymykset pyritään laatimaan tämän teeman ympärille. Lisäksi pyritään 
arvioimaan uuden LOPS21:n toteutumista.   

Koulun laadun arviointi 

Koulun laatu- ja kehittämisryhmä sekä arviointitiimi dokumentoivat ja analysoivat saadun 
arviointitiedon pohjalta koulun laatua ja laativat seuraavan lukuvuoden kehittämiskohteet.  

Lukuvuonna 2022-2023 tehtäviä arviointeja: 

-arviointikysely opiskelijoille ja henkilökunnalle 

-oppimistulokset (ylioppilaskirjoitukset)  

Arviointia tehdään myös kehityskeskusteluissa ja opettajainkokouksissa. 

 



 

9. Opetussuunnitelman toteuttaminen 

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma rakentuu opetuksen tavoitteet ja 

tuntijaon määrittäville valtioneuvoston asetuksille sekä opetussuunnitelman valtakunnallisille 
perusteille. Jokaisessa koulussa on oma ajan tasalla oleva koulukohtainen opetussuunnitelma, joka 
pohjautuu kunnalliseen suunnitelmaan.  

 

Lukion 1. ja 2. vuosikurssi opiskelevat uuden, 1.8.2021 voimaan astuneen LOPS2021:n mukaisesti. 
LOPS2021 on jatkuvasti kehittyvä koulun toimintaa ohjaava asiakirja ja opetussuunnitelmaa 
päivitetään edelleen lukuvuoden aikana. 

3.ja 4. vuosikurssit opiskelevat LOPS2016 -perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa.  

Linkki: koulun opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta: 

 

LOPS2021 löytyy osoitteesta: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/12350360/lukiokoulutus/tiedot 

 

LOPS2016 löytyy osoitteesta: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/9531193/lukiokoulutus/tiedot  

 

Katsomusaineiden opetuksen järjestäminen koulussa: Lukiossa on mahdollista opiskella ev.lut. 
uskonnon, ortodoksiuskonnon, roomalaiskatolisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon kursseja. 

 

 

 

 

 

10. Opetus ja opetusjärjestelyt 



Oppilasmäärä 20.9.  

Opiskelijoita 

-päivälukiossa 678 opiskelijaa ja viisi aineopiskelijaa 

-aikuislinjalla 158 opiskelijaa, joista aineopiskelijoita 112 ja varsinaisia tutkintoon tähtääviä 35. 
Aikuisten perusopetuksessa 22 oppilasta. 

Vieraskielisiä opiskelijoita:  
-päivälukiossa 58 

-aikuislinjalla 25 + aikuisten perusopetuksessa 22 

Perusopetusryhmät 

Linnankosken lukiossa on ohjausryhmiä yhteensä 25. 

Aikuislinjan puolella on ammattilukion ja iltalinjan lisäksi kaksi aikuisten perusopetuksen ryhmää. 

Muuta opetuksen järjestämiseen liittyvää 

Yhteiset opetusjärjestelyt toisten koulujen kanssa: 
Yhteistyö Linnankosken lukion päivä- ja aikuislinjan kesken sujuu saumattomasti. Päivälukion 

opiskelijat voivat hyödyntää aikuislinjan kurssitarjontaa ja aikuislinjan opiskelijat päivälukion 
tarjontaa. Linnankosken lukio ja aikuislinja tekevät aktiivisesti yhteistyötä sekä Porvoon 
suomenkielisten että ruotsinkielisten oppilaitosten kanssa. Kahden tutkinnon suorittajat 

opiskelevat aikuislinjalla. Toisen asteen yhteistyökumppanina on Careeria, jonka alle on yhdistetty 
kaupungin toisen asteen ammatillinen koulutus. 

Linnankosken lukion ja Borgå Gymnasiumin opiskelijoilla on mahdollisuus valita kursseja 

molempien koulujen kurssitarjottimelta yli kielirajojen. Kolmannen asteen oppilaitokset - yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut – tarjoavat lukiolaisille verkkokursseja opiskeltavaksi avoimen yliopiston 

kautta. Erityinen yhteistyöyliopisto on Itä-Suomen yliopisto, jonka kanssa tehtiin yhteistyösopimus 
vuonna 2019 osana LOPS21 -hanketta. Myös muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
suoritettuja kursseja on mahdollista hyväksilukea lukio-opintoihin.  

Iso osa kolmannen asteen oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä painottuu opiskelijoille 
tarjottavaan jatkokoulutusinformaatioon.  Opiskelijoille järjestetään myös mahdollisuus osallistua 
joko varsinaisilla vierailuilla tai virtuaalisesti messuihin ja koulujen tutustumistilaisuuksiin. 
Yhteistyötä kehitetään erityisesti ammattikorkeakoulujen kanssa myös yhteisten kurssien suhteen.  

Valtio on myöntänyt erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasaamiseksi. Linnankosken lukio saa avustusta kolmatta vuotta yhdessä Borgå gymnasiumin 
kanssa lisä- ja tukiopetuksen järjestämiseen sekä koulucoachin palkkaamiseen. 

 

11. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 



Opiskelijaterveydenhuolto 

Terveydenhoitopalvelut: Terveydenhoitaja Päivi Tenhunen, paivi.tenhunen@porvoo.fi, p. 0400-
360744.  

Terveydenhoitajan vastaanotto on koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Opiskelijahuolto 

Lukuvuonna 2022 - 2023 koulun käytössä olevat opiskeluhuoltopalvelut: 
- kouluterveydenhoitaja Päivi Tenhunen on tavattavissa koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin.  

- koulupsykologina toimivat Hanna Jäntti (ti-ke-to) sekä kerran viikossa Roope Rytkönen.  

- koulukuraattori Tarja Nyman on tavattavissa kolme kertaa viikossa (ma, ti, pe) 

- erityisopettajana toimii Leena Ylönen 

- koulucoachina toimii Tuukka Virolainen 

Opiskeluhuolto: 
Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja 
huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja  

turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena  

opiskeluhuoltona. Opiskeluhuoltoryhmä tapaa kerran jaksossa, tarvittaessa useammin. Ryhmää 
johtavat opinto-ohjaajat, apulaisrehtori Timo Juntunen ja Marketta Paavonen. Ryhmään kuuluvat 
rehtori, apulaisrehtori, opot, coach, terveydenhoitaja, kuraattori sekä psykologi. 

Pedagogisia tapaamisia pidetään jaksojen jälkeen. Pedagogisiin tapaamisiin kokoontuvat 
ryhmänohjaaja, opo ja erityisopettaja, tarvittaessa myös muita opiskeluhuollon toimijoita. 

Laaja yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kutsutaan myös opiskelijoiden ja huoltajien 
edustus, kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen: 

Terveydenhoitaja ja psykologi ovat tavattavissa kolmena päivänä viikossa. Opiskelija saa yhteyden 
terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin myös puhelimitse tai Wilman kautta. 

Opiskeluhuollon järjestäminen opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa: 

Opiskelija tai hänen huoltajansa saa yhteyden terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai 
koulupsykologiin puhelimitse tai Wilman kautta. Tarvittaessa järjestetään moniammatillisia 
pienryhmätapaamisia, joiden kokoonpanon opiskelija saa toivoa. 

 

Opinto-ohjaus 



Koulun opinto-ohjauksen suunnitelma löytyy koulun opetussuunnitelmasta koulun kotisivuilta. 

Lukiossa toimivat lukuvuonna 2022-2023 opinto-ohjaajat Timo Juntunen (apulaisrehtori), Hanna 

Ikola, Marketta Paavonen sekä Pasi n. Porvoon kaupunki on palkannut lisäksi oppivelvollisuuden 
laajenemisen myötä erityisen nivelvaiheen opon Seija Leväsen, joka huolehtii oppilaiden 
nivelvaiheen siirtymästä peruskoulusta toiselle asteelle.  

Yläkoulusta lukioon siirtyville oppilaille ja heidän vanhemmilleen järjestetään mahdollisuus 
tutustua lukioon. Tulevat lukiolaiset saavat ohjausta lukio-opintojensa suunnitteluun lukion 
opinto-ohjaajilta ja tutor-opiskelijoilta. Näiden tilaisuuksien järjestelyissä tehdään kiinteää 
yhteistyötä yläkoulujen opinto-ohjaajien kanssa. 

Tutortoiminta 

Tutoropiskelijat ovat näkyvä ja tärkeä osa Linnankosken lukion ohjaus- ja tukitoimintaa. Uudet 

tutorit koulutetaan ensimmäisen vuoden keväällä. Tutor-toiminnassa he ovat mukana 1. vuoden 
kevään ja 2. lukuvuoden ajan. Abiturienttitutorit osallistuvat toimintaan mahdollisuuksiensa 

mukaan. 
Syyslukukaudella järjestetään lukion info-tunteja kaupungin yläkoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille. 
Tammikuussa 9-luokkalaiset vierailevat lukiolla tutustumassa tiloihin, Näihin opastuksiin tutorit 

osallistuvat opinto-ohjaajien apuna. Tutorit ovat myös mukana ohjaamassa ja auttamassa alkavia 
opiskelijoita tekemään kurssivalintojaan lukion ensimmäistä opiskeluvuotta varten. 
Syksyllä koulujen alkaessa tutorit ovat ryhmänohjaajien apuna vanhempainilloissa. He kertovat 
opiskelijan näkökulmasta lukion alkuun liittyvistä haasteista ja ilon hetkistä. Tutorit osallistuvat 

myös muihin vanhempainiltoihin, esim. tammikuun info-iltaan 9-luokkalaisten vanhemmille. 
Tutorit ovat opinto-ohjaajien apuna, kun lukioon tulee uusia opiskelijoita lukuvuoden aikana. He 

käyvät pitämässä oppitunteja 1. vuoden opiskelijoille mm. koeviikkoon liittyvistä asioista. Heidän 
asiantuntemustaan käytetään myös messuilla ja muissa koulun tapahtumissa. 

Vuosittain uusia tutoreita koulutetaan n. 10-15. Kaikkiaan toiminnassa on mukana yli 20 aktiivista 
tutoria. He saavat toiminnastaan yhden soveltavan lukiokurssin (TUT1). 

Yhteistyökumppanit 

Linnankosken lukio tekee yhteistyötä viereisen Borgå gymnasiumin kanssa.  Paikallisten toisen 

asteen oppilaitoksen Careerian kanssa toteutetaan mm. kaksoistutkintoa, mutta myös muuta 
yhteistyötä, esim. opiskelijan ohjauksen ja opiskeluhuollon osalla. Ammattikorkeakoulut Haaga-

Helia ja Laurea tarjoavat lukiolaisille väyläopintoja ja heidän kanssaan tehdään mahdollisuuksien 
mukaan kurssiyhteistyötä (mm. EA-kurssi, CV-kurssi) sekä muita mahdollisia projekteja (esim. 
kansainvälisyydessä). 

 
Lukio tekee yhteistyötä kaupungin Etsivän nuorisotyön kanssa sekä Porvoon suomalaisen 
seurakunnan kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Porvoon kansalaisopisto, Porvoon 
kaupunginkirjasto ja Porvoon Kulttuuritoimi. 

 



Kouluruokailujärjestelyt 

Kouluruokailu järjestetään 4-6  vuorossa kolmannen oppitunnin aikana (11.00 – 13.00). Porvoon 
koulujen ruokahuollosta vastaa keskitetysti Ruokapalveluyksikkö. Kouluruokailun tavoitteena on 
ylläpitää ja edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa ja 
samalla osa koulun kasvatus- ja opetustyötä.  

Ruokailuvuoroja vähennetään tarpeen mukaisesti niin, että neljännestä jaksosta eteenpäin 
syödään neljässä ruokailuvuorossa. 

Kerhotoiminta 

Linnankosken lukiossa on viime vuosina kehitetty kerho- ja pajatoimintaa. Pajoja, kerhoja ja 
klubeja voidaan järjestää useiden jaksojen mittaisena tai vaikka vain muutaman kerran 
tapahtumana. Kerhot voivat toimia opetuksen lisänä tukiopetuksena, eriyttävänä ja kiinnostusta 
herättävänä lisäopetuksena tai jonkun muun aihepiirin alla. Lukioresurssista rahoitettavaa 
kiinteästi opetukseen liittyvää kerhotoimintaa on luvassa ainakin Matikkapaja, Svenska klubben ja 
Kirjakerho sekä Poikkitieteellinen kirjapiiri. Muita kerhoja ovat mm. Olkkari-ryhmä sekä 
sateenkaariryhmä. 

 

12. Osallisuus ja vaikuttaminen 

Opiskelijakunta 

Opiskelijakunnan ohjaavat opettajat: Maria Salonen ja Anette Nordlund 

Opiskelijakunnan hallitus koostuu halukkaista eri vuosikurssien opiskelijoista. Tämän vuoden 

opiskelijakunta aloitti toimintansa ansiokkaasti perinteisillä Lilumpialaisilla elokuun alussa. 

Opiskelijakunnan hallitus järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia, ottaa kantaa lukion asioihin 

ja esittää toimenpide-ehdotuksia. Opiskelijakunnasta pyydetään jäseniä myös tiimeihin ja 

työryhmiin. Opiskelijakunnan puheenjohtajana syyslukukaudella 22 toimii Niko Perälä. 

Opiskelijoitten kuuleminen 

Linnankosken lukion opiskelijakunnan edustajat osallistuvat koulun tiimityöhön sekä työryhmiin. 
Opiskelijoiden edustus on paikalla myös kaksi kertaa vuodessa pidettävässä yhteisöllisessä 
opiskelijahuoltoryhmän kokouksessa. Opiskelijakunnan hallitus osallistuu aktiivisesti lukion 
ajankohtaisten asioiden ja seuraavan lukuvuoden suunnitteluun. Rehtorit tapaavat säännöllisesti 
opiskelijakunnan hallituksen jäseniä.  

 

Kansainvälisyystoiminta 



Kansainvälinen oppilaitosyhteistyö on ollut tärkeä osa Linnankosken lukion toimintaa ennen 

koronapandemiaa. Kuluvana lukuvuonna pyrimme aktivoimaan kansainvälisyystoimintaa jälleen 
liikkeelle. Kansainvälisyyskoordinaattorit Hanna Mäki-Hallila ja Marja Markkanen organisoivat 
kansainvälistä toimintaa.  

Kuluvana lukuvuonna jatkamme yhteistyötä Japaniin psykologian ja filosofian opettaja Peppi 
O’Connorin ja englanninopettaja Paavo Valbyn ohjauksessa. Japani on mukana myös 

kansainvälisessä ympäristöprojektissa, jota koordinoi Karol Go. Projektin “Introduction to 
Conservation Practices in UNESCO Biosphere Reserves and National Urban Parks” muita 
osallistujamaita ovat Filippiinit ja Indonesia.  

Koulun kuoro tekee vierailun Viljandin lukioon lokakuun alussa. Viisi ranskan opiskelijaa osallistuu 
opiskelijavaihtoon, jossa ranskalaiset opiskelijat ovat ensin kolme viikkoa Linnankosken lukiossa 
opiskelemassa ja tämän jälkeen Lilun opiskelijat menevät kolmeksi viikoksi Ranskaan lukioon. 

Espanjan opiskelijat tekevät keväällä 2023 vierailun Espanjaan, Madridiin. 

 

 

 

13. Kodin ja koulun yhteistyö 

Vanhempainillat: 

 

Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään 1.9. ja toisen vuosikurssin vanhempainilta 

1.11.  

Tulevien opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään 19.1.2023.  

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen 
opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuullisuus sekä huolehditaan tukea tarvitsevasta opiskelijasta.  

Linnankosken lukiossa järjestetään 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoiden huoltajille vanhempainillat. 

1.vuosikurssin vanhempainillan teemana on lukio-opiskeluun sekä opiskeluhuoltoon tutustuminen. 
2.vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmille tiedotetaan ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista. 

Opinto-ohjaajat ovat mukana näissä illoissa. Yläkoulujen yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille 
järjestetään tutustumisilta lukioon. 

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä hyödynnetään paljolti Wilmaa. Myös koulun kotisivut 
antavat paljon informaatiota koulun toiminnasta. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden poissaolot 
selvitetään Wilman kautta huoltajien toimesta. Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta huoltajien Wilma-
tunnukset lakkaavat toimimasta. Ne palautetaan toimintaan opiskelijan näin pyytäessä. Wilman 
lisäksi koulun www-sivut toimivat apuna tiedottamisessa. Huoltajapalavereja järjestetään 
tarvittaessa. 



Huoltajien edustus kutsutaan mukaan yhteisöllisiin opiskeluhuollon kokouksiin kaksi kertaa 
lukuvuodessa. 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Jukka Ronni.  

 

14. Fyysinen oppimisympäristö 

Linnankosken lukio toimii omassa rakennuksessa Piispankatu 24-26:een. Lukiossa toteutettiin 
mittava sisäilmasaneeraus vuosina 2016 (kellarikerros), 2017 ja 2018 (muu koulu liikuntasiipeä 
lukuun ottamatta). Lukion fyysinen oppimisympäristö on siis terve, moderni ja teknologialtaan 
ajanmukainen. Luokat on varustettu suurilla 86 ”:n älynäytöillä paitsi auditoriossa on käytössä 
videotykki. Tämän lisäksi auditoriossa on nykyaikainen ääni- ja valaistustekniikka. Liikuntasalia 
kunnostettiin kesällä 2020. Salin valaistus uusittiin, myös näyttämövalaistuksen osalta (ei 
näyttämöllä olevia valoja). 

 

 

15. Oppimisympäristön turvallisuus 

Lukuvuoden aikana työsuojelupari tekee turvallisuuskävelyn, millä varmistetaan ympäristön 
turvallisuutta. 

Koulun turvallisuuskansio päivitetään sähköiseksi syksyllä 2022. Syksyisin järjestetään 
poistumisharjoitus sellaisena ajankohtana, että myös ammattilukiolaiset osallistuvat 
harjoitukseen. 

Linnankosken lukio sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, joten koululta poistuttaessa on 
huomioitava vilkas liikenne. 

 

 

 

16. Koulutustoimeen erikseen toimitettavat asiakirjat 

Opettajatietolomakkeet (elokuu)  

YS-ajan käyttösuunnitelma 

Oppilaisto- ja opettajarekisteri 



Tilastokeskuksen kysely 20.9. 

Koulun ehdotus tuntikehykseksi (tammikuu) 

Tunnusluvut (toukokuu) 

 

 

 


