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Tikkurilan lukion työelämäyhteistyö LOPS:ssa 2019

Vantaan kaupungin yleisten LOPS-linjausten mukaisesti Tikkurilan lukio kehittää
työelämäyhteistyötä seuraavilla osa-alueilla

- Koulussa
● aineenopettajien työelämätietoisuutta lisätään ja tuetaan koulun

työelämäpienryhmän avulla
● aineenopettajien ja opojen yhteistyötä lisätään työelämätietoisuuden

läpileikkaavuuden lisäämiseksi kouluyhteisössä
○ Työelämäagenttipäivä syksyllä 2021
○ Uratarina-viikko keväällä 2022

● kehitetään mahdollisuutta lukio-opiskelijoiden jalkautumiselle
työelämään esim. TET-jaksolle jo lukioaikana

● alumnien ja huoltajien työelämäverkostoja hyödynnetään
työelämäyhteistyössä systemaattisesti

○ Ykkösten vanhempainillassa poimitaan yhteystiedot
työelämäyhteistyöstä kiinnostuneilta huoltajilta

- Lähialueella
● yhteistyötä lähiseudun oppilaitosten kanssa jatketaan ja laajennetaan

(ns. kampusyhteistyö) koskemaan YHS10-opintojakson lisäksi myös
mahdollisuuksien mukaan muita oppiaineita yhteiskuntaopin lisäksi

● yhteistyötä lähialueen yritysten kanssa jatketaan ja laajennetaan
koskemaan YHS10-opintojakson lisäksi myös mahdollisuuksien
mukaan muita oppiaineita yhteiskuntaopin lisäksi



- Vantaan laajuisesti
● Tunne työ -hankkeen puitteissa syntyneitä yhteistyöverkostoja

hyödynnetään Vantaan tason työelämäyhteistyön lisäämiseksi
oppilaitosten ideoita ja resursseja yhdistäen

● Vantaan innovaatiostrategian mukaisesti Vantaan elinkeinoelämän ja
toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä kehitetään pyrkimyksenä
mahdollistaa myös lukiolaisten työelämään tutustuminen (esim.
TET-jakso) lukio-opintojen aikana.

Tiedottaminen työelämäyhteistyöstä tapahtuu seuraavasti:
- OPISKELIJOILLE TIEDOTTAMINEN esim. ykkösten opo-kursseilla ja

RO-tiedotuksen kautta ryhmänohjaustuokioilla
- OPETTAJILLE TIEDOTTAMINEN esim. opettajankokouksissa ja sähköisillä

tiedotusalustoilla
- HUOLTAJILLE TIEDOTTAMINEN esim. vanhempainilloissa ja jaksotiedotteissa

4-jakson lopussa lkv 2021-2022 työelämäpienryhmä arvioi, miten suunnitelma on toteutunut
ko. lukuvuonna ja tekee alustavat suunnitelmat seuraavaa lukuvuotta varten. (= MITTARI)

Ullan toimintasuunnitelma

Tunne työ -kehityshanke / Destination Vantaa (YHS10)

YHS10-opintojaksossa Kestävä talous ja tuotteistaminen (Destination Vantaa)
Tikkurilan lukion opiskelijat, Laurea ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun opiskelijat
ja Varia ammatillisen oppilaitoksen matkailun opiskelijat suunnittelevat kestävän
matkailun tuotteita yhteistyössä Vantaan Matkailun ja sen yhteistyöyritysten kanssa.
Yhteistyössä on mukana syksystä 2020 alkaen myös Helsingin yliopiston Konkreetit
utopiat -tutkimushanke, jonka kanssa yhteistyössä kehitetään YK:n kestävän
kehityksen Agenda 2030 mukaisia tavoitteita kestävälle matkailulle Vantaan
kontekstissa. Yhteistyön uutena muotona on lisäksi ammattikorkeakoulutuutorit, jotka
jalkautuvat tuutoreiksi ja mentoreiksi toisen asteen oppilaitoksiin projektin puitteissa.
Ammattikorkeakouluopiskeijat auttavat palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti
toteutettavien tuotteistamisprosessien ideoinnissa ja kehitystyön toteuttamisessa.
Kurssi toteutetaan hajautettuna opetuksena periodeissa 1-5 (1-3).

Tämä suunnitelma toteutuu Tikkurilan lukion LOPS:issa YHS10-opintojaksossa:

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kansainvälisen
liiketoiminnan ja kestävän kehityksen periaatteet sekä ymmärtää niiden yhteydet
omaan elämäänsä ja ympäröiviin ajankohtaisiin ilmiöihin.
Sisältö: Opiskelija tutustuu palvelumuotoilun periaatteisiin, tuotteistamiseen, myyntiin
ja markkinointiin sekä soveltaa näihin kestävän kehityksen periaatteita. Kurssilla
suunnitellaan mm. kestävän matkailun tuotteita yhteistyössä Vantaan Matkailun ja



matkailualan yrittäjien kanssa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Laurea
ammattikorkeakoulun ja Varia ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Kurssi pidetään
suomeksi ja englanniksi.
Laaja-alaiset oppimistavoitteet: eettisyys ja ympäristöosaaminen, yhteiskunnallinen
osaaminen, hyvinvointiosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen,
vuorovaikutusosaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Tiinan toimintasuunnitelma

Työelämäagenttipäivän järjestäminen syksyllä 2021 ja työelämäyhteistyön aloittaminen
lähialueen yrityksen kanssa

Vantaan kaupungin hankekoordinaattorin kanssa on sovittu, että kevään etätyöjakson
pitkästä kestosta johtuen työelämäagenttipäivä Tikkurilan lukion opettajille järjestetään
alkusyksyllä 2021. Tavoitteena on, että agenttipäivän aikana suunnitellaan yrityksen ja
koulun välistä yhteistyötä lukuvuodelle 2021-2022. Opettajien ja yrityksen edustajien kesken
voisi pohtia tulevaisuuden työelämää ja työelämätaitoja. Millaiselta näyttää työelämän
tulevaisuus teidän yrityksenne näkökulmasta? Mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä
tarvitaan ja mitä työelämätaitoja toivoisitte, että koulussa opetettaisiin?

Ensisijainen yhteistyöyritys koulullemme on Tikkurila Oyj. Tikkurila sijaitsee kävelymatkan
päässä koulultamme ja yrityksen kanssa on aiemmin tehty pitkälle kantanutta yhteistyötä.
Tavoitteena on saada työelämäyhteistyö ulotettua eri oppiaineiden opintojaksoihin, niin että
opiskelija ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen pääsisi aktiivisesti osallistumaan
työelämäyhteistyöhön.

Yhteistyön taustatyö tehdään elokuussa 2021. Liikkeelle lähdetään siitä, mitä Tilun
opiskelijat voivat tarjota yritykselle. Selvitetään, mihin oppiaineisiin ja mille opintojaksoille
yhteistyötä lähdetään suunnittelemaan.

Mitä Tilun opiskelijat voivat tarjota yritykselle?

Tikkurilan lukio on viestintäpainotteinen lukio ja viestinnän kokonaisuuden alta löytyy monia
opintojaksoja, joiden ryhmät voivat tarjota yritykselle ideoita ja osaamistaan. Viestinnän
lisäksi yhteistyö kemian opintojaksojen ryhmien kanssa on mahdollinen yhteistyömuoto.
Tikkurila Oyj yrityksenä on mielenkiintoinen yhteistyökumppani yhteiskuntaopin
opintojaksojen ryhmille. Kesätyöntekijöiden haku ja rekrytointitavoitteet on yhdistettävissä
työnhaun ohjaukseen sekä yhteiskuntaopin että opinto-ohjauksen kautta. Yhteiskuntaopin
taloustiedon ja talousmatematiikan opintojaksot tarjoavat myös hyvää tarttumapintaa
yhteistyölle. Yrityksen yhteiskuntavastuu on kiinnostava aihe maantieteen ja yhteiskuntaopin
näkökulmasta.



Lukuvuoden 2021-2022 alussa selvitätään, ketkä opettajat ovat kiinnostuneita lähtemään
työelämäagenttipäivään mukaan. Osallistuineiden ja työelämäpienryhmän toimesta
lähdetään kehittämään yhteistyötä lukuvuodelle 2021-2022. Tavoitteena on saada
toiminnasta pysyvää, niin että suunnitelmaa päivitetään aina lukuvuodeksi kerrallaan.

Ideat tulevaisuuteen

- Uratarina-viikon aloittaminen mahdollisesti jo lukuvuoden 2022 aikana (3-5 luentoa
auditoriossa; lisäksi opettajat kertoisivat ryhmille omista urapoluistaan oppituntien
aikana).

- Töissä-kurssi (opinto-ohjaajien Uraohjaus-valmennus mahdollisesti osaksi tätä
kurssia), jossa reflektoitaisiin omia työelämäkokemuksia ja valmennettaisiin
työelämätaitoihin (työnhaku, urasuunnittelu, työsopimukset, työn verotus)

- TET-jakso: Auttaa tapahtumien järjestämisessä ja toimia esim. oppaina
kirjamessuilla, Slushin tyyppisissä tapahtumissa tai muilla yritysmessuilla, esim.
Design-messut ja Matkamessut

- Rekrytointimessut Tikkurilan lukioon talveksi 2022? (Fazer ja Tikkurila?)
- Konsultoidaan ammatillisia oppilaitoksia työelämäyhteistyön mm. harjoittelujaksojen

järjestämisestä (esim. Varia ja Mercuria)
- Opettajat tietoisesti ottaisivat omasta työllistymisestään ja alastaan kertomisen

osaksi omien oppiaineidensa kursseja.

Liitteet

1. Opiskelijoiden toiveet

Kun opiskelijoilta kysyttiin toiveita työelämäyhteistyökuvioista, listalla oli paljon jo toteutettuja
ja toteutuvia ideoita / toimintamalleja. Ykkösillä ei vielä syksyllä selvää käsitystä koko
teemasta, abeille hyvinkin tuttu. Tämän asian suhteen voisi aloittaa ykkösten kanssa
aiemmin.

Toiveet
- vierailuja työpaikoille / yrityksiin
- työelämän kansalaistaitoja
- asiantuntijaluentoja
- kursseja, joilla opetetaan ja harjoitellaan työelämätaitoja esim. yrityksissä
- urapolkuesittelyjä
- työnhaun ohjausta
- tutustumista työmarkkinatilanteeseen
- TET-jakso
- Täksvärkki-päivä
- Oman yrityksen tai kuvitteellisen yrityksen perustaminen



2. Huoltajien toiveet

Huoltajien toiveita kysyttiin verkkolomakkeella syksyllä 2020.

Toiveet
- Verkostoitumista ja vuorovaikutusosaamista opiskelijoille.
- Monipuolista ja käytännönläheistä talousosaamista (mm. verotus ja

asuntolaina) lisää.
- Jatkuvan oppimisen taidot tärkeitä.
- Työhakuun liittyvää ohjeistusta.
- Omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimista ja siihen ohjaamista.
- Kykyä tulla toimeen erilaisten ja ikäisten ihmisten kanssa.
- Työn ja vapaa-ajan rajojen hahmottamista.
- Tiimityötaitojen harjoittamista.

3. Opettajien toiveet

Opettajilta kysyttiin toiveita ryhmäkeskustelussa vesopäivänä elokuussa 2020 ja
verkkolomakkeella alkukeväästä 2021.

- opettajat toivovat yhteistyötä opojen kanssa oman työelämäosaamisen
päivittämiseksi

- Ope-TET:iä on toivottu myös (palkallinen ja sijaistettu vapaa)
- opettajille idealista työelämäpienryhmältä, miten toteuttaa työelämätietoista

aineenopettajuutta omassa opetuksessaan (esim. opettaja esittelee oman
urapolkunsa)


