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Tylyn yrittäjyyspainotus - 21 kurssia uuteen lopsiin 

:)

Etu-Töölön lukiossa on yrittäjyyspainotus, jonka vuoksi teemme runsaasti 

yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa yrittäjyyskurssien puitteissa ja 

muutenkin.  Uutena avauksena otamme tänä vuonna käyttöön seuraavan 

mallin. Toteutus käynnistyy opettajien aineryhmissä jo tänä keväänä.

Koronavuoden pääteemana on vanhojen toimintamallien ja 

yhteistyökumppanien säilyttäminen ja verkostojen ja yhteistyökumppanien 

määrän kasvattaminen vain vähäisessä määrin, koska tulevana lukuvuonna 

on jo uusi LOPS, muutto väistötiloista takaisin omaan kouluun sekä covid-

tilanteen aiheuttamat muutokset.



OPETUKSEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYDEN KEHITTÄMISEN MALLI

Aineryhmät tekevät kevään tapaamisessa materiaalit sekä 
mahdolliset tehtävät, ja sopivat millä kurssilla kaikki opettajat 
käyttävät materiaaleja.

Syksyllä uusien kurssien myötä kaikki käyttävät kyseisiä 
materiaaleja osana yhden tai useamman pakollisen kurssin 
opetusta. Aineryhmä nimeää kurssit ja sitoutuu käyttämään 
tuottamiaan materiaaleja.

Aineryhmät raportoivat johtoryhmälle työnsä tuloksista. 
Materiaalit kootaan yhteiseen kansioon. Materiaalien käytön 
hyötyjä mitataan opettajille sekä opiskelijoille tehtävin kyselyin.



Työelämää esittelevistä materiaaleista käy ilmi 

mm. seuraavaa:

- Missä ammattikorkeakouluissa ja kouluissa voi 

opiskella kyseiseen aineeseen liittyviä asioita

- Millaisiin ammatteihin sieltä valmistutaan

- Mitä kyseisten ammattien edustajat tekevät, 

mitä töitä työnimikkeiden taakse kätkeytyy

- Mikä on ammatin palkkataso



PÄIVITYS SUUNNITELMAAN 28.5.2021

- Perustetaan uusi YR1 -opintojakso, jonka käyvät 1. periodissa kaikki 
ykköset.

Opintojakso: YR1 Minä oman elämäni johtajana (1 op)

Tavoitteet
● Opiskelija oppii tuntemaan yrittäjyyden mahdollisuuksia ja itsensä johtamisen taitoja ja soveltamaan taitoja 

omassa elämässään ja arjessaan sekä tavoitteellisessa opiskelussaan.
● Opiskelija ymmärtää olevansa osa kouluyhteisöä ja ymmärtää oman roolinsa yhteisön toimintakulttuurin 

rakentajana.
● Opiskelija ymmärtää mahdollisuutensa ja saa valmiuksia rakentaa omia vahvuuksiaan. 

Sisällöt
● Itsensä johtamisen taitoihin perehtyminen.
● Yhteisöllisen kulttuurin osana toimiminen, vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen käytännössä 

ja oman kommunikaation merkitys lukio-opinnoissa menestymiselle.
● Lukion yrittäjyyspainotuksen mahdollisuuksiin tutustuminen.



YR1 laaja-alaisen osaamisen alueet ja arviointi

Vuorovaikutusosaaminen

Opintojaksolla opiskellaan pääsääntöisesti käytännön harjoituksin pienryhmissä. Opiskelija kehittyy 
työryhmätyöskentely-, vuorovaikutus- ja ideointitaidoissaan ja oppii tunnistamaan omien vahvuuksiensa 
merkityksen osana yhteisöä.

Monitieteinen ja luova osaaminen
Opintojaksolla voidaan tutustua esimerkiksi EntreComp (Eurooppalainen yrittäjyyden viitekehys tehnyt McCallum, 
Weicht, McMullan, Price, Bacigalupo ja O’Keefe 2018) -mallin keskeisiin osa-alueisiin ja pohtia opiskelijoiden 
mahdollisuuksia kasvattaa omia valmiuksiaan oman elämänsä johtajana.

Hyvinvointiosaaminen
Opiskelija saa käsityksen yrittäjyysopintojaksojen mahdollisuuksista osana omaa kasvuaan ja kehitystään oman 
itsensä johtajana. Opiskelija näkee lukion merkityksellisenä välivaiheena kohti jatko-opintoja ja työelämää ja 
ymmärtää valintojensa merkityksen ja sen, kuinka hän voi kehittää itsessään erilaisia itselleen tärkeitä valmiuksia 
jo lukioaikana. 

Arviointi opintojaksossa

Arvioinnin välineitä ovat esimerkiksi itsearviointi sekä opettajan ja opiskelijan välinen keskustelu. 

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.



YR1 ja 1000e toimintarahan käyttäminen

- lanseerataan kurssi isosti joko Tylyfest-tapahtumassa 26.8.2021 tai muuten 

syksyllä, jolloin rahat käytetään tarjoiluun. 

- Tarjoilu voi olla esim. herkkupöytä koko koululle (Toteutettu aiemmin 

YRITTÄJYYS TYLYSSÄ 10 VUOTTA -tapahtuman yhteydessä). 

Herkkupöydän yhteydessä kylttejä ja viestintää, että kyseessä on uuden 

yrittäjyyskurssin juhlapöytä 



Aineryhmien ammattidiat
- seuraavissa opettajien aineryhmien tehtävänanto, jonka 

opet toteuttivat 10.5.2021



TEHTÄVÄ 10.5.

1) Etsikää seuraavia asioita oppiaineeseenne liittyen
- ammatit, alat
- niiden koulutuspaikat
- onko helppo/ vaikea päästä
- palkkataso
- missä yrityksissä/aloilla hyödynnetään alan osaamista

2) Sopikaa millä pakollisella kurssilla diat/tehtävä/asia käydään läpi jatkossa? 

Joka oppiaineessa on siis jatkossa alaa esittelevä lyhyt tai pidempi osio osana pakollista 
kurssia

3) Laittakaa valmistelemanne oppitunneilla käytettävät ainediat TÄNNE (dioja saa päivittää tämän 
jälkeenkin) 
https://drive.google.com/drive/folders/1dMKmgkZ_TcemIUxTj9dduv0uzJzGABlj?usp=sharing

4) Vastatkaa TÄNNE, mihin kurssiin aineessanne työelämätehtävä liittyy ja millaisen 
tehtävän/tehtäviä aiotte jatkossa teettää opiskelijoille https://forms.gle/TiecEpiyirec7Dti7

https://toissa.fi/

Sopikaa millä aikataululla saatte tämän valmiiksi TOUKOKUUN AIKANA

https://drive.google.com/drive/folders/1dMKmgkZ_TcemIUxTj9dduv0uzJzGABlj?usp=sharing
https://forms.gle/TiecEpiyirec7Dti7
https://toissa.fi/


MIKSI AMMATTEJA 

ESITELLÄÄN?
- Lisää aikaa opiskelijalle miettiä ilman stressiä

- Työelämässä ollaan vuosikymmeniä, on väliä 

minne päätyy

- Lukiossa on voitava miettiä tulevaa, ei saa olla 

niin kiire, ettei ehdi löytää omia vahvuuksia ja 

kiinnostuksenkohteita

- Paine pois lääkis & oikis, muitakin vaihtoehtoja on



MITÄ OPISKELIJA SAA?
- Mihin oppiainetta oikeasti tarvitaan?

- Miten voisin hyödyntää näitä taitojani?

- Lisää ammatteja tutuksi, lisää vaihtoehtoja 

pohdintaan.



MITÄ OPETTAJA SAA?
- Oman asiantuntijuuden kasvu omaan alaan 

liittyen.

- Mitä muuta omalla alallani tehdään

- Mihin oppiainettani oikeasti tarvitaan?

- Mikä on oikeasti kiinnostavinta aineessani, mistä 

opiskelijoiden pitäisi innostua juuri nyt

- Mikä merkitys aineellani on?



AMK-OPINNOT!!!

- Opettajat eivät ole opiskelleet AMK:ssa, mutta 
jokaisessa ryhmässä on opiskelijoita, joille AMK 
on sopivin jatko-opintopaikka

- Tietoa AMK:sta tulee liian vähän ja faktat ovat 
hukassa



Työelämälähtöisyys oppiaineissa

Ammattien ja opiskelualojen esittelyn lisäksi kaikissa 

oppiaineissa harjoitellaan yrittäjyys- ja työelämätaitoja: 

● viestintä- ja vuorovaikutustaidot

● suunnittelu- ja organisointitaidot 

● ongelmanratkaisutaidot

● kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyystaidot

● projekti- ja ryhmätyötaidot

● lukemisen ja kirjoittamisen taidot

● medialukutaito ja kriittinen ajattelu

● ongelmanratkaisutaidot

● itseohjautuvuus, itsereflektio ja vastuunotto 

● esiintymistaito ja esitysten suunnittelu

Yritys- ja työelämäyhteistyö konkretisoituu eri oppiaineiden 

opintojaksoissa esimerkiksi vierailuina, vierailijoina ja 

luentoina korkeakouluissa


