
Helsingin kielilukion työelämälähtöinen toimintasuunnitelma 2021-2022  
  
 
Tavoite:    
  
Tavoitteena on kehittää lukion työelämäyhteistyön malleja, joissa opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee 
opiskelijoiden oppimista työelämälähtöisesti siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.   
  
Opiskelijat pääsevät säännöllisesti koko lukio-opintojensa ajan pohtimaan jatko-
opintopolkujaan sekä tulevaisuuden uraansa. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin jatko-
opintomahdollisuuksiin ja ammatteihin sekä kehittävät lukiopolkunsa aikana jatko-opinnoissa ja 
työelämässä tarvittavia taitoja. Koulun työelämälähtöisen kulttuurin kehittämiseen sitoutuvat sekä 
opettajat että opiskelijat. Työelämälähtöistä toimintaa toteutetaan kaikissa oppiaineissa ja 
työelämälähtöisiä toimintatapoja integroidaan Helsingin kielilukion perustoiminnan osaksi.   
  
 
Helsingin kielilukion ominaispainotukset:   
  
Kansainvälisyyspainotteisuus, työelämälähtöiset bisnes- ja yrittäjyyskurssit sekä vartijakurssit, 
alumnitoiminta sekä työelämäyhteyksien ja jatko-opintoyhteyksien sisällyttäminen joka aineen 
opetukseen.  
  
Vastuuhenkilöt ja opettajien sekä opiskelijoiden sitoutuminen toimintaan:   
  
Toiminnan vastuuhenkilöinä toimivat koulun työelämä- ja korkeakouluyhteistyön tiimin jäsenet, 
jotka suunnittelevat ja kehittävät toimintaa. Tiimiin voidaan ottaa myös opiskelijajäseniä. Tiimi 
tekee yhteistyötä koulun opiskelijakunnan kanssa. Kaikki opettajat pyritään sitouttamaan toimintaan 
ja aineryhmät vastaavat työelämälähtöisen suunnitelman toteutumisesta omien aineittensa osalta.    
  
Suunnitelman toteutumisen arviointi:  
 

Työelämä- ja jatko-opintovierailut sekä -vierailijoiden määrä kirjataan taulukkoon. Työelämätiimi 
arvioi suunnitelman toteutumista. Lukuvuoden alussa sovitaan toimintaan sitoutumisesta yhdessä 
opettajakunnan kanssa. Rehtori tukee työelämätiimin toimintaa.   
  
Toteutus:   
  
Työelämälähtöisyyden toteutuminen kaikissa oppiaineissa  
  
Lukuvuonna 2020-2021 on koulun aineryhmissä tehty valmiiksi suunnitelma, jonka mukaan  

• Jokaisen oppiaineen pakollisella kurssilla toteutetaan esittely aineen jatko-
opintomahdollisuuksista  
• Jokaisen oppiaineen ainakin yhdellä syventävällä kurssilla toteutetaan työelämävierailu tai 
kutsutaan kurssille työelämävieras  
• Jokaisen oppiaineen ainakin yhdellä syventävällä kurssilla toteutetaan jatko-opintovierailu 
tai kutsutaan kurssille vieras esittelemään jatko-opintomahdollisuuksia  

Suunnitelma pyritään ottamaan käyttöön lukuvuonna 2021-2022  
  

 
 
 



Alumni-iltapäivä  
 

• Pyritään toteuttamaan vuosittain syyslukukaudella. Alumni-iltapäivässä koulun alumnit 
kertovat lukion jälkeisistä jatko-opinto- ja/tai urapoluistaan. Opiskelija pääsee kuulemaan 
kahden valitsemansa alumnin esitystä.  

  
Urapäivä  
 

• Toteutetaan vuosittain tammikuussa kolmannen jakson koeviikolla. Opiskelija varjostaa 
itseään kiinnostavaa ammattilaista yhden päivän ajan.  

  
Jatko-opintovierailut  
  

• Suunnataan ensisijaisesti kakkosille sekä abeille. Opiskelijat osallistuvat itseään kiinnostaville 
jatko-opintovierailuille (OPO2-kurssit)  

  
Kansainvälisyystoiminta ja leirikoulut (jatko-opinnot sekä työmahdollisuudet ulkomailla)  
  

• Helsingin kielilukiossa järjestetään useita kansainvälisiä leirikouluja vuosittain. Jokaisen 
leirikoulun aikana pyritään toteuttamaan vierailuja kohdemaan korkeakouluihin sekä yrityksiin.   

  
Työelämälähtöiset kurssit ja bisneskurssit  
  
Lukiossa toteutetaan useita työelämälähtöisiä kursseja sekä bisneskursseja. Näitä ovat 
mm. Sales and marketing (TAT), Communication and negotiation skills (TAT), Yrittäjyys (NY), 
Työelämän psykologia (koulukohtainen psykologian kurssi), Opinnot ja työelämä ulkomailla 
(koulukohtainen OPO-kurssi)  

• Lisäksi esim. Securitaksen kanssa yhteistyössä kehitetty vartijakurssi sekä Baronan kanssa 
kehitetty ravintola-alan kurssi  
• Kesätyökurssi 

  
Aktiivipolkukurssit (APO) ja työelämätaidot  
  

• Tutorkurssi, ensiapukurssi (Metropolia), leirinohjaaja- tai kerhonohjaajakoulutus, autokoulu, 
hygieniapassi, toiminta opiskelijakunnan hallituksessa  
 

Kielilinjalaisille ja kaksikieliselle (suomi - englanti) linjalle kohdennetut jatko-opinto- ja 
työelämävierailut 
 

• Painotus: kielten osaamisen hyödyt ja tarpeet sekä jatko-opiskelu. Esim. yritysvierailut kiinan 
ja japanin kielen opiskelijoille.   

  
Kielipassi  
  

• Opiskelija voi suorittaa lukion aikana kielipassin, joka huomioi koulussa ja 
työelämässä hankitun kielitaidon. Painotukset: kieliopinnot, kansainvälisyys, jatko-opinnot ja 
työelämä  

  
Työnhakuvalmennus   
  

• toteutetaan yhteistyössä työelämäasiantuntijan kanssa. Opiskelijoille 2. vuonna. 
Yhteistyökumppanina esim. Linnanmäki 


