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Tavoitteet 
 

o Opiskelijoille annetaan ideoita ja valmiuksia tehdä tulevaisuutta koskevia päätöksiä.  
o Lukio-opetus tukee opiskelijan työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittymistä. 
o Opiskelijoiden työelämätuntemus lisääntyy ja oma ammatinvalinta saa suuntaa. 
o Opettajat ja opiskelijat osallistuvat koulun työelämätoimintaan. 

 

Toiminta 
 

o Lukiossa toimii korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötiimi, joka vastaa korkeakoulu- ja 
yritysyhteistyön suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

o Toteuttamismuotona on viime vuosina ollut koko koulua osallistava ura- ja koulutuspäivä, 
johon pyydetään eri aloilta edustajia kertomaan omat uratarinansa. Tapahtumapäivän aikana 
voidaan järjestää myös muuta työelämätaitoja kehittävää toimintaa kuten työpajoja, joihin 
voidaan kutsua esimerkiksi erilaisia toimijoita ja yhdistyksiä (esim. Nuorten akatemia). 

o Alumneja pyydetään vierailemaan oppitunneille tai teemapäiviin kertomaan omista jatko-
opiskelu- ja työkokemuksistaan.  

o Alumniyhdistyksen pitkäaikaista yhteistyötä ylläpidetään, kehitetään ja ideoidaan eteenpäin.  
o Opiskelijoiden huoltajia pyydetään kertomaan uratarinoitaan tai esittelemään omaa alaansa 

oppitunneilla. Ykkösten vanhempainillassa kerätään vuosittain kontaktilista vapaaehtoisista 
huoltajista (liite). Opettajat voivat hyödyntää tätä listaa, kun he etsivät vierailijoita 
opintojaksoille. Listaan merkitään toteutuneet vierailut, jotta voidaan välttää yksittäisen 
huoltajan kuormittaminen. 

o Opettajille pyritään tarjoamaan lisäkoulutustaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

 

Työelämälähtöisyys oppiaineissa: 

o Kaikissa oppiaineissa harjoitellaan yrittäjyys- ja työelämätaitoja: viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot, ongelmanratkaisutaidot, projekti- ja 
ryhmätyötaidot, lukemisen ja kirjoittamisen taidot, medialukutaito, ongelmanratkaisutaidot, 
itseohjautuvuus, itsereflektio, kriittinen ajattelu, vastuunotto, kulttuurien tuntemus sekä 
esiintymistaito. 

o Yritys- ja työelämäyhteistyö konkretisoituu eri oppiaineiden opintojaksoissa esimerkiksi 
vierailuina ja luentoina sekä opiskelijatoiminnassa (OPKH, KesTo-ryhmä, viestintäryhmä, 
tutortoiminta, tekniikkaryhmä). 

 

 

 



 

Esimerkkejä toteutustavoista: 

o Kestävä tulevaisuus –opintojakso toteutetaan vuosittain 2. vuosikurssin opiskelijoille. 
Opintojakson toiminnallinen osuus koostuu työelämätaitojen ja vaikuttamisen osa-
alueista. Työelämätaitoja harjoitellaan yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen sekä 
Espoon kaupungin kanssa. Yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi osallistumalla 
erilaisiin haasteisiin, vierailuihin ja työpajoihin.  

o KesTo-ryhmä eli Kunkun kestävän toiminnan ryhmä koostuu vapaaehtoisista 
opiskelijoista ja opettajista. Ryhmän toiminnan kautta opiskelijat pääsevät 
harjoittelemaan vaikuttamista sekä tapahtumien järjestämistä sekä viestintää, jotka 
osaltaan tukevat työelämätaitojen kehittymistä. 

 

Vastuuhenkilöt 

 

o Työelämä- ja korkeakouluyhteistyötiimi (4-6 opettajaa + opiskelijajäsenet) 
o Opinto-ohjaajat  
o Aineenopettajat 

 

Mittarit 
 

o Opiskelijakysely työelämälähtöisyyden toteutumisesta lukuvuoden päätteeksi 

 

 

 

 

  


