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Johdanto

Työelämälähtöisen toimintasuunnitelman tavoitteena on tehdä näkyväksi lukion
työelämälähtöisyys. Suunnitelma auttaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa.

Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon koko lukion toiminta (eli esim. eri oppiaineissa
tapahtuva toiminta sekä lukion yhteiset tapahtumat jne.).

Lukuvuonna 2020-21 toimintasuunnitelman laatimisesta vastaavat Tunne työ 2.0
-hankkeessa mukana olevat opettajat Noora Harkio ja Päivi Maria Kuivalainen. Jatkossa
toimintasuunnitelman päivityksestä vastaavat sekä aineryhmät että AK-tiimi.

Martinlaakson lukion erityispainotukset

Martinlaakson lukio on valtakunnallinen LUMA-lukio. Tämä näkyy esimerkiksi
luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvinä erityiskursseina sekä vierailuina (vierailijat
koululla sekä vierailut koulun ulkopuolelle).

Martinlaakson lukiossa on myös draamapainotus ja tämäkin näkyy esimerkiksi tarjottavissa
erityiskursseissa sekä vierailuissa.

Toimimme samassa talossa MERCURIA-ammattikoulun (MERCURIA Kauppiaitten
kauppaoppilaitos Oy) kanssa. Opiskelijoillamme on mahdollisuus osallistua esimerkiksi
bisneskursseille. Tarjoamme myös TAT-kursseja.

Martinlaakson lukio on kansainvälisesti aktiivinen oppilaitos ja meillä on yhteistyökouluja
monessa maassa. Lisäksi olemme tehneet kehitysyhteistyötä jo yli 30 vuotta.
Kummikoulumme on Kilingin koulu Tansaniassa.

Oppiainetaso

Työelämälähtöisyys näkyy monella tavalla eri oppiaineissa. Jokaisella aineryhmällä on
suunnitelma siitä, miten työelämälähtöisyyttä käsitellään ja painotetaan eri oppiaineissa.
Kaikissa oppiaineissa pyrimme kuitenkin muistamaan arjen työelämätaidot, esimerkiksi
ajoissa tunnille tuleminen, vastuunotto omasta koulunkäynnistä, esteistä ja tiedossa olevista
poissaoloista etukäteen ilmoittaminen, toisen kunnioittaminen ja vuorovaikutuksen
korostaminen.



Työelämälähtöisyys voi näkyä arjen taitojen lisäksi myös esimerkiksi kursseilla tehtävissä
töissä. Lisäksi voi olla mm. vierailijoita koululla tai vierailuja koulun ulkopuolelle. Teemme
yhteistyötä eri korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Osa yhteistyökumppaneista on
pitkäaikaisia kumppaneita, osa lyhytaikaisia ja vaihtuvia.

Lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus osallistua työelämäkurssille (äidinkieli + opo).

Koko koulun yhteiset tapahtumat

Taksvärkkipäivä

Lukiollamme on pitkät perinteet taksvärkkipäivän järjestämisessä. Taksvärkkipäivässä
opiskelijat ovat hankkineet itselleen työpaikan yhdeksi päiväksi. Taksvärkkipäivän tuotoilla on
tuettu joka lukuvuosi kummikouluamme Kilingissä, Tansaniassa sekä vuosittain vaihtuvaa
toista hyväntekeväisyyskohdetta.

TET-päivä

Ajatuksena on ollut kehitellä TET-päivää (mahdollisesti korvaamaan taksvärkkipäivää).
Toteutus on vielä työn alla.

Pohdinnassa on myös Kilingin kummikoulun tukeminen jatkossa, jos taksvärkkipäivästä
luovutaan. Taksvärkkipäivän tuotoilla on tehty Kilingissä paljon tärkeää työtä, esim.
rakennettu uusia luokkahuoneita koulurakennukseen ja hankittu opetusvälineitä oppilaille.

Koulutusesittelyt (2. vuosikurssin opiskelijoille)

OP02-kurssin puitteissa järjestettävät jatkokoulutusesittelyt tarjoavat opiskelijoille
kurkistuksia eri alojen opintoihin ja työelämään. Vierailijoina on esimerkiksi alumneja, jotka
ovat löytäneet paikkansa eri aloilta.

Vaihtuvat tapahtumat

Koulussamme järjestetään erilaisia luentoja ja tapahtumia, joissa aiheet ja puhujat
vaihtelevat vuosittain. Tapahtumia on laidasta laitaan. Olemme esimerkiksi järjestäneet
opiskelijoille kansainvälinen työelämä -paneelin ja Tehdään hyvää -päivän, jolloin opiskelijat
kävivät tekemässä vapaaehtoistyötä mm. vanhainkodeissa ja päiväkodeissa.

Kehitysideoita ja -toiveita opettajilta

- Moni opettaja toivoo, että esimerkiksi Vantaan kaupungilla olisi yhteystietopankki,
jonka avulla voisi löytää nykyistä helpommin vierailijoita ja yhteistyökumppaneita

- Tämä on selkeästi toivotuin asia, jota esimerkiksi Tunne työ 2.0 -hankkeen
kautta toivotaan saavutettavan

- Ideoita toivottiin myös siihen, kuinka työelämää voisi käsitellä myös niillä kursseilla ja
niissä oppiaineissa, joiden sisältöihin työelämä ei ehkä nivoudu ihan niin luontevasti
kuin joissain muissa aineissa




