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Tämän suunnitelman 
tavoitteena on ohjata ja 
kehittää Kallion lukion 
työelämälähtöistä toimintaa 
tavoittamaan kaikki opiskelijat 
ja tulemaan luontevaksi 
osaksi kouluyhteisön arkea. 
Suunnitelma esittelee 
erityisesti koulun jousto-
tuntiin sidottua toimintaa.

Suunnitelman tavoite



• tutustuttaa opiskelijat työelämään ja 
työnhakuun

• tarjota tietoa erilaisista urapoluista

• tarjota ideoita esimerkiksi siitä, miten työllistää 
itsensä

• tarjota tietoa erilaisista niin koti- kuin 
ulkomaisista opintopoluista

• tukea ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin 
liittyviä lukioaikaisia valintaprosesseja

• opastaa tiedonhankinnassa

• tutustuttaa Kallion lukion erityistehtäväaineiden 
tarjoamiin mahdollisuuksiin

• auttaa opiskelijaa verkostoitumaan

1. Työelämälähtöisen toiminnan tavoitteet Kallion lukiossa: 



Lisäksi tavoitteena on:

• vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta 
ja itsetuntoa

• edistää opiskelijan kokonaisvaltaista 
hyvinvointia

• johdattaa opiskelijaa vastuulliseen 
toimintaan

• auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat 
vahvuutensa ja kiinnostuksen 
kohteensa



Kallion lukio toteuttaa valtakunnallista ilmaisutaidon opetuksen 
erityistehtävää seuraavissa oppiaineissa: Kirjallinen ilmaisu, 
lavastus, media, puheilmaisu, tanssi, teatteri, valosuunnittelu ja 
äänisuunnittelu.



Työelämälähtöisyys toteutuu koulussa monin eri 
tavoin, jotka voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan:

Eri oppiaineiden opetussisältöihin 
integroitu toiminta: Koulu tekee 
oppiainerajat ylittävää yhteistyötä, 
jonka toteuttamiseen osallistuu usein 
myös koulun ulkopuolisia tahoja.

Joustotuntiin sidottu toiminta: 
Opiskelijat voivat osallistua läpi 
lukuvuoden viikoittain erikseen 
järjestettäviin tilaisuuksiin, 
tapahtumiin ja toimintaan, jotka 
toteutetaan sekä koordinoidusti 
opettajien, opiskelijoitten ja koulun 
sidosryhmien asiantuntijuutta 
hyödyntäen että opiskelijoitten 
omaehtoisen suunnittelun mukaan.



Oppiainesisältöihin 
liittyvä työelämä-
lähtöisyys...

…. toteutuu 

monin eri 

tavoin!



Oppiainesisältöihin liittyvä työelämälähtöisyys
on monipuolista ja sisältää mm.:

• vierailevia eri alojen asiantuntijoita oppitunneilla

• alumnivierailuja

• yritysvierailuja

• korkeakouluvierailuja

• oppiainerajat ylittäviä yhteistyöprojekteja

• yhteistyöprojektit muiden oppilaitosten kanssa

• yhteistyöprojektit koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

• työskentely autenttisissa oppimisympäristöissä

• kansainväliset vieraat ja vierailut

• opettajien ja koulun muun henkilökunnan omat urapolut

• opinto-ohjaajien ammatillisen panoksen



Oppiainesisältöihin liittyvä työelämälähtöisyys...

• toteutuu luontevana osana muuta 
opetusta ja

• sisältyy opiskelijan muihin 
opintosuorituksiin

• tukee ja vahvistaa oppiaineen tavoitteita



Joustotuntiin sidottu toiminta

Viikoittainen tilaisuus perinteisesti

• kerran viikossa kaikkien 
opiskelijoiden yhteiseen 
tuntikiertokaavioon varattuna 45 
minuutin mittainen oppitunneista 
vapaa joustotunti, ns. “jousto”

• tarkoitettu ensisijaisesti 
erityistehtäväaineitten tunneilla 
valmistetuille opiskelijaesityksille, 
diplomitöiden esityksille, vierailuille, 
opiskelijakunnan tilaisuuksille



Joustotunnin uutena tavoitteena

• tukea monipuolisesti opiskelijan 
kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia ja 
edistää yhteisöllisyyttä muun koulutyön lomassa

• vahvistaa opiskelijoiden korkeakouluyhteistyötä, 
kansainvälistä ja työelämälähtöistä toimintaa

• mahdollistaa taidekäsityksen kehittäminen taide-
esityksiä seuraamalla

• lisätä opiskelijoiden liikunnallisuutta 
kannustamalla opiskelijoita harrastamaan 
liikuntaa kesken koulupäivän

• tarjota opiskelijoille luonteva tapa saada 
opintosuorituksia aktiivisuudesta oppituntien 
ulkopuolisesta toiminnasta



3 Opiskelijalähtöisyys
Opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ovat joustotuntien toiminnan suunnittelun lähtökohtana. 
Opiskelijakunta osallistuu joustojen ohjelman ideointiin yhdessä toimintaa koordinoivien 
opettajien kanssa.



Työelämälähtöisessä Kallion lukiossa opiskelija

• tutustuu jatko-opintomahdollisuuksiin ja hakuprosesseihin

• tutustuu työuriin ja ammatteihin ja oppii työnhakua

• rohkaistuu kansainväliseen toimintaan

• toimii yhteisöllisesti, verkostoituu ja oppii yrittäjyyttä

• soveltaa autenttisissa oppimisympäristöissä erityistehtäväosaamistaan (esiintymis- ja 
yhteistyöprojektit, rekrytointi, työtilaisuudet)

• ottaa vastuuta yhteisestä toiminnasta (liikuntatuokio, reflektiokeskustelun vetäminen,)

• oppii reflektoimaan näkemiään taide-esityksiä ja keskustelemaan teoksista

• edistää hyvinvointiaan (keho ja mieli…)

• oppii organisointia ja elämänhallintaa 



Joustojen suunnittelu alkaa keväisin, ja suunnitelmaa 
tarkennetaan lukuvuoden alussa ja tarpeen mukaan, ja ohjelmaan 
päivitetään lukuvuoden edetessä. Opinto-oppaassa on 
aktiivipolkuopintojen suoritusohjeet.



Aktiivipolkusuoritukset

Opiskelija voi kartuttaa jousto-
osallistumisillaan kolmea eri 
aktiivipolkusuoritusta. Yhdestä 
osallistumisesta saa yhden 
pisteen ja yksi 
aktiivipolkuopintokokonaisuus 
on 18-22 pistettä. 

Joustotunnin suorituksiin voi 
kuulua erikseen ilmoitettavia 
kirjallisia töitä. Osasuoritukset 
kerätään opiskelijan 
opintorekisteriin. 
Koordinaattorit myöntävät 
opintomerkinnät. 



4. Toteutus

Kallion lukion työelämälähtöinen toiminta perustuu 
osallistujien osallistamiseen. Jokaisella kouluyhteisön 
jäsenellä on mahdollisuus osallistua ideointiin ja ehdottaa 
yhteistä toimintaa.

Toiminta tapahtuu oppitunneilla ja joustoilla. Lisäksi 
opiskelija voi sisällyttää aktiivipolkuopintoihinsa erikseen 
sovittaessa omaehtoista työskentelyä (kesätyöt, 
kansainvälisyys, koulun ulkopuoliset projektit, 
työelämätutustumiset, työpaikkavarjostukset ym.).

Jouston tilaisuuksien järjestämisessä ja ilmoittautumisten 
organisoinnissa käytetään Wilma-ohjelman 
tapahtumakutsua.



MITÄ MITEN USEIN KUKA

Alumnivierailut 4 x lv; 2-3 alumnia kerralla Aineenopettajat, koordinaattorit

Opiskelijakunnan ehdotukset 2 x lv Opiskelijakunta (hallitus), ohjaava opettaja

Jatko-opintoesittely 4 X lv Opinto-ohjaajat

Sosiaalinen mediaOPETTAJAT 1 x lv Opettajat, tiimit, opiskelijat

Opiskelutaidot

elämänhallinta

1 x lv OPISKELIJAHUOLTO:

cv:n laadinta, LinkedIn 2 x lv KKT-koordinaattori

Yrittäjyys 1 x lv KKT-koordinaattori

Työhakemuksen laatiminen /kesätyöt X 1 1 x lv KKT-koordinaattori

Jatko-opintotiedonhaku

1 x lv ohjatusti, 

xitsenäisesti

KKT-koordinaattori, opiskelija

Ohjeistus omatoimivarjostukseen, tet:iin ym 1-2 x lv KKT-koordinaattori

Kansainvälisyys, korkeakoulut, Sprachdiplom 1-3 alumnia x 1-2 x lv KKT-koordinaattori

Asiantuntijavierailut / laajemmin työelämäpolut 

yhden sateenvarjon alla (HOK Elanto); 

johtokunnan ja Kyyryn jäsenet ammattikuntiensa 

esittelijöinä

2 x lv KKT-koordinaattori

Rekrytointi/ työnhaku 1 x lv KKT-koordinaattori

Apurahahaku 2-4 x lv KKT-koordinaattori

Joustojen (lukuvuodessa n. 22) työelämälähtöinen ohjelma:



6. Vastuuhenkilöt ja resurssit

Jokainen opettaja luontevana osana opetustaan

Työelämäkoordinaattori(t) ja mahdollinen tiimi:

• joustojen KKT-toiminta

• joustojen kokonaisohjelma yhteistyössä 
taideopetuksen koordinaattorin ja Liikettä 
koulupäivään -hanketiimin kanssa

• vastaanottaa ja välittää koululle tulevat 
esiintymispyynnöt ja yhteistyötarjoukset ym.

• toimii tarvittaessa yhteistyössä opojen, 
aineryhmävetäjien, opiskelijahuollon, 
opiskelijakunnan, tutoreitten, Kyyryn, alumnien ja 
johtokunnan sekä koulun muiden sidosryhmien 
kanssa.



7. Toiminnan arviointi

• Aktiivipolkusuoritusten 
määrän seuranta

• Palautteet

• Keskustelut

• Kyselyt tarpeen mukaan

• Opintojaksopalautteet



8. Toiminta osaksi arkea
• koordinaattori / tiimivetäjä organisoi

• suunnitelman hyväksyttäminen rehtorilla

• suunnitelman esitteleminen työyhteisölle ja opiskelijoille

• suunnitelman käytäntöönpanosta sopiminen asianomaisten 
kanssa ja työnjako

• toiminnan vuosikellottaminen kokeiluvuoden aikana; lukuvuoden 
2021-2022 suunnittelu käynnistyy toukokuussa 2021

• Joustoa elämään! -lanseeraustilaisuus 5.5.2021

• tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmän kehittäminen

• suoritusmerkintöjen rekisteröinnin kehittäminen

• toiminnasta myös vanhemmille, vanhempainyhdistykselle, 
alumneille ja muille sidosryhmille tiedottaminen

• opettajat huomioivat KKT-näkökulman opetuksessaan



9. Kehittäminen
• perustuu jatkuvaan kokemusten 

reflektointiin ja toiminnan arviointiin

• tapahtuu yhteistyössä koulun eri 
toimijoiden välillä

• tapahtuu yhteistyössä koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa

• vuosikellon tarkastelu ja mahdollisten 
muutosten teko kokemusten 
perusteella

• resursointi yhteiseen ideointiin ja 
kokemusten jakamiseen

• opettajien kannustaminen 
työelämälähtöisyyden toteuttamiseen



10. Koulun 
yhteistyökumppaneita

Aalto Junior

Aalto-yliopisto

Annantalo

Ateneumin taidemuseo

AuslandsschulwesenDeutsches

Sprachdiplom der

Kultusministerkonferenz

Beethoven Gymnasium

Catalyst Berlin - Filmschule

Deutsche Schule Helsinki

Frankfurt: Gymnasium Riedberg

Fremantle

Goethe Universität

Goethe-Institut Helsinki

Haaga-Helia (tuotantokurssi)

Helsingin kaupunginkirjasto

Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Helsingin Kaupunginmuseo

Helsingin Kirjamessut

Kaapelitehdas

Kaisaniemen ala-aste

Kallion seurakunta

Kentucky University

Kinos Rentals Oy

Kulttuurikeskus Caisa

Kulttuuritalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Musiikkitalo

New York Film Academy

Nuori Näyttämö-hanke / TNL

Nuorten Tiedeakatemia

Opetushallitus

Raekallio corp. tanssiryhmä

Ranska: Pariisin La Villette -tiedekeskus

Saksan Suomi-instituutti

Savoy-teatteri

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Hius- ja kauneudenhoitoala;

Tekstiili- ja muotiala)

Suomen Kansallisteatteri, 

Helsingin kaupunginteatteri

Suomen Sotaveteraaniliitto

Tampereen yliopisto (Teatterityön tutkinto-ohjelma)

Teatterimuseo

Tiivistämö

Tukholman Suomi-instituutti

Tutkimuskeskus Cern

Universität der Künste Berlin

Voup Oy

Yleisradio

Ym.

Helsingin Kulttuurikeskus

Helsingin taideyliopisto Sibelius-Akatemia

Helsingin taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Helsingin yliopisto (mm. Bio- ja 

ympäristötieteellinen tdk., Humanistinen tdk., 

Kasvatustieteellinen tdk., Matemaattis-

luonnontieteellinen tdk., Oikeustieteellinen tdk., 

Kielikeskus, Avoin yliopisto)

Ilmatieteen laitos



Työelämälähtöinen toiminta tukee osaltaan Kallion lukion 
vetovoimaisuutta kouluna, jossa tuetaan yhteisönsä jäsenten

• osaamista ja halua kohdata, ratkoa ja ylittää haasteita eettisesti ja luovasti

• kasvua ja kehitystä aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan toimijoiksi



Suunnitelman laatijat:

saksan lehtori Hanna Saari

teatterin lehtori Annemari Untamala

Kehittämiseen osallistuneet:

rehtori Ari Mäkinen

opinto-ohjaaja Taru Heikkinen

opinto-ohjaaja Anu Laitinen

Kallion lukion opettajat ja opiskelijat


