
Helsingin medialukiontyöelämälähtöinen toimintasuunnitelma

Tavoitteet

- toimintasuunnitelma on uuden LOPS:n tavoitteiden mukainen
- toimintasuunnitelma tuo esiin, miten työelämälähtöisyyttä toteutetaan Melussa
- toimintasuunnitelman avulla luodaan ja pidetään yllä aktiivisia, toimiviat ja

monipuolisia suhteita työelämän toimijoihin
- opiskelijat saavat lukiossa opiskelunsa aikana keskeisiä tietoja työelämästä ja

työelämässä tarvittavat perustaidot

Toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaa Helsingin medialukion VEKU-tiimi. Näin
työelämäyhteistyötä ja korkeakouluyhteistyötä pystytään koordinoimaan mielekkäästi.
VEKU-tiimi muun muassa pitää yllä listaa yhteistyökumppaneista ja alumneista ja huolehtii
koko koulua koskevien tapahtumien tuottamisesta ja viestinnästä.

Tässä toimintasuunnitelmassa korostetaan sitä, että Helsingin medialukiossa pyritään
edistämään opiskelijoiden työelämätaitoja ja opiskelumotivaatiota osana päivittäisiä
lukio-opintoja, ja keinoja tähän etsitään aktiivisesti ja yhdessä.

Opiskelijat osallistetaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja kehittämiseen
opiskelijakunnan hallituksen kautta.

Suunnitelman toteutumista arvioidaan pyytämällä palautetta vuotuiseen työelämäpäivään
osallistuneilta. Lisäksi VEKU-tiimi arvioi sunnitelmaa osana omaa toimintaansa.

Helsingin medialukion työelämälähtöisen toimintasuunnitelman
ominaispiirteet

Toimintasuunnitelman perustana ovat Helsingin medialukion opiskelijoille ja opettajille
tehdyissä kyselyissä esille tulleet toimintatavat ja ehdotukset. Tässä suunnitelmassa
kuvataan, miten työelämälähtöisyys ja työelämään valmentava laaja-alainen osaaminen
tulevat esiin eri aineryhmien opetuksessa ja millä muilla keinoilla (esimerkiksi alumnitoiminta
ja työelämäyhteistyö) työelämälähtöisyyttä koulussa edistetään.

Työelämävalmiudet ovat keskeisessä asemassa kaikissa lukion oppiaineissa, ja niihin
liittyvät taidot näkyvät laajasti eri oppiaineiden sisällöissä ja toimintakulttuurissa
laaja-alaisten osaamistavoitteiden kautta. Helsingin medialukion media- ja yhteiskunnallinen
painotus tuo työelämävalmiuksien kehittämiseen monialaisen Vuosittain voidaan opettaja- ja
opiskelijakunnan sopimuksen mukaan yhteisesti painottaa tiettyä laaja-alaisen osaamisen
perustaitoa, johon kiinnitetään erityistä huomiota.

Työelämälähtöisyys eri oppiaineiden opintojaksoissa



Suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineen
opiskelussa vuorovaikutusosaaminen on kautta linjan esillä työskentelytapana, ja
puheviestintää harjoiteltaessa se on erityisessä fokuksessa.

Oppiaineessa harjoitellaan monia työelämän tekstilajien vaatimia taitoja, esimerkiksi
argumentointia ja raportin ja referaatin kirjoittamista, yhdessä kirjoittamista ja kielenhuoltoa.
Työelämässä tarvitaan myös suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla opiskeltavia esitysten
laatimisen, keskustelun ja neuvottelun taitoja.

Kirjailijoiden ja media-alan ihmisten vierailuja pakollisissa opintojaksoissa toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan. Kulttuurialan ammatit ja työpaikat tulevat myös teatteri- ja muiden
opintokäyntien myötä.

Vieraiden kielten kaikilla kursseilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja kieli- ja
kulttuuritaitoja. Rub105-, Rua06- ja ENA6-kurssien sisältönä ovat jatko-opinnot ja työelämä
sekä yrittäjyys, ja niillä harjoitellaan muun muassa työhakemusten tekoa ja työhaastatteluja.

Biologian ja maantieteen opintojaksoissa GE1 ja BI1 esitellään alan ammatteja yleisellä
tasolla ja BI5-opintojaksossa  esitellään bioteknologian ammatteja ja opiskelupaikkoja.
Useiden matematiikan, fysiikan ja kemian opintojaksojen sisällöissä on yhtymäkohtia työ- ja
yrityselämään.

Pitkän matematikan opiskelijoille on tarjolla yliopiston avoimia MOOC-kursseja. Fysiikan
soveltavassa kursissa toteutetaan CERN-vierailu.

Psykologian sisällöissä ovat esillä opiskelijan motivaation, minäpystyvyyden ja resilienssin
vahvistaminen sekä psykologian opiskelun hyöty useilla eri aloilla ja ammateissa sekä oman
elämän hallinnassa. Opintojaksoissa esitellään myös, miten monenlaisiin ammatteihin
psykologit voivat päätyä.

Digitaalisissa opiskeluympäristöissä ja vuorovaikutuksellisissa työskentely sekä ilmaisullinen
työskentely (esitykset) tekevät työelämässä tarvittavia taitoja tutuiksi.

Historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa työelämävalmiudet ovat osa normaalia
työskentelyä kattavasti eri opintojaksoilla. Lisäksi näissä oppiaineissa on erikseen
opintojaksoja, joissa nämä alueet painottuvat, esim. arjen talous ja arjen turvallisuus sekä
vaalipaneeli.

Uskonnon sisällöissä opiskelijoita valmentavat työelämään dialogitaidot eri katsomuksia
omaavien ihmisten kanssa. Maailman uskontojen tunteminen on työelämässä vaadittavaa
kansainvälisyysosaamista. Uskontolukutaito tukee taitavaa median käyttöä ja monissa
asioissa vaadittavaa monilukutaitoa.

Uskonnon opintojasoissa tarkastellaan uskontotieteen, teologian ja erilaisten kirkollisten
ammattien opintopolkuja ja ammattitehtäviä ja tehdään yliopistoyhteistyötä teologisen
tiedekunnan kanssa.



Terveystiedon opinnoissa opiskelijat haastattelevat terveysalalla työskenteleviä henkilöitä
heidän opintopoluistaan ja työtehtävistään.

Liikunnan opiskelussa työelämän perusvalmiudet läpäisevät kaiken toiminnan: keskeistä on
esimerkiksi tunteiden kohtaaminen ja hallinta pelitilanteessa ja harjoituksissa sekä itselle
uudessa liikuntaympäristössä tai tehtävässä. Myös välineistä huolehtiminen, luonnon
kunnioittaminen ja keskustelu vastuusta yhteiskunta- ja yksilötasolla ovat liikunnan
opiskelussa esillä. analysointi ja arviointi harjoitteissa ja pelissä.

Liikunnanopetukseen kuuluvat käynnit eri liikuntapaikoissa ja keskustelu siitä, millaisia
työtehtäviä nämä paikat tarjoavat. Liikuntatehtävien lomassa opiskelijoiden kanssa
keskustellaan myös jatko-opinnoista ja liikunta- sekä terveysalan töistä.

Kuvataiteen kursseilla opittavia tärkeitä työelämävalmiuksia ovat työskentelyn
suunnitteluprosessi, vuorovaikutus ja viestintä. Lisäksi oppisisisällöissä on ammattimaisesta
tuottamisesta omaksuttuja sisältöjä, käytäntöjä ja taitoja, kuten graafinen suunnittelu,
pakkaussuunnittelu ja infografiikka. Opintojaksoihin kuuluvat myös kultturikäynnit ja
tutustumiset kuvataiteen alan työpaikkoihin.

Opinto-ohjaus Helsingin medialukiossa painottaa elämänhallinnan taitoja ja erityisesti
ajanhallintaa, joka on erittäin olennainen työelämätaito.

OP1-jaksolla laaja-alaisista osaamistavoitteista korostuu hyvinvointiosaaminen. Opintojakso
perehdyttää opiskelijat moderniin lukio-opiskeluun, jossa korostuvat oma-aloitteisuus,
suunnitelmallisuus, ratkaisukeskeisyys sekä sinnikäs työnteko. Opintojakson sisällöt tukevat
lukiolaisen identiteetin rakentumista, sillä opintojakson aikana opiskelija harjaantuu
tunnistamaan vahvuuksiaan sekä pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmiaan osana
elämänmittaisen opintopolun rakentumista. Opintojakso ohjaa opiskelijaa myös hakemaan
ohjausta ja neuvontaa pulmatilanteessa.

OP02-opintojaksoon kuuluu työelämä- ja korkeakouluvierailuja, toisen asteen
oppilaitosesittely ja osallistuminen koulutusmessuille ja -tapahtumiin. Lisäksi huoltajat
kertovat ammateistaan ja urapoluistaan.

Koulun ulkopuolisen toiminnan hyväksilukeminen

● ruotsin kielessä voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti esimerkiksi kesätyö Ruotsissa
tai Metropolian virkamiesruotsin kurssi

● englannissa kielikurssista tai vaihto-oppilasvuodesta voidaan hyväksilukea, sekä
mahdollisesti sopivasta koulukurssista

● matematiikassa, fysiikassa ja kemisaaston MOOC-kursseista on mahdollista saada
koulukohtainen valinnainen opintojakso.

● psykologiassa  Nuisku- nuorten ihmissuhdetaitokurssin suorittamisesta saa
PS09-elämäntaitokurssin

● uskonnossa opintoihin voidaan hyväksyä isostoiminta ja muunlainen
vapaaehtoistoiminta



● liikunnassa ensiapu 1 ja 2 kurssin suorittamisesta voi saada opintojakson. Aktiivisesti
koulun kilpailutoimintaan osallistuminen ja SM tasolla harjoittelevan aamutreenit
voidaan hyväksilukea

● kuvataiteessa ja musiikissa on korkeakouluissa lukiolaisille tarjottavia kursseja ja
hyväksilukea voidaan myös koulun ulkopuolisiin mediatuotantoon osallistuminen.
Musiikkiopistotason opintojen suorituksia voidaan hyväksilukea, jos ne vastaavat
sisällöltään musiikin koulukohtaisia opintojaksoja

● myös muita koulun ulkopuolisia kursseja (esim. autokoulu, turvakurssi) voidaan
hyväksilukea opintoihin

Muu työelämäyhteistyö ja -yhteydet

Helsingin medialukion media- ja yhteiskunnallinen painotus merkitsee monipuolista
työelämälähtöisyyttä: opintojaksot sisältävät sekä työelämätaitojen harjoittelua että yhteyksiä
työelämän verkostoihin. Media- ja yhteiskunnalliset opinnoissa opiskelijat harjaantuvat
monialaiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön; malliesimerkki tästä on vaalipaneelilähetyksen
tuottaminen.

Mediaopintojaksoilla yhteistyökumppaneita ovat YLE ja kaupalliset mediatalot, Melun
media-alumnit ja Tapanilan paikallisjulkaisu. Lukio ottaa media-alan tilaustöitä toteutettaviksi
opintojaksoilla, ja omissa elokuva- ja mediaprojekteissaan opiskelijoita ohjataan itse
luomaan yhteyksiä työelämään. Yhteistyökumppanit ja yhteistyön muodot kirjataan
dokumenttiin, jonka päivittämisestä vastaa VEKU-tiimi.

Helsingin medialukion kuraattori pitää joka vuosi aloittavalle ikäryhmälle kesätyöinfon, jossa
kerrotaan mistä ja miten kesätöitä voi hakea, miten tehdään CV ja työhakemus ja annetaan
vinkkejä työhaastatteluun. Lisäksi pidetään kesätyöseinää, jonne kootaan nuorille
suunnattuja kesätyöpaikkailmoituksia ja kesätyönurkkauksessa on saatavilla työnhakuun
liittyvää infoa. Kuraattori myös auttaa opiskelijoita työnhaussa yksilötapaamisissa läpi
vuoden ja neuvoo muun muassa hygianiapassin hankkimisessa.

Vuosittain Helsingin medialukiossa järjestetään työelämäpäiväpäivä, jossa hyödynnetään
melun alumneja ja mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden huoltajia. Työelämäpäivää
kehitetään kokeilemalla sen toteutusta erilaisin tavoin.


