
 

Työelämälähtöinen toimintasuunnitelma 2021-2022 

Viherlaakson lukio 

Tavoitteenamme on LOPS19-hengessä, että jokainen Viherlaakson lukion opiskelija saa 

mahdollisuuden tutustua työelämään jollakin tavalla osana lukio-opintojaan. Lukiomme on noin 550 

opiskelijan yleislukio, jossa toimii myös taidelinja. Tavoitteenamme on, että opintojen ohella 

työskentelevät nuoret pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan opiskelijatovereilleen, he voivat 

halutessaan toimia koulumme työelämälähettiläinä. Vaikka opiskelija itse ei olisi ollut/päässyt töihin, 

on hänellä mahdollisuus saada kokemuksia ja tietoa vertaisiltaan lukion aikana. Omien 

opiskelijoidemme lisäksi hyödynnämme alumniyhdistys Vilua ry:n jäseniä ja vakiinnutamme 

yhteistyötä heidän kanssaan. Toimintasuunnitelman tavoitteena on, että lukiolainen saa opintojensa 

aikana käsityksen työelämästä, sen vaatimuksista ja erilaisiin tehtäviin tarvittavista koulutuksista. 

Vertaisoppiminen ja -jakaminen ovat toimintamme keskiössä. 

Tunne työ -hankkeessa luotu opintojakso (Työura alkuun!) mahdollistaa vertaisten kesken 

opiskelijan omien kokemusten jakamisen. Sen lisäksi OP2 -opintojaksolla tutustutaan jatko-

opintoihin vierailijoiden (korkeakoulujen opiskelijalähettiläät) tai alumnien kertomana. Tavoitteena 

on, että työelämälähtöisyys näkyy useassa koulun toiminnassa ja arjessa, eikä vain yksittäisillä 

opintojaksoilla. Oman koulumme työelämälähettiläät voivat pyytää esitykseen mahdollisuuksien 

mukaan esim. oman esihenkilön tai rekrytoinnista vastaavan työntekijän. 

Lukiomme toimintasuunnitelma on rakennettu niin, että se antaa mahdollisimman 

opiskelijaystävällisen, helposti lähestyttävän ja houkuttelevan tavan saada tietoa ja tutustua 

työelämään. Lukiomme toimintasuunnitelman yksi keskeisimmistä teemoista on vertaisjakaminen eli 

joko nykyisiltä opiskelijoilta toinen toisilleen karttuneen osaamisen ja kertyneiden kokemusten 

jakaminen tai Viherin alumneilta nykyisille opiskelijoille jakaminen. Vilua ry on tässä 

merkityksellisessä roolissa ja yhteistyötä heidän kanssaan vakiinnutetaan edelleen. Koulumme 

työelämälähettiläät ovat kaikkien opettajien käytettävissä eri oppiaineissa ja heidät voi pyytää 

oppitunneille, vaikka lyhyeksikin hetkeksi avaamaan hankittua työkokemusta. 

Työura alkuun! -opintojakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden vertaisjakamiseen sekä 

opintosuoritukseen. Opiskelijoilta tiedustellaan, miltä aloilta tai mistä työtehtävistä he haluaisivat 

koululle vierailijoita esim. OP2 -opintojaksolle tai Studia generalia -tapahtumiin. Alumneja 

hyödynnettäisiin tehokkaammin eri aineiden opintojaksoilla ja samalla vakiinnutetaan 

alumnitoimintaa osaksi koulun arkea. Tähän asti alumnit ovat vierailleet lähinnä OP2-kurssilla ja/tai 

koulun tapahtumissa. 

Tavoitteenamme on, että jatkossa alumnien vierailuja varten luodaan esimerkkimalli. Tämän mallin 

pohjalta he voivat rakentaa oman esityksensä ja ne ovat yhtenäisiä sekä rungoltaan samanlaisia. 

Toimintasuunnitelman toteutuminen edellyttää, että toiminnalle on nimetty koordinoiva opettaja ja 

että jokaisella aineenopettajalla on tieto, mistä/miten voi pyytää vierailijoita omille oppitunneilleen.  

Vastuuhenkilöinä toimivat projektin alussa Tunne Työ 2.0 -hankkeen parissa opinto-ohjaaja Salla 

Purho sekä kieltenopettaja Markku Granath. Tavoitteenamme on siis juurruttaa opiskelijoiden 

vertaisjakaminen osaksi koulun toimintaa ja luoda koko opettajakuntaa palveleva malli sekä yhä 

edelleen vakiinnuttaa aktiivista yhteydenpitoa Vilua ry:n kanssa. 


