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TAVOITTEET 
 Toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda ja ylläpitää käytänteitä, joiden avulla työelämän taitoja 

ja tietoja sekä yrittäjyyttä tuodaan osaksi opetusta ja lukion toimintaa kaikissa oppiaineissa ja 

lukion toiminnassa. 

 Tavoitteena on myös kehittää yhteistyöverkostoa paikallisten yritysten ja lukioiden välille.  

OLEMASSA OLEVAT KÄYTÄNTEET 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 Lahden lyseon digitutor-opiskelijat toimivat opiskelijoiden ja opettajien tietoteknisenä tukena. 

Digitutor- toiminnan aikana tutustutaan myös paikallisiin ICT- yrityksiin, jolloin opiskelijat näkevät 

miten yritysten ICT- tuki toimii. 

 LUMATE-aineissa soveltavia kursseja, esimerkiksi TIEDE-kurssit sekä biologian ja maantieteen 

kenttäkurssit 

 Yhteiskuntaopissa urheilijan brändi ja viestintäkurssi tukemaan urheilijoiden työelämätaitoja osana 

urheilu-uraa.  

Vierailut, vierailijat ja yhteistyö alueen yritysten kanssa  

 
 Digitutor- toiminnan aikana paikalliset yritykset käyvät esittelemässä toimintaansa lyseolla.  

 Esimerkiksi opinto-ohjauksessa on tehty yhteistyötä Päijät-Hämeen yrittäjien kanssa. Joskus opinto-

ohjauksessa on ollut mahdollisuus myös job shadowing- toimintaan. 

 Vierailijoita on kutsuttu oppitunneille lähes kaikissa aineryhmissä ja vierailuja on järjestetty 

esimerkiksi yrityksiin tai muille työpaikoille. Myös ulkomaalaisia opiskelijoita on käynyt vierailuilla ja 

esittelemässä omia opintoalojaan 

 Alumnitoiminta 

 LUMATE-erityistehtävään liittyen vierailuja paikallisiin yrityksiin, vierailijoita vuosittain. Vierailujen 

yhteydessä esitellään kyseisen alan työntekijöitä, heidän koulutustaustaansa ja urapolkujaan. 

korkeakouluyhteistyötä (TIEDE1-TIEDE3 kurssit). Vierailuja on toteutettu myös yliopistoihin ja 

korkeakouluihin sekä tiedepäiviin 

 

AINERYHMÄT JA TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS OSANA ERI OPPIAINEITA 
 Opettajille on toteutettu helmikuussa 2012 kysely, jolla selvitetään mitä jo tehdään, mitä voisi 

tehdä ja miten työelämälähtöisyys huomioidaan eri oppiaineissa.  

 Kyselyn perusteella työelämälähtöisyys on toteutunut lyseossa eri aineryhmissä melko 

monipuolisesti. 

 Seuraava kysely opettajille toteutetaan joulukuussa 2021. Tarkoituksena on selvittää 

työelämälähtöisyyden toteutumista lyseossa sekä kerätä uusia ideoita ja käytänteitä tulevaisuutta 

varten. 

 

OPPITUNNEILLA TAPAHTUVA TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTA 
 Työelämässä tarvittavien kieli- ja viestintätaitojen sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen sekä 

aineeseen liittyvät soveltavat tehtävät ja käytännön harjoitukset, sekä kiinnitetään huomioita 



ammatteihin, aloihin tai aineisiin, joilla kurssilla käsiteltäviä asioita hyödynnetään ja tarvitaan 

(esimerkiksi matematiikassa) 

 Raportointitaitojen harjoitteleminen 

 Mediataitojen harjoitteleminen 

 Työhyvinvointiin ja ergonomiaan liittyvien taitojen harjoitteleminen 

 TVT-taitojen harjoitteleminen 

 

MUU TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTA 
 Esitellään aloja, joihin kyseistä oppiainetta opiskelemalla voi työllistyä. 

 Työelämälähtöisyyttä on huomioitu useissa eri oppiaineissa esimerkiksi urapolkujen, 

työhyvinvoinnin, työelämätaitojen ja työnhaun näkökulmasta.  

 Harjoitellaan verkostoitumista 

 

OPISKELIJOIDEN OSALLISTAMINEN, OPISKELIJOIDEN TARPEIDEN 

HUOMIOIMINEN 
 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille teetetään keväällä 2021 kysely siitä, minkälaista toimintaa he 

toivoisivat osaksi omaa opiskeluaan, jotta opinnot tukisivat työelämävalmiuksia.  

 Kyselyn tulosten pohjalta kukin aineryhmä miettii ja suunnittelee omalta osaltaan, miten 

työelämälähtöisyyttä toteutetaan osana opetusta. On pohdittava, varataanko tähän esimerkiksi 

aikaa osana VESOA syksyllä. 

TOIMINNAN MITTARIT 
 Työelämälähtöisyyden toteutumista eri oppiaineissa voidaan seurata esimerkiksi teettämällä kerran 

lukuvuodessa kysely opiskelijoille. Tällöin heiltä voidaan kysyä, onko työelämälähtöisyyttä 

huomioitu heidän mielestään riittävästi ja heidän toiveitaan voidaan kartoittaa. 

 Tarpeen mukaan voidaan teettää kysely aiheesta myös opettajille. 

VAKIINNUTTAMINEN OSAKSI TOIMINTAKULTTUURIA 
 Pidetään asiaa esillä ja vireillä tulevana lukuvuonna. 

 Aineryhmät toteuttavat osana omaa opetustaan työelämälähtöisyyttä. 

 Suunnitelman esittely toukokuussa tulevan lukuvuoden suunnittelukokouksessa. 

 Olemassa olevien käytänteiden ja tapahtumien jakaminen yleisemmin kaikkien tietoon. Tuodaan 

paremmin näkyväksi mitä työelämälähtöistä kukin tekee ja jaetaan osaamista ja ideoita näin 

eteenpäin työyhteisössä (esimerkiksi Esan hankkeeseen liittyen koodaama nettisivu). 

 https://tralla.fi/ sivustolta voi saada ideoita ja ajatuksia omaan työhön 

 

https://tralla.fi/


VUOSIKELLO/AIKATAULU 

 

 

 

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu 2021

Työelämälähtöisen 
toiminnan arviointi, 
kysely 
opettajille/opiskelijo
ille

Toukokuu 
2021

Kysely 
opiskelijoille 

toimintasuun-
nitelman 
esittely 
henkilökunalleKesäkuu

Elokuu 
2021

Työelämälähtö
isen toiminnan 
suunnittelu 
aineryhmissä/
aloitusvesossa

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu 
2021

Työelämälähtö-
isen toiminnan 
arviointi, kysely 
opettajille/opisk

elijoille


