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Helsingin 

kuvataidelukiossa 

KKT-sisällöt ovat 

osana 

Tulevaisuus-

tiimiä, 

vastuuhenkilöinä 

Tiina Kärkkäinen 

ja Tuttu Sillanpää.

Suunnitelman 

tavoitteena on 

vakiinnuttaa 

jo ennestään 

runsas KKT-

toiminta 

osaksi koulun 

arkea ja tehdä 

se näkyväksi.

Lukion 

pyrkimyksenä 

on luoda 

pitkäaikaisia 

kumppanuuksia.



OPISKELIJAT

Helsingin 

kuvataidelukiossa 

teetettiin 

työelämäkysely 

opiskelijoille 

11/2020

Vastauksia 

saatiin 220 

kappaletta, joista 

noin puolet oli 

ensimmäisen 

vuoden 

opiskelijoita

Opiskelijoiden 

arvio omasta 

työelämä-

tuntemuksestaan 

oli 40% tyydyttävä,

37% hyvä 

Opiskelijat 

toivoivat lukioon 

-Yritysvierailuja 

-Eri alojen   

vierailijoita 

oppitunneille

-TET-viikkoa



Opiskelijoiden toiveita lukiomme 

työelämäyhteistyön lisäämiseksiEnemmän infoa 

töistä, miten niihin 

haetaan ja 

esimerkkejä 

hakemuksista

Koulussa puhutaan 

työelämästä, 

työnteosta, eri 

ammateista ja 

uravalinnoista 

mielestäni liian vähän 

joten sitä voisi lisätä.

Lisää infoa 

kursseilla 

kyseisestä 

aineesta ja 

alan 

työpaikoista

Mä vaan toivoisin et 

olis ehk just jotain 

joka vähän selventää 

sitä miten asiat 

toimii, näin 

äärimmäisen 

hämärästi sanottuna.

Apua työelämään 

pääsemisessä ja 

joitakin neuvoja 

matkaan koulun 

jälkeen.

Esimerkiksi joku 

kurssi joka antaisi 

työelämän 

kokemusta

Olisi kiva jos koululle tulisi 

eri alojen ammattilaisia, 

koska niiltä voisi paikan 

päällä kysyä mietityttäviä 

asioita.

Tet-jakso olisi 

todella 

edistävä ja 

opettava

Uravarjostus 

olisi ihanaa



TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ NYTTaideaineiden 

kertaluonteiset 
projektit

Torkkelin

alumnien 

ammattilais-

vierailut 

ammattien 

iltapäivissä ja 

oppitunneilla

Work Pilots

Opiskelijoiden 

huoltajien 

ammattilaisvierailu

tammattien 

iltapäivissä ja 

oppitunneilla

Somalia-
verkosto

Muotoilutoimistojen 

yritysvierailut ja 

asiantuntijaluennot: 

KOKO3, Dsign, Avaava

Elokuva-

alan tuotantoyhtiöt

Tuffi Films, 

Dionysos films ja 

Making movies

Opettajien 

uratarinat

Kulttuuriperintö-

kasvatusseura

Nuorten 

Akatemia Kuvitus-

galleria

Linnanmäen 

HRO-osasto 

Designmuseo

Helsingin 

kaupunginteatteri: 

puvustus ja lavastus

Kulttuurialan 

toimijat ja 

yritykset

Uusyritys-

keskus

Nuoret 

Yrittäjät 

Ry



JA TULEVAISUUDEN 

YHTEISTYÖ

Elvytetään yhteistyötä mm.

Tikkurilan väritehtaan laboratorioiden, 

Helsingin energian, Kemiran ja ABB:n kanssa

Tuodaan esiin 

kuvataidelukiossa luotujen 

kontaktien 

merkityksellisyys myös 

tulevaisuuden 

työelämässä

Opiskelijan vahvuuksien 

tunnistaminen ja 

näkyväksi tekeminen

Virtuaalivierailut

yrityksiin

Aktiivinen 

verkostoituminen 

Kaupunkitason 

yhteistyö

Työelämän 

vaatimustason 

selvittäminen 

eri aloilla

Alumien aktivointi, 

Helsingin 

kuvataidelukion

Ystävät Ry



KORKEAKOULUYHTEISTYÖ 

NYTMetropolia ja 

Aalto +

kuvataidelukion 

yhteiset kurssit

HY

kielikeskus

Language 

Assistant-

apulaisopettaja-

ohjelma

HY

Fysiikan ja 

eläinfyiologian

laitos

Aalto 

juniorin 

työpajat

Oppilaitos-

vierailut

Eri alojen 

asiantuntijoiden

vierailut 

oppitunneilla

Aalto 

yliopisto 

opetus-

harjoittelijat

Jatko-opinto-

suunnitelmat

Turun yliopisto, 
Tuorlan

observatorion 
peili / 

linssihiomo 
Turun yliopisto, 

Arkeologian 
laitos

HY

Suomen-

kielen laitos



JA TULEVAISUUDEN YHTEISTYÖ

HY 

puheviestintä, 

Suomen kieli 

ja kirjallisuus

Hiilineutraali Helsinki

(HNH 35)-pilotti

Aalto Yliopisto

Kielikeskus, 

Nykyisten 

yhteistyökuvioiden ylläpito 

ja laajentaminen

HY

matematiikan ja 

tilasto-

tieteen laitos

Kampusyhteis-

työn laajentaminen ja jatkaminen



KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ NYT

Espanjan 

kielen ja 

kuvataiteen

vuosittainen 

Madrid-

projekti

KV-leirikoulu 

Sodankylän 

observatoriossa

Historian 

erikoiskurssi 

Puolassa / 

Baltiassa

CERN-

projekti 

Sveitsissä



JA TULEVAISUUDEN 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Taidelukio,Tallinna
Nordic Design

Designgymnasiet

Kungsholmen, 

Tukholma

Olemassa olevia 

kumppanuuksia 

jatketaan

Erasmus-hanke ja 

uudet 

kumppanuuskoulut



KKT-kyselyt 

teetettiin 

opiskelijoilla ja 

opettajilla 

talvikuukausina 

2020-21

KKT-

toimintasuunnitelma 

tulee Helsingin 

kuvataidelukiossa 

osaksi 

vuosisuunnitelmaa. 

Se laaditaan 

lukuvuoden 2021-22 

aluksi ja astuu 

saman tien 

voimaan.

HKTL 2021 

Tiina Kärkkäinen & 

Tuttu Sillanpää

Lukuvuoden 

päätteeksi 

yhteistyötahot 

raportoidaan 

ja kootaan 

toiminta-

kertomukseen


