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Tavoite 

 

Lukion opetussuunnitelmassa (LOPS 2021) korostuu tarve työelämälähtöisen 

toimintakulttuurin kehittämisestä, jotta pystytään vastaamaan yhä paremmin yhteiskunnan 

vaatimuksiin. Lukio-opintoja pyritään entistä paremmin kehittämään antamaan opiskelijalle 

sellaisia taitoja, joita jatkokoulutuksessa ja työelämässä tarvitaan. Keskeisenä tavoitteena on 

lisätä opiskelijoiden ymmärrystä eri oppiaineisiin linkittyvistä ura- ja jatko-

opiskeluvaihtoehdoista sekä tulevaisuuden työelämätaidoista. Mäkelänrinteen lukiossa 

tarkoituksena on ensin vahvistaa sekä johdon että opetus- ja ohjaushenkilöstön 

työelämätaitojen tunnistamista mm. eri oppiaineiden näkökulmasta, sekä edistää työelämä- 

että korkeakouluyhteistyön toteutumista.  

 

Käytännössä jokaisessa oppiaineessa tavoitteena on nostaa esille työelämätietoja ja -taitoja 

oppiaineiden erityispiirteet huomioiden. Tämän lisäksi myös koko lukioyhteisön toiminnassa 

ja sen päivittäisissä toimintatavoissa on tavoiteltava työelämälähtöisempää 

toimintakulttuuria. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sellaisia taitoja kuin 

tilanteeseen sopiva ja selkeä viestiminen, kyky tiivistää asioita ja erottaa olennainen 

vähemmän tärkeästä tai kyky suunnitella ajankäyttöä ja aikataulua.  

 

 

Mikä on ominaista Mäkelänrinteen lukion toimintasuunnitelmassa? 

 

Mäkelänrinteen lukiossa ajatuksena on alkuvaiheessa voimakkaasti panostaa henkilökunnan 

työelämätietoisuuden päivittämiseen. Opettajat ovat jo tammikuussa 2021 saaneet 

koulutuksen tulevaisuuden työelämätaidoista ja siitä, miten niitä kehitetään lukio-opinnoissa. 

I jaksossa syksyllä 2021 pidetään yhteistoiminta-ajalla tilaisuus, jossa aineryhmittäin 

pohditaan konkretian tasolla sitä, missä opintojaksoissa ja millä tavoin työelämälähtöistä 

opetusta parhaiten sopisi toteuttaa omassa oppiaineessa. Tarkoituksena on suunnitella 

työelämälähtöisiä sisältöjä ja toimintatapoja oppiaineiden pakollisiin opintojaksoihin.  

 

Syksyllä 2021 I jakson lopussa pidetään opettajien ja valmentajien yhteistilaisuus, jossa 

tunnistetaan erilaisia vahvuuksia ja keskustellaan niiden ilmenemisestä ja merkityksestä 

oman osaamisidentiteetin rakentamisessa. Vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen on 

tärkeä pohja työelämässä vaadittaville taidoille. 

 

Opettajat tutustuvat työelämään työpaikkavierailujen muodossa (opettajien yhteinen TET-

päivä). Opettajat voivat valita työpaikan oman kiinnostuksen sekä oman oppiaineen 

mahdollisten erityispiirteiden perusteella. Työpaikkakohteiden hankkimisessa hyödynnetään 

mm. lukiomme alumniverkostoa. Tarkoitus on havainnoida tämän hetken työelämätaitoja ja 

niiden mahdollista muuttumista tulevaisuudessa. Tämä on  työpaikkavarjostusta, jolloin 

opettajat jalkautuvat pienryhmissä erilaisiin kohteisiin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. 

Työpaikkakohteiden yhteyshenkilöt kutsutaan kiitokseksi tutustumiskäynnille oppilaitoksen 

tiloihin. Toisaalta on mahdollista jatkossa, TET-päivän sijasta, kutsua työelämävierailija 

oppilaitokseen kertomaan ko. alalla vaadittavista työelämätaidoista. Näillä tavoilla on 

tarkoitus ylläpitää  työelämätietoisuutta säännöllisesti opettajakunnan keskuudessa. 

 

Urheilulukion opiskelija on jatkuvasti tekemisissä työelämän kanssa harjoitellessaan 

urheilulajiaan päivittäin. Hän oppii vanhemmilta joukkue- tai harjoituskavereilta 



toimintatapoja, vaatimuksia, asenteita ja taitoja, joita vaaditaan, jotta voisi kehittyä lajissaan 

ammattilaiseksi. Valmentaja on hänen esihenkilönsä, jolta hän oppii johtamisen taitoja. 

Päivittäisessä vuorovaikutuksessa opiskelija oppii ja toteuttaa alaistaitoja. Urheilu on 

oppimisalusta työelämätaidoille, vaikka urheilupiirit eivät sitä osaakaan tuoda vielä riittävästi 

esille. Pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus, vastoinkäymisten ja paineiden sieto, asettuminen 

julkisen arvostelun kohteeksi ja ryhmässä toimimisen taidot ovat kaikki esimerkkejä taidoista, 

joita tarvitaan työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Urheilun tulisikin sanoittaa urheilusta 

opittuja taitoja paremmin muulle työelämäkielelle, jotta urheilun yhteiskunnallinen merkitys 

nähtäisiin monipuolisemmin ja arvostavammin. Osa urheilijoista tekee urheilulukion jälkeen 

urheilua ensimmäisenä ammattinaan esim. pelaten jalkapalloa, koripalloa tai jääkiekkoa 

ammattilaisena Suomessa tai ulkomailla. Osa tekee lajiaan, jossa taloudellinen 

ansaitseminen on pientä, ammattimaisesti urheiluapurahojen tai sponsorien 

mahdollistamana. Suurin osa jatkaa kuitenkin urheilua yhdistäen siihen opiskelua ammatti- 

tai tiedekorkeakoulussa. Urheilu-ura on investointi oman osaamisen kehittämiseen ja 

erilaisten osaamispääomien kasvattamiseen. Erityisesti urheilu-ura opettaa ajanhallintaa, 

itsensä johtamista, uuden opettelua, muutoksen sietoa ja yrittäjämäistä asennetta.  

 

 

Opiskelijoiden tarpeiden huomioiminen 

 

Lukuvuoden 2021-2022 alussa Mäkelänrinteen lukion opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan 

kartoitetaan kyselyllä heidän näkemyksiä siitä, millaisia työelämässä tarvittavat taidot tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa ovat. Lisäksi kysytään, miten työelämä ja korkeakouluopinnot 

näkyvät heidän mielestään opetuksessa ja kuinka he toivoisivat niiden näkyvän. 

Toimintasuunnitelmasta kysytään mielipidettä myös opiskelijakunnalta, ja jatkossa 

vuosittaista suunnitelmaa päivitetään yhdessä opiskelijakunnan kanssa.  

 

 

Työelämälähtöisyys osana Mäkelänrinteen lukion opintojaksoja ja moduuleja 

 

Lukuvuoden 2021-2022 alussa yhteistoiminta-aikaa käytetään siihen, että aineryhmät 

pohtivat, miten työelämälähtöiset toimintatavat, työelämässä tarvittavat taidot ja 

korkeakouluyhteistyö näkyvät uuden LOPS:n opintojaksoissa/moduuleissa. Näistä malleista 

tai konkreettisista esimerkeistä keskustellaan opettajakunnan kanssa. 

 

 

Aikataulu 

 

Toimintasuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuonna 2021-2022. Vuosittaista suunnitelmaa 

päivitetään yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijoille ja huoltajille tehdään kysely 

lukuvuoden 2021-2022 alussa.Aineenopettajien keskuudessa suunnittelutyö tehdään elo- 

syyskuussa 2021 yhteistoiminta-ajalla. Tämän jälkeen pidetään  opettajien ja valmentajien 

yhteistilaisuus I jakson lopussa. Epidemiatilanteesta johtuen keväälle 2021 suunniteltu 

ensimmäinen opettajien työelämään tutustumispäivä, TET-päivä, järjestetään vasta syksyllä 

2021.  

 

 

Vastuuhenkilöt ja resurssit 

 

Vastuuhenkilöt nimetään vuosittain joko toukokuussa tai elokuun alussa, kun uusi lukukausi 

alkaa, ja muidenkin työryhmien vastuuhenkilöt nimetään. Lukion työelämälähtöisyyttä 



kehittää korkeakoulu- ja työelämäryhmä. Lisäksi jokainen opettaja vastaa oman opetuksensa 

työelämälähtöisyydestä toimintasuunnitelman mukaisesti. 

 

 

Toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi 

 

Korkeakoulu- ja työelämäryhmä arvioi yhdessä opettajien ja opiskelijakunnan hallituksen 

kanssa toimintasuunnitelman toteutumista vuosittain.   

 

 

 

 


