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Kannaksen lukiossa 
työelämälähtöisyyttä

Kannaksen lukio on yksi Lahden kaupungin 
neljästä lukiosta. Opiskelijoita lukiossamme 
on noin 750. Kannaksessa on yleislinja, 
kuvataide- ja muotoilulinja sekä IB-linja – ja 
runsaasti hyviä ihmisiä! Nykyaikaiset ja 
monipuoliset tilat, modernit 
opiskeluvälineet ja laaja kurssitarjonta 
tarjoavat erinomaiset puitteet opinnoille.

Kuvataide- ja muotoilulinja tarjoaa hyvät 
valmiudet jatko-opintoihin taide-, muotoilu-
ja kulttuurialoilla. Sekä yleislinjan että 
kuvataide- ja muotoilulinjan opiskelijat 
voivat painottaa ainevalinnoissaan 
teatteritaidetta ja ilmaisua. IB-linjalla 
opiskellaan kansainvälisen IB-
opetussuunnitelman mukaisesti.



Yrittäjyysopinnot
Kannaksen lukiossa

Kannaksen lukiossa yrittäjyysopinnoista innostuu vuosittain 10-
30 opiskelijaa eri linjoilta. Yrittäjyyden ohjaajina kaksi opettajaa.

Yrittäjyyteen tutustutaan vierailujen ja opintokäyntien kautta. 
Entiset opiskelijat ovat esitelleet myös polkuaan yrittäjyyteen ja 
työelämään.

Vierailuja tehty Jyväskylän Tiimiakatemiaan, Kauppakeskus 
Rediin, NY-messuille ja paikallisiin yrittäjyystapahtumiin.

Opiskelijat voivat tutustua myös Päivä Yrittäjänä-hankkeen 
kautta työelämän arkeen itse olemalla työntekijänä yrityksessä 
yhden päivän ajan.

Osallistutaan myös itse yrittäjiksi: NY-toiminta, omien 
tuotteiden valmistus ja markkinointi, yhteistyöprojektit 
yritysten kanssa.

Yrittäjät ovat tehneet myös vapaaehtoistyötä.





Kuvataide- ja 
muotoilulinjalla 
osallistutaan 

Kuvataide- ja 
muotoilulinjalla 
osallistutaan 
yhteisiin 
projekteihin ja 
hankkeisiin 
yritysten ja 
yhteisöjen kanssa 
ympäri vuoden.





E-lops2021
Työelämälähtöisyyttä 
kaikille opiskelijoille 
…miten?

Me yrittäjyysopettajat pohdimme vuosi sitten, miten toteuttaa e-
lops2021 mukaista työelämälähtöistä toimintaa lukiossa. 
Tavoitteenahan oli tuoda työelämä kaikkien opiskelijoiden 
opintoihin. Lähdimmekin syksyllä 2020 mukaan Tunne työ 2-
hankkeeseen. 

Lukiojohtajamme Heikki Turunen sekä Tunne työ 
hankekoordinaattori Kalle Nieminen ehdottivat meille osallistumista 
Helsingin kaupungin järjestämään koulutuskokonaisuuteen 
Muutoksen tekijät. 

Muutoksen tekijät -koulutus alkoi myös syksyllä 2020. Hienoa, että 
hankkeessa on mukana eri kouluasteiden opettajia ja kouluttajia sekä 
alan ammattilaisia. Koulutuskokonaisuudet ovat avanneet ja 
auttaneet meitä rakentamaan työelämälähtöisyydestä 
toimintasuunnitelmaa, minkä ajattelimme elävän ajassa ja olevan 
sellainen, että jokaisen opettajan olisi siihen melko helppo tulla 
mukaan. 



Alkukartoitus 
työelämälähtöisestä 
toiminnasta 
opettajille 

Toteutimme alkukartoituksen 
helmikuussa 2021.  Teimme kyselyn, 

johon vastasi reilu puolet koulun 
opettajista. Vastauksia tuli kaikista 
aineryhmistä, kuitenkin odotimme 

suurempaa vastausten määrää. 
Tulosten tulkinnat ovatkin suuntaa 
antavia, mutta eivät ehdottomia.

Alkukartoitus tiivistettynä:

Vastauksia tuli kaikista aineryhmistä, 
kaikista ikä- ja 

opettajakokemusryhmistä.

Työelämälähtöinen toiminta 
opetuksessa on osalla ollut koko ajan 
mukana, oppimateriaalissa ei kovin 

hyvin huomioitu, painottuu opettajan 
omaan satsaamiseen ja ideointiin. 

Toiminnoista käytetyimpiä: vierailut, 
opintokäynnit, alan ammattilaiset ja 

entiset opiskelijat esittelijöinä.

Toivottiin tietoa ja opastusta, miten 
toteuttaa työelämälähtöisyyttä 
konkreetilla tasolla juuri omassa 
oppiaineessa. Toiveina oli myös 

mahdollisen verkottumisen opastusta.

Jotkut epäilivät, miten saada kaikki 
sisällytettyä opetukseen? Mistä tähän 

kaikki aika ja miten se kuormittaa 
opettajan työtä entisestään.

Alkukaroituksen lopussa kerroimme 
opastimme opettajia löytämään tietoa 

aiheesta konkreetilla tasolla: mm. 
tralla.fi ja Ladecin sivut.



Kannaksen lukion 
työelämälähtöinen 

toimintasuunnitelma 2021



KANNAKSEN LUKION TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 

Lukiomme Tavoite Alkukartoitus Ominaispiirteet Aineryhmät Opiskelijat Keinot Mittarit Käyttöönotto Vastuut/resurssit 
 
Lukiomme on 
yksi Lahden 
neljästä 
lukiosta. 
Lukiossamme 
yleislinja 
kuvataide- ja 
muotoilulinja 
ib-linja. 
Opiskelijoita 
tällä hetkellä 
noin 750. 
Syksystä 2022 
opiskelijoita 
n. 1350 
Lahden 
Gaudissa, 
jossa olemme 
mukana. 

 
E-lops2021 
työelämä-
lähtöisyys 
opetuksessa. 
Toimivia, 
aktiivisia 
työelämän 
yhteistyö-
kumppaneita 
Opiskelijoilla 
valmiudet tehdä 
tulevaisuutta 
koskevia  
päätöksiä. 
Jokainen lukion 
päättävä lähtee 
jatkokoulu-
tukseen. 
Lisätään työ- 
jayritys- 
elämän 
tuntemusta 
sekä tuetaan 
opiskelijoi-den 
hakeutumista 
omalleural- 
leen. Tulla esille 
työ 
elämään 
kannusta- 
vana 
yrittäjyyteen 
innostavana 
lukiona. 
Opiskelijan 
itsetunnon 
vahvistam., 
sinnikkyyteen 
ohjaaminen. 

 
Kysely 2/2021. 
Kartoitus toi 
esille opett. 
tähän menn. 
käyttämät 
työelämää 
sivuavat 
toiminnot 
opetuksessa. 
 
Alkukartoitus 
toimii lähtö- 
kohtana 
opettajien 
opetuksessa, 
johon tarkoitus 
tarjota tukea ja 
opastusta. 

Tuomme 

mahdollisimman 

näkyväksi ja 

saavutettavaksi 

työelämälähtöisyy

ttä.  Kartoitamme 

opettajien ja 

opiskelijoiden 

toiveita ja 

tarpeita.  Myös 

huoltajille 

esittelemme 

asian. 

Työntekoa ja 
yrittämistä 
innostava sekä 
jokaisen 
opiskeljan 
onnistumiseen 
kannustava 
työilmapiiri. 
Työelämäläh-
töisyyden lisäksi 
mahdollisuus 
yrittäjyys-
opintoihin omien 
resurssien 
mukaan. 
Vierailut/ 
opintokäynnit 
työelämän 
kohteissa. 
Alumnitoiminta ja 
entisten 
opisk.vierailut. 
Verkottuminen ja 
yht.työproj. 
kork.koulut, 
yhteisöt, 
yritykset. 

 
Aineryhmien 
opettajat toteuttavat 
työelämälähtöisyyttä 
oppiaineissaan 
kursseihin soveltuvilla 
tavoilla.  
Opettajille tehdyn 
kyselyn avulla on 
kartoitettu 
mahdollisen tuen ja 
tarvetta ja koottu 
avuksi lähteitä, joita 
voi hyödyntää (tralla, 
Ladec, 
nuorkauppakamari 
ym.). 
Aineryhmissä 
yhteisesti 
suunnitellaan, 
millaista 
työelämälähtöistä 
toimintaa, millaiset 
työ-elämäkontaktit ja 
yhteistyön muodot 
edistävät yhteisesti 
asetettuja tavoitteita. 
Aineryhmään sopivat 
keinot. 
Työelämäyhteistyö 
koskee kaikkia 
aineryhmiä.  
Tällä hetkellä jo 
monessa 
aineryhmässä 
vierailuja, 
opintokäyntejä, 
ammattien esittelyä, 
cv:n ja portfolion 
rakentamista, 
yrittäjyyttä, yhteistyö- 
projekteja. 

 
Opiskelijoiden 
toiveiden 
selvittäminen: 
Teemme kyselyn 
keväällä 2021 
toiveista sekä 
pyydämme 
palautetta ja 
kehittämistoiveita 
jo meneillään 
olevista kursseista, 
tapahtumista, 
vierailuista sekä 
“kummeista”. 
 
Opp.kunnan 
kuuleminen. 
Opetuksen 
aikainen  
kuuleminen 
työelämäläht. 
toiminnan  
mukaan. 
Opiskelijoilta 
ideoita ja 
mahdollisuus 
osallistua 
yrittäjyyteen. 
Mahdoll. osallistua 
projekteihin  
ja hankk. ja näistä 
opinnoiksi 
hyödyntäm. 
Mahdollinen 
yritt.diplomi. 
 

 
Opettajat tiedostavat 
ja esittelevät 
opiskelijoille, miten eri 

oppiaineissa 
työelämälähtöisyys on 
mukana. Tuodaan 
esille 
työelämälähtöisyyttä 
tukevia 
valinnanmahdollisuuks

ia: NY-toiminta, 
LUKKO-yhteistyö, 
päivä johtajana, eri 
projekteihin ja 
yrittäjyyskursseihin 
hakeutuminen. 
Työelämä-taidoista 
yhteinen kehittämis-

tehtävä 2021-2022. 
Vuosittaisen 
vuosikellon rakentam. 
aineryhm: 
-Yhteistyö 
oppilaitokset, 
kork.koulut, yritykset, 

yhteisöt. 
-Verkottum. 
kotimaassa ja  
kansainväl. 
-Vierailut/ 
vierailijat/ 
opintokäynn/ 

alumnit. 
-Oman itsen 
esitt./markk. 
muodot (cv, 
työhakemus, 
portfolio). 
Yrittämistä 

kann. asenne 
nostoon! 
-Tralla.fi  
sivusto 
 
 

 
-Alkukartoitus. 
- Lukuvuoden 
lopussa 
palautekysely 
opiskelijoille ja 
opettajille, 
minkä pohjalta 
kehitetään 
toimintasuunnit
elmaa.   
Yrittäjyyskasvat
usmittariston 
kysely 
opettajille. 
 
-Palautt. 
-Opisk. näytöt, 
esittelyt, 
tuotoks. 
-Keskust. 
aineryhm. 
-Huoltaj. 
kuulem. 
-Tutkimus miten 
näkyy 
ulospäin. 

 
-Vastuuopet 
esittelevät 
opettajille. 
-Esimiesten 
tuki. 
-E-lops2021 
velvoittav. 
korostam, 
ja esiintuom. 
-Lukuvuosi- 
suunnitelm. 
kirjaaminen. 
-Kehittämis- 
tehtäväksi 
esittäminen. 
-Apuna ja 
tukena  
kollegoille. 
-Yhteisen 
hyvän 
jakaminen. 
-2021-2022 
alkaen… 

 
Vastuuhenkilöt 
sovitaan esimiesten 
kanssa. 
 
-Lukiojohto 
-Rehtorit 
-Yritt.opet 
(Nyt:Jari Rantanen 
Leena 
Valtonen) 
-Opot kaikki 3. 
-Aineryhm. 
vuositt. 
vaihtuva 
vetopari. 
-lukiores. 
tähän 
velvoitt. 
kehitt. 
tehtävään 
resurssia. 

 



Tavoite

E-lops2021 mukainen 
työelämälähtöisyys 

opetuksessa.

Toimivia, aktiivisia 
työelämän yhteistyö-

kumppaneita.

Opiskelijoilla valmiudet 
tehdä tulevaisuutta 
koskevia päätöksiä.

Jokainen lukion päättävä 
lähtee jatkokoulutukseen.

Lisätään työ- ja 
yrityselämän tuntemusta 

sekä tuetaan opiskelijoiden 
hakeutumista omalle 

uralleen.

Tulla esille työelämään 
kannustavana, 

yrittäjyyteen innostavana 
lukiona.

Opiskelijan itsetunnon 
vahvistaminen, 

sinnikkyyteen ohjaaminen.



Meille 
Kannaksen 
lukiossa 
ominaista

Tuomme 
mahdollisimman 

näkyväksi ja 
saavutettavaksi 

työelämälähtöisyyttä.  

Kartoitamme opettajien 
ja opiskelijoiden toiveita 

ja tarpeita.  

Myös huoltajille 
esittelemme asian.

Työntekoa ja yrittämistä 
innostava sekä jokaisen 

opiskelijan 
onnistumiseen 

kannustava työilmapiiri.

Työelämälähtöisyyden 
lisäksi mahdollisuus 
yrittäjyys-opintoihin 

omien resurssien 
mukaan.

Vierailut/opintokäynnit 
työelämän kohteissa.

Alumnitoiminta ja 
entisten opiskelijoiden 

vierailut.

Verkottuminen ja 
yhteistyöprojektit ja -

hankkeet: korkeakoulut, 
yhteisöt, yritykset.



Aineryhmät

Aineryhmien opettajat toteuttavat työelämälähtöisyyttä 
opetukseen soveltuvilla tavoilla. 

Opettajille tehdyn kyselyn avulla on kartoitettu mahdollisen tuen 
ja tarvetta ja koottu avuksi lähteitä, joita voi hyödyntää (tralla, 
Ladec, nuorkauppakamari ym.).

Aineryhmissä yhteisesti suunnitellaan, millaista työelämälähtöistä 
toimintaa, millaiset työ-elämäkontaktit ja yhteistyön muodot 
edistävät yhteisesti asetettuja tavoitteita.

Aineryhmään sopivat keinot.

Työelämäyhteistyö koskee kaikkia aineryhmiä. 

Tällä hetkellä jo monessa aineryhmässä vierailuja, opintokäyntejä, 
ammattien esittelyä, cv:n ja portfolion rakentamista, yrittäjyyttä, 
yhteistyö- projekteja.



Opiskelijoiden 
huomioiminen

Opiskelijoiden toiveiden selvittäminen: Teemme kyselyn keväällä 2021 
toiveista sekä pyydämme palautetta ja kehittämistoiveita jo meneillään 
olevista kursseista, tapahtumista, vierailuista sekä “kummeista”.

Oppilaskunnan kuuleminen.

Opetuksen aikainen kuuleminen työelämälähtöisen toiminnan mukaan.

Opiskelijoilta ideoita ja mahdollisuus osallistua yrittäjyyteen.

Mahdollisuus osallistua projekteihin ja hankkeisiin niitä opintoihin 
hyödyntäen.

Mahdollinen yrittäjyysdiplomi tulevaisuudessa.



Keinot

• Opettajat tiedostavat ja esittelevät opiskelijoille, miten eri 
oppiaineissa työelämälähtöisyys on mukana. 

• Tuodaan esille työelämälähtöisyyttä tukevia valinnanmahdollisuuksia: 
NY-toiminta, LUKKO-yhteistyö, päivä johtajana, eri projekteihin ja 
yrittäjyyskursseihin hakeutuminen.

• Työelämätaidoista yhteinen kehittämistehtävä 2021-2022.

• Vuosittaisen vuosikellon rakentaminen.

• Aineryhmäyhteistyö: oppilaitokset, korkeakoulut, yritykset, yhteisöt.

• Verkottumisen tukeminen kotimaassa ja kansainvälisesti.

• Vierailut, vierailijat, opintokäynnit ja alumnit työelämätietoisuutta 
lisäämään.

• Opiskelijoiden oman itsen esittelyn ja markkinoinnin muodot (cv, 
työhakemus, portfolio).

• Yrittämistä kannustava asenne nostoon!

• Tralla.fi- sivuston tuotekortit työelämälähtöisyyttä tukemaan.



Mittarit

Alkukartoitus 
työelämälähtöisen 

toimintasuunnitelman 
lähtökohtana

Lukuvuoden lopussa 
palautekysely opiskelijoille ja 

opettajille, minkä pohjalta 
kehitetään 

toimintasuunnitelmaa.  

Yrittäjyyskasvatusmittariston 
kysely opettajille.

Palautteet, opiskelijoiden 
näytöt, esittelyt ja tuotokset. 

Keskustelut aineryhmissä Huoltajien kuuleminen.

Tutkimus: miten 
työelämälähtöisyys näkyy 

ulospäin?



Käyttöönotto

Suunnitelman on tarkoitus tulla käyttöön lukuvuonna 2021 –
2022.

Vastuuopettajat esittelevät opettajille.

Esimiesten tuki.

-E-lops2021 velvoittavuuden korostaminen ja esiintuominen 
rakentavasti.

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjaaminen.

Kehittämistehtäväksi esittäminen.

Apuna ja tukena kollegoille.

Yhteisen hyvän jakaminen 2021-2022 alkaen…



Vastuut ja 
resurssit

Sovitaan esimiesten kanssa.

Esimiehet; lukiojohtaja ja rehtorit mukana tukemassa.

Vastuuopettajat: esim. yrittäjyysopettajat.

Opot omaan työhönsä liittyen.

Aineryhmässä vuosittain vaihtuva vetopari.

Lukioresurssista tähän velvoittavaan 
kehittämistehtävään resurssia.



Lukuvuoden 
kulku 
Kannaksen 
lukiossa

ELOKUU – SYYSKUU

• Yrittäjyysryhmän kokoaminen ja lukuvuoden toiminnan esittely opiskelijoille.

• Innostaminen osallistumaan mahdollisimman laajasti lukuvuoden tapahtumiin ja projekteihin; mm. taidelauantai, 
myyjäiset, joulukylä, entisten opiskelijoiden vierailut.

• Yritys hyvä -kilpailuun kannustaminen, Yrittäjän päivä 5.9.

• NY-mahdollisuuksien sekä LUKKO-yhteistyön esittely.

• Opetuksen työelämälähtöisyyden tukemisen keinojen esittely opettajille: tralla, Ladec, Nuorkauppakamari ym..

• Kysely opiskelijoille työelämälähtöisyyteen liittyvistä toiveista.

LOKAKUU MARRASKUU

• Yrittäjyyskurssit käynnissä.

• Vierailuja, vierailijoita.

• Päivä johtajana –tempaukseen kannustaminen; Nuorkauppakamari.

JOULUKUU- TAMMIKUU

• Joulukylä-tapahtumaan valmistautumista: suunnittelua, tuotteiden valmistamista, markkinointia, 
verkostoitumista ammattiyrittäjien kanssa.

• Joulukylä-tapahtuma, tuotteiden myyntiä myös koulussa, palautetapaaminen ja kokemusten jakaminen.

HELMIKUU – MAALISKUU

• Yritys hyvä -kilpailutyön takaraja helmikuun lopussa, työn ohjaamista ja viimeistelyä.

• Vierailijoita, työelämään sijoittuneet entiset opiskelijat esittelevät omaa polkuaan työelämään ja myös 
yrittäjyyteen.  Toimivat koulumme opiskelijoiden kummeina.

HUHTIKUU – TOUKOKUU

• Yrittäjyyskurssit saatetaan päätökseen ja pyydetään palautetta opiskelijoilta.

• Palautekysely opettajille työelämälähtöisyydestä: onnistumiset, toiveet jatkosta.


