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- SUUNNITTELE URA

Vinkkejä ja polkuja lukion työelämälähtöisen 
toimintakulttuurin rakentamiseen 



HANKE PÄHKINÄNKUORESSA

Tunne Työ – suunnittele ura (S20945) on 
vuonna 2017–2019 toteutettu laaja kumppa-
nuushanke lukioiden työelämälähtöisten 
mallien ja pedagogiikan, työelämäyhteistyön 
sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämä-
tuntemuksen kehittämiseksi. 

Päämääränä on ollut lukiokoulutuksen 
kehittäminen siten, että opiskelijoiden tulevai-
suudenpolut vahvistuvat. Hankkeessa on 
toteutettu oppimis- ja työskentelymalleja, jotka 
laajentavat opiskelijoiden osaamista jatkokou-
lutuksessa ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. 
Tunne Työ-hanke on mahdollistanut oppilai-
toksille valmistautumisen uudistetun lukiolain 
ja lukion opetussuunnitelman (LOPS2021) 
toteuttamiseen. 

Hankkeen toteuttajat ja oppilaitokset ovat 
kehittäneet runsaasti erilaisia työelämäläh-
töisiä käytäntöjä, opettajien työelämäosaa-
mista sekä erilaisia yhteistyömalleja niin 
työelämän, ammatillisen koulutuksen kuin 
korkeakoulujen kanssa.
 
Löydät hankkeen yli 150 ideaa ja mallia valta-
kunnallisesta Tralla.fi-palvelusta. 

Tähän julkaisuun on koottu tiiviiseen pakettiin 
kurkistuksia siihen, mitä hankkeessa on toteu-
tettu ja opittu kahden vuoden aikana. Innostu 
ja onnistu vinkkien avulla. Hyödynnä ideoita 
ja esimerkkejä opetussuunnitelmatyössä, 
oppilaitoksesi työelämälähtöisen toimintakult-
tuurin kehittämisessä tai kehittäessäsi omia 
kurssejasi.

Toteuttajina 29 lukiota, joissa opiskelee 
lähes 17 500 lukiolaista sekä ammatillinen 
oppilaitos ja ammattikorkeakoulu

HANKKEEN TULOKSIA

Helsinki: Muun muassa 50 uutta tai tuunattua työelämälähtöistä lukio-
kurssia, kolme työelämätiimiä ja kaksi työelämästrategiaa. Oivaltavan 
oppimisen palkinto. 
Espoo: Kaupungin lukioiden kesätyötapahtuma KesätyöX. Opinto-
ohjauksen yhtenäistäminen sekä työelämä- ja jatkokoulutusesittelyjen 
lisääminen oppiaineisiin. 
Vantaa: Lukion työelämälähtöisyyden kehittämisestä vastaavat työelä-
mätiimit osaksi kaupungin lukioiden rakennetta. Kahdeksan uutta tai 
tuunattua työelämälähtöistä kurssia.
Lahti: Yhteistyömallit kaupungin lukiokoulutuksen ja elinkeinoelämän 
kanssa lisääntyneet. Reilut 10 uutta tai tuunattua työelämälähtöistä 
kurssia tai toimintamallia.
Lappeenranta: Tiimipedagogiikka osaksi lukioiden toimintakulttuuria 
sekä useat yhteistyömallit ja -projektit Saimaan ammattikorkeakoulun ja 
työelämäkumppaneiden kanssa. Vuoden kieliteko 2019-palkinto. 
Saimaan ammattikorkeakoulu: Yli 50 erilaista yhteistyötoteutusta 
Lappeenrannan lukiokoulutuksen kanssa. Vuoden kieliteko 2019-palkinto.  
Perho Liiketalousopisto: Viisi yhteistyömallia hankelukioiden kanssa, 
alumnikartoitus, lukiolaisen tutkinnonosamallinnus ja uravarjostusmalli. 
Nuori Yrittäjyys ry:  Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja Aalto yliopiston mento-
rointimalli NY-yrittäjille. NY alumni- ja Vuosi yrittäjänä lukukausi-mallinnus. 
Tiedon lisääminen yrittäjyyskasvatuksesta.



Uravarjostus- ja TET -mallit

Opiskelijoiden uravarjostus

Lahden lyseo on pilotoinut uravarjostusta OP02-kurssil-
la. Lukiolaisella on ollut mahdollisuus varjostaa mielen-
kiintoista ammatin edustajaa tai korkeakouluopiskelijaa 
päivän ajan. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat 
varjostuksen itse sekä raportoivat kokemuksestaan.

OpiskelijaTET lukion joustoviikolla 

Espoon Haukilahden lukio on kehittänyt lukiolaisten 
viikon mittaista TET-kurssia, joka toteutetaan ns. lukion 
joustoviikolla. Kurssin 1. päivänä on yritysvierailu, 
asiantuntijan puheenvuoro ja ohjeistus. Kurssin päivät 
2-4 lukiolaiset ovat harjoittelussa. Kurssin 5. päivänä on 
palautepäivä TET-kokemuksista.

ESIMERKKEJÄ HANKKEESTA

Lukiokurssilta työtehtäviin
Minä brändinä -kurssi

Kurssilaiset mm. jäsentävät osaamistaan, laativat 
cv:n ja osaamisportfolion. Kurssi huipentuu tiimissä 
toteutettaviin työkeikkoihin, joita löytyy mobiilialustalta. 
Toteuttajat: Helsingin kuvataidelukio, Work Pilots Oy, 
sekä #Oppimisenuusiaika- ja Tunne Työ -hanke. 

Vartijakurssi lukiolaisille

Securitas Oy järjestää lukiolaisille Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla 40 h vartijakorttikoulutuksen keväällä 2020. 
Yritys haastattelee ja valitsee koulutukseen soveltuvat 
lukiolaiset. Kurssin hyväksytysti suorittanut lukiolainen 
saa osa-aikaisia töitä. 

KesätyöX-messujen tuottaminen lukiokurssilla

Espoon kaupungin lukiot ovat toteuttaneet tapahtuma-
järjestäjäkurssin Barona Oy:n kanssa. Yritys kouluttaa 
lukiolaisia ja opiskelijat saavat opintosuorituksen 
lukioltaan. Osana kurssia on tuotettu lukiolaisten 
KesätyöX-kesätyömessut.

Uudet ja tuunatut lukiokurssit 
Työelämäpassi 

Helsingin Etu-Töölön lukiossa on otettu käyttöön työelä-
mäpassi, jossa opiskelija saa pisteitä eri työelämään 
liittyvistä tehtävistä. Kun opiskelijalla on kasassa 
tarvittava määrä pisteitä, hän saa passista kurssin.  

Työnhakua pelillisesti ruotsin kurssilla

Helsingin medialukiossa on käytetty pakollisella ruotsin 
kurssilla (RUB105) hyödyksi Seppo.io-peliä. Viikon 
mittaisen opintojakson aikana opiskelijat kävivät pelin 
avulla läpi koko työnhaun prosessin. 

Talousguru-kurssi 

Kimpisen lukiossa toteutettiin yhteiskuntaopissa 
Talousguru-kurssi, jolla vieraili asiantuntijoita ja 
korkeakouluopiskelijoista. Lukio-opiskelijat osallistuivat 
talouskilpailuun ja Saimaan ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden järjestämään yo-kirjoituksiin valmen-
tavaan talousseminaariin.

Lukion erilaiset yhteistyömallit
Kansainvälinen teatteriprojekti
 
Kallion lukiossa toteutettiin teatteriprojekti, jossa  
yhdysvaltalainen käsikirjoittaja saapui näytelmän ensi- 
iltaan, luennoi ja toteutti työpajan opiskelijoille sekä 
esitteli koulutusvaihtoehtoja ja omaa urapolkuaan. 
Lisäksi projektissa tehtiin yhteistyötä Stadin ammat-
tiopiston hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoiden 
kanssa.  

Kielet työelämässä-videoprojekti

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Kimpisen lukion 
vieraiden kielten opiskelijat toteuttivat yhteistyössä 
seit semän videota, joissa lukio-opiskelijat haastattelivat 
eri alojen ammattilaisia kielten merkityksestä työelä-
mässä. Videot kuvasi Saimaan ammattikorkeakoulun 
taideopiskelija. 

” Alumnit ja huoltajat ovat lukion tärkeitä 
työelämänkumppaneita. Tralla.fi:ssä Perho 
Liiketalousopiston alumnikartoitus ja paljon 
ideoita alumniyhteistyöhön.

” Lukioille on runsaasti tarjolla valmista 
materiaalia kurssien tuunaamiseen.  
Tralla.fi:ssä tietoa mm. NY-ohjelmista sekä 
TAT:n bisneskursseista.



MISTÄ LÄHTEÄ LIIKKEELLE?  

Tunne Työ-hankkeessa mallinnettiin kolme työelämäpolkua lukioiden työelämäyhteistyön  
kehittämisen tueksi.  

Työelämätaitoja tiimipedagogiikalla
Tiimijakso ja tiimiryhmä 

Lappeenrannassa on kehitetty tiimipedagogiikkaa. 
Kimpisen lukio on toteuttanut tiimijakson, jossa lukio-
laiset opiskelevat tiimeissä jakson ajan eri oppiaineita. 
Lisäksi on muodostettu eri oppiaineiden opettajatiimejä. 
Lappeenrannan Lyseon lukiossa ryhmä lukiolaisia on 
opiskellut tiimiryhmässä lähes koko lukion ajan sekä 
tehnyt mm. kummiyritysyhteistyötä. 

Lukioiden henkilöstön osaaminen
Johtamisvarjostus

Johtamisvarjostus-vertaismentoriohjelmassa rehtori ja 
yritysjohtaja ovat mentoripari, jotka oppivat toisiltaan 
varjostamalla toistensa työpäivää. Ohjelma on sisältänyt 
parien tutustumistapaamisen, varjostuspäiviä, kehittä-
mistehtäviä ja kolme parien yhteistä koulutuspäivää.

Opettajien työelämätreffit 

Lappeenrannan Lyseon lukion opettajat toteuttivat 
YS-ajalla työelämätreffit, jotka he suunnittelivat ja 
toteuttivat itse haluamansa työelämäkumppanin 
kanssa.

Työelämälähtöisen toiminta- 
kulttuurin rakentaminen 
Opettajan uratarinaviikko 

Vantaan Lumon ja Martinlaakson lukioissa on toteutettu 
uratarinaviikko, jossa jokainen koulun opettaja esittelee 
yhdellä tunnillaan tai jokaisella kurssillaan oman 
koulutus- ja urapolkunsa. 

Työelämätiimit ja -valmennus 

Vantaan lukioissa toimii työelämätiimejä, joiden 
tehtävänä on järjestää ja organisoida lukion työelämä- 
lähtöisyyttä ja -yhteistyötä. Tiimeissä toimivien 
opettajien ja opinto-ohjaajien tueksi on toteutettu 
valmennus, jossa on jaettu työelämämalleja ja suunni-
teltu työelämäyhteistyön tulevaisuutta Vantaalla. 

Lukion työelämäpolku 

Helsingin kielilukion työelämätiimi kokosi yhteen lukion 
työelämäyhteistyömallit lukiolaisen työelämäpoluksi, 
jotta varmistetaan, että opiskelijat pääsevät tutustu- 
maan jatkokoulutus- ja uramahdollisuuksiin säännöl-
lisesti. Polun avulla työelämäyhteistyöstä muodostui 
lukion henkilöstölle selkeä kokonaiskuva ja strategia.

• Rehtori ja koko henkilöstö sitoutuu työelämäyhteistyöhön. 
• Asetetaan tavoitteet sekä sovitaan lukion koordinointivastuusta ja resursseista. 
• Opettajien työelämätietoutta ja -osaamista kehitetään esim. YS-ajoilla.  
• Lukio toteuttaa yhdessä vähintään päivän mittaisia työelämätempauksia.

Aloittelevan lukion työelämäpolku



Mestarilukion työelämäpolku

Kisällilukion työelämäpolku
• Koulutuksen järjestäjä, lukion henkilöstö ja sidosryhmät toteuttavat aktiivisesti 

työelämäyhteistyötä ja verkostoituvat eri toimijoiden kanssa. 
• Lukio käynnistää tiimiopettajuutta ja -oppimista.
• Työelämäyhteistyön toteuttaminen on resursoitu.
• Työelämälähtöistä toimintaa järjestetään vähintään jakson mittaisena.

• Kaupunkitasoinen koordinaattori tukee lukioita korkeakoulu- ja työelämäyhteistyössä. 
• Lukiolla on työelämälähtöinen toimintakulttuuri. Työelämäyhteistyötä ei johdeta irrallisena 

osana muusta oppimisesta. Toimintaa hiotaan jatkuvasti yhdessä opiskelijoiden kanssa.
• Lukiolaisten osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.
• Lukiolla on työelämästrategia, joka näkyy lukuvuosisuunnittelussa.

Työelämä- ja 
jatko-
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Rehtorit 
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Opiskelijat 
tuottamassa 
työelämä-

tapahtumaa
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NY Vuosi yrittäjänä



6 TÄRKEINTÄ OPPIA

1.  Lukion työelämälähtöisen toimintakult-
tuurin edellytyksenä on hallinnon, rehtorin ja 
johtoryhmän sitoutuminen sekä tuki. Tarvitaan 
aikaan ja rakenteeseen liittyviä rohkeita 
päätöksiä. Työelämälähtöiset mallit, jotka 
koskettavat koko lukioyhteisöä tai ovat osa 
lukion pakollisia opintoja, kantavat pitkälle. 

2. Mitä lukiomme tarvitsee ja mitä arvos-
tamme? Esitä kysymys ja lähde etsimään 
win-win työelämäkumppanuuksia, kun oma  
tai lukion tarve ja tavoite on kirkastunut. 

3. Opiskelijoilta opiskelijoille innostaa: 
Millainen rooli opiskelijoilla on lukionne 
työelämälähtöisen toiminnan suunnittelussa? 

4. Ei anneta jäykkien rakenteiden, uudis-
tusten tai ylioppilaskirjoitusten olla esteenä 
työelämäyhteistyölle ja työelämälähtöisyy-
delle. Otetaan kaikki mahdollisuudet irti lukion 
opetussuunnitelma 2021 uudistuksesta.

5. Huolehdi työelämän kumppaneista, jotka 
jo käyttävät mielellään resurssejaan lukio-
laisten tulevaisuuspolkujen tukemiseen. Kutsu 
kumppaneita säännöllisesti työelämätreffeille 
tai opehuoneen kahveille. Jaa tietoa yhteistyö-
kumppaneista muille opettajille. 

6. Työelämäyhteistyön ei tarvitse olla yksin 
puurtamista. Tiimissä on voimaa ja vastuun 
jakaminen tukee jaksamista. Näytetään 
samalla esimerkkiä tiimityöstä lukiolaisille.

MITÄ OLEMME OPPINEET?
Keväällä 2019 noin 45 hankeverkoston jäsentä osallistui arviointipajaan.



Tralla.fi:stä löydät yli 150 Tunne Työ-hankkeen erilaista työelämälähtöistä ideaa ja mallia. 

Tutustu: 
www.tralla.fi/tunnetyo

Yhteistyössä:

Toimitus ja julkaisu: Tunne Työ – suunnittele ura -hanke
Kuvat: Susan Tuulosniemi, Euroopan komissio EC, Mukamas Learning Design Oy, Piritta Ekroth ja Vincit Oy
Taitto: Kissaniitty Oy

www.tralla.fi/tunnetyo

