Kun koulu loppuu – Tulevaisuus haltuun käytännön harjoituksilla

Esipuhe
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Paineet koulun työelämäyhteyksien kehittämiseksi ovat
kasvaneet. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on tehnyt
vuosien ajan tutkimusta nuorten asenteista työelämää
kohtaan. Tutkimuksissa nuoret ovat itse todenneet, ettei
koulussa opetettavilla aineilla ole yhteyttä työelämään.
Nuoret itse ehdottavat, että muutkin opettajat kuin
opinto-ohjaajat ottaisivat työelämäyhteydet mukaan.
Jo nyt nuorilta odotetaan opiskelussa ja työelämässä
paljon uutta: tietoteknisiä taitoja, kykyä havaita ja
ratkaista ongelmia, toiminnallisuutta, projektityötaitoja,
yhteistyötaitoja, tervettä asennetta ja itsetuntoa sekä
vastuullisuutta muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.
Uusi opetussuunnitelma v. 2016 tuleekin painottamaan
entistä enemmän nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja.
TAT haluaa olla opettajankoulutuksen ja koulujen tukena
tarjoamassa käytännönläheisiä työelämän malleja
opetustyön tueksi.
Muutoksen nopeudesta on seurannut, ettei
yksilö enää voi laskea vain sen varaan, että hänellä on
tietty ammatti. Nyt yksilön tulee nojata osaamiseen,
jota on päivitettävä. Koulutuksella on tärkeä
tehtävä ensin herättää ja sitten ylläpitää nuoren
halua kouluttautumiseen. Tämä kaikki vaatii myös

Sisällys
opettajankouluttajilta, rehtoreilta ja opettajilta kykyä ja
keinoja uudistaa osaamistaan.
Jos puolet koululaisista päätyy nelikymppisinä
ammatteihin, joita ei vielä ole keksittykään, opetus on
jälleen uuden haasteen äärellä. Kuinka kouluttaa kohti
tuntematonta? Vaikka tulevaisuuden ammatit ovat osin
pimennossa, tiettyjen taitojen tarpeellisuus korostuu
työssä kuin työssä. Tulevaisuuden työt ovat yhä enemmän
projektiluontoisia, ja työkaverit voivat sijaita eri puolilla
maailmaa. Työn sisällöt ja säännöt usein määritellään itse,
ja samaan lopputulokseen voi päästä useaa eri reittiä.
Sosiaaliset taidot korostuvat ja tarvitaan yrittäjämäistä
asennetta, uskallusta kokeilla luovasti ja rohkeasti eri
asioita. Tulevaisuuden työelämätaitoja ei opita vain
teoriassa, vaan ne kehittyvät harjoittelemalla.
Kun koulu loppuu -opas tukee opettajien ja opintoohjaajien työtä. Tavoitteena on työelämän ja nuorten
itsetuntemuksen sisällyttäminen kouluopetukseen. Opas
sisältää kuusi monipuolista harjoitusta, jotka voidaan
toteuttaa oppitunnin tai koulupäivän aikana. Oppaan
tehtävät ovat toiminnallisia, visuaalisia, itsetuntemusta
tukevia ja työelämälähtöisiä.
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Harjoitus 1:

Ammatinvalinnan hetkellä ilmassa on paljon
kysymyksiä tulevaisuudesta. Mitä opiskelisin? Mikä
olisi se minun juttuni? Kun koulu loppuu –sivusto
auttaa löytämään vastauksen näihin kysymyksiin.
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5. Tukea ja ohjausta verkossa
Suunta-chat on valtakunnallinen chat-pohjainen
ohjaus- ja neuvontapiste. Palvelu tarjoaa nuorelle
henkilökohtaista ohjausta virka-aikojen ulkopuolella
riippumatta missä nuori asuu. Koulutetut ja luotettavat
ohjaajat auttavat nuorta kartoittamaan vaihtoehtoja.
Kun koulu loppuu sivut löytyvät osoitteesta
kunkoululoppuu.fi
Sivuilla myös mielenkiintoista tietoa mm. TET –
jaksoista, kesätöistä sekä muuta aiheeseen liittyvää
asiaa.

2. Mille alalle?
Täältä löydät esimerkkejä ammattialoista, joissa
tulevaisuudessa tarvitaan osaavaa väkeä. Ehkä joku
niistä on juuri se, mitä olet etsinyt! Lue kuvauksia, käytä
googlea. Netti on tietoa pullollaan.

3. Mun juttu? Videot avuksi !

1. Duunikoneella liikkeelle
Aloita testaamalla Duunikonetta. Duunikone auttaa sinua
selvittämään persoonallesi sopivimmat ja yleisimmät
ammatit. Tulosten avulla näet myös työympäristön, jossa
sinunlaisesi tyyppi saattaisi parhaiten viihtyä. Oletko
rakentaja vai kokki? Haluatko ehkä tien päälle tai siistin
toimistotyön? Kiinnostaisiko arvokas hoitotyö vanhusten
parissa? Duunikone antaa suuntaa kohti tulevaa.
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Jos joku ammatti alkaa kiinnostaa erityisesti, Kun koulu
loppuu – sivuston ammattiesittelyvideoita katsomalla saa
kuvan siitä, millaista työ alalla voisi olla. Mitä tekee luotsi?
Tai korikorjaaja? Design manageriksi, kauppiaaksi vaiko
yrittäjäksi? Videosta voit saada kipinän omaan juttuusi.

4. Kohti tulevaa nettiopon avulla
Kysy opolta -palvelussa voit kysyä ammatinvalintaan,
opiskeluun, kesätöihin, TET-harjoitteluun tai yleensä
työelämään liittyvistä asioista. Ammattitaitoiset nettiopot
antavat eväitä pohdintaan ja ohjaavat kohti ratkaisuja.
Sivuilla voi olla jo valmiina vastaus kysymykseesi. Jos ei,
nettiopo vastaa.
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Yritysvierailu
verkossa

Viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa avaa uusia maantieteellisiä
ja kulttuurisia ulottuvuuksia työelämäyhteistyöhön. Enää ei ole
resurssikysymys lähteä tutustumaan vaikkapa kiinalaiseen työkulttuuriin
Asiantuntijaverkostosta löytyvän virtuaalivierailijan avulla.
Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan vierailulle etäyhteydellä
ja kertoo tunnin aiheesta oman työnsä ja osaamisensa näkökulmasta
sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Vierailun tavoitteena on luoda
konkreettinen yhteys oppitunnin aiheen ja työelämän välille.
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Asiantuntijaverkosto on maksuton verkkopalvelu.
Toteuta virtuaalivierailu oppitunnillasi

ww.opetin

Harjoitus 2:
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1. Rekisteröidy Asiantuntijaverkostoon

4. Varmista että tekniikka pelaa

Asiantuntijaverkoston sivuilla pystyt
tutustumaan mukana oleviin tahoihin myös
ilman rekisteröitymistä. Varsinaiseksi käyttäjäksi
pääsee kuitenkin vain rekisteröitymällä osoitteessa
asiantuntijaverkosto.fi -> rekisteröityminen
opettajana

Virtuaalivierailua varten luokassa on oltava tietokone,
web-kamera, kaiuttimet sekä mikrofoni, esimerkiksi
konferenssimikrofoni. USB-liitännällä varustetut
laitteet toimivat parhaiten. Lisäksi tarvitaan jokin
etäyhteysohjelma, esimerkiksi Adobe Connect tai
Microsoft Lync. Vierailun aikana ruudussa näkyvät sekä
asiantuntija että luokka. Luokassa asiantuntijan kuva
heijastetaan datatykillä valkokankaalle. Asiantuntija taas
näkee omalta näytöltään oppilaat, joiden kanssa hän
keskustelee. Tarkemman teknisen ohjeistuksen löydät
Asiantuntijaverkoston sivuilta.

3. Valmistaudu vierailuun
2. Kutsu asiantuntija oppitunnillesi
Sivuston kautta voit kutsua eri alojen ammattilaisia
oppitunnillesi etävierailulle. Opetussuunnitelman
mukaiset aihealueet asiantuntijakorteissa auttavat sinua
löytämään tarvitsemaasi erityisosaamista ja esimerkkejä.
Virtuaalivierailu on kätevä ratkaisu erityisesti silloin,
kun yrityksen tiloihin ei voi kutsua opiskelijaryhmää
turvallisuuden tai pitkän välimatkan takia.
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Kun olet kutsunut haluamasi alan asiantuntijan vierailulle,
sopikaa yhdessä tulevan vierailun yksityiskohdat
kuten vierailun kesto ja aihealue. Rohkaise oppilaita
vuorovaikutukseen asiantuntijan kanssa. Web-kameralla
asiantuntija voi muun muassa esitellä työpaikkansa
laitteita, tekemiään töitä tai näyttää kokeita. Tavoite on
että vierailun jälkeen nuorilla on selvä käsitys siitä, miten
oppiaineesi näyttäytyy työelämässä.
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Harjoitus 3:

Unelmien työ
-oppitunti

Ammatinvalinta ei ole helppoa. Vaihtoehtoja on
paljon, ja työelämä muuttuu koko ajan. Mille
alalle suuntaisin? Mitä osaan? Onko minulla
jotain taitoa tai kiinnostuksen kohdetta, jota voisi
yhdistää työhön?
Unelmien työ -oppitunnilla näihin kysymyksiin voi
nuoria johdatella. Tavoitteena on löytää kunkin
omat vahvuudet, joilla porskuttaa eteenpäin kohti
työelämää, ja löytää se oma juttu.
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Unelmien työ -oppitunnin elementit ovat itsetuntemus,
toiminnallisuus, visuaalisuus, ryhmätyöskentely,
kartoittaminen, mielikuvat ja luovuus.

Oppitunti sisältää:
1. Lämmittelytehtävän, jonka
keskustelunaiheita ovat
• Millaisia toiveammatteja sinulla on ollut
(lapsuudesta lähtien)?
• Millaisia työelämässä hyödyllisiä taitoja olet oppinut
harrastuksissa/vapaa-aikana?
• Entä kesätöissä tai TET-jaksolla?
• Millaista työelämä on 10 vuoden kuluttua? Onko
syntynyt uusia ammatteja ja onko joitakin ammatteja,
jotka ovat käyneet tarpeettomiksi?
• Millainen on hyvä työ?
• Millaista työtä haluaisit tehdä, jos siitä luvattaisiin
takuupalkka?
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2. Omat vahvuudet – ryhmäharjoitus piirissä
• Ota askel piirin keskelle ja jatka: “Olen hyvä....”
(kaveri voi auttaa, jos itse ei keksi).
• Jos olet omasta mielestäsi myös hyvä samassa
asiassa, ota askel piirin keskelle
• Lopuksi näemme missä asioissa olemme kaikki
hyviä ja mitkä ovat juuri sinun vahvuudet

3. Mielikuvamatka unelmien työhön

4. Ryhmätehtävä: Yhteinen unelmien työ
• Esitelkää toisillenne oma unelmien työ. Tehtävänä luoda
yhteinen unelmien työ (paperille), jossa on tehtävä
jokaiselle ryhmän jäsenelle. Saa irrotella!

Pohdittavaa, keskusteltavaa, ajateltavaa:
Miltä tuntui tehdä tehtävää? Miten voit vaikuttaa siihen,
että pääset tekemään työtä, josta unelmoit? Entäs siihen,
että omasta työstä tulee unelmien työ?

• Laita silmät kiinni. Kuvittele itsesi 10 vuoden päähän.
Olet silloin noin 27-vuotias ja juuri saanut unelmiesi
työn. Katsele ympärillesi. Millaista elämäsi on?
Missä asut? Millaista työsi on? Miltä työpaikallasi
näyttää? Millaisia työtehtäviä teet? Millaisia ovat
työkaverisi? Mitä he tekevät?”
Piirrä paperin keskelle kuva tai symboli omasta
unelmien työstä. Kirjoita ja/tai piirrä kuvan ympärille
asioita, joita unelmien työssä on.
• Asiat voivat liittyä työympäristöön, työkavereihin,
palkkaan, työtehtäviin jne. Ole rohkea!
15

Harjoitus 4:

Työnhakupaja

Oppitunti
sisältää:
1. Kokemukset

Työnhakuun liittyvät asiat mietityttävät nuoria. Nuoret
tietävät, että jossain kohtaa on mentävä ensimmäisiin
kesätyöpaikkoihin ja ennen kaikkea alettava hakemaan
töitä. Useinkaan nuorilla ei ensimmäisiä työpaikkoja
haettaessa luonnollisesti ole kokemusta työn hakemisesta.
Työnhakupaja on sopiva yhden oppitunnin mittainen
harjoitus työhaastattelua varten. Ideana on, että
nuoret haastattelevat pareittain toisiaan toimien sekä
haastattelijan että haastateltavan roolissa.

16

• Ennen varsinaista työhaastatteluharjoitusta nuorille on
hyvä kertoa omasta kokemuksesta työnhakuun liittyen.
• Mitä opettajan mielestä on tärkeää ottaa huomioon, kun
töitä haetaan? Mitkä asiat ovat olleet ratkaisevia työn
saamisessa?
• Miten työhakemus kannattaa tehdä? Miten
haastatteluun kannattaa valmistautua?
• Nuoret arvostavat aitoja kokemuksia työnhakuun
liittyen. Myös osalla nuorista voi jo olla kokemusta
työnhausta, joten heidän on hyvä kertoa omista
kokemuksistaan muille.
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Haastateltavan ohjeet

2. Hissipuheen laatimisen

• Ole kohtelias, katso haastattelijaa silmiin ja huomioi
muut samassa tilassa olevat.

• Työhaastatteluharjoitukseen valmistautuessa nuorten
kannattaa suunnitella oma hissipuhe.

• Käytä aikaa vastaustesi miettimiseen, mutta älä venytä
miettimistä liian pitkäksi.

• Miten omat vahvuudet voi esittää mahdollisimman
lyhyesti ja ytimekkäästi?
• Hissipuhe on iskevä, kompakti ja positiivisen mielikuvan
herättävä esitys. On tärkeää oppia esittämään asiansa
niin, että kuulija kiinnostuu ja haluaa tutustua siihen
tarkemmin.
• Nuoret voivat laatia omat hissipuheet ennen varsinaisen
harjoituksen tekemistä.

• Ole asiallinen, vastaa kysymyksiin selkeästi, ytimekkäästi
ja kohteliaasti.

4. Harjoituksen
• Jaa nuoret pareihin. Haastatteluharjoitus tehdään
pareittain siten, että toinen on ensin haastateltava ja
toinen haastattelija.
• 10 minuutin jälkeen rooleja vaihdetaan. Koko
harjoituksen kestoksi tulee siis noin 20 minuuttia.

3. Valmistautumisen
• Jaa kullekin nuorelle sekä haastattelijan että
haastateltavan ohjeet.

• Käykää yhdessä nuorten läpi heidän ajatuksiaan ja
havaintojaan haastattelutilanteesta.

• Ohjeista nuoria tutustumaan ohjeisiin. On tärkeää,
että nuoret valmistautuvat haastatteluvaiheeseen ja
miettivät haastattelutilannetta etukäteen.

• Mitä nuoret oppivat työhaastattelutilanteesta?

• Ohjeet on tarkoitettu helpottamaan
haastatteluharjoitusta.
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5. Reflektoinnin

• Miten haastatteluun kannattaa valmistautua, millaisia
kysymyksiä rekrytoija mahdollisesti kysyy?
• Mikäli nuoret ovat oppineet haastattelutilanteesta
jotain, on tämä harjoitus onnistunut!

• Ole kiinnostunut, näytä innostuneisuutesi ja se, että
todella haluat hakemasi työpaikan.
• Painota vahvuuksiasi, käytä esimerkkejä, joissa ne
tulevat esille.
• Älä arastele heikkouksiasi, niitä on kaikilla. Tuo ne esille,
jos niistä kysytään ja näytä haluavasi kehittyä.
• Jos sinulla ei ole työkokemusta, hyödynnä
harrastuksissa ja koulussa opittuja taitoja esim.
ryhmätyöskentely ja täsmällisyys.
• Ole oma itsesi, sinun ei tarvitse esittää haastattelussa
mitään. Omalla persoonallasi pääset pitkälle ja teet
aitoudellasi parhaan vaikutuksen.

Haastattelijan ohjeet
Jokainen työhaastattelu on erilainen, mutta tästä
huolimatta haastatteluissa esiintyy usein toistuvia
kysymyksiä. Työhaastattelussa pyritään saamaan
mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva hakijan
persoonallisuudesta, toimintatyylistä ja kiinnostuksen
kohteista.

Ota selvää ainakin seuraavista asioista:
• elämäntilanne
• motivaatio
• aikaisempi kokemus
• koulutus
• tavoitteet elämässä
• onnistumiset ja epäonnistumiset
• mitä hakija tietää hakemastaan työpaikasta
• haluaako hakija edetä ja kehittyä työssään
• miten hakija kestää stressiä
• tykkääkö hakija tehdä töitä yksin
vai ryhmässä

• Työhaastattelu aiheuttaa kaikissa hermostuneisuutta, se
on normaalia ja myös haastattelija tietää sen.
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Harjoitus 5:

ODOTETAAN ETTÄ
PUUT KASVAVAT

ISTUTUS

Tuotteen
elinkaari

MAITOA
KULJETUS

METSURI JA
METSÄKONEEN
KULJETTAJA

JUODAAN
KAUPPA

SAHA

SELLULOOSA

KARTONKI

MEIJERI

SAHA

METSÄNHOITAJA
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PROSESSINHOITAJA

PAPERIINSINÖÖRI

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

OSTETAAN

KIERRÄTETÄÄN
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oppitunti
sisältää:
1. Ryhmätyö
• Jaa nuoret ryhmiin ja ohjeista heitä pohtimaan
seuraavia kysymyksiä:

TUOTEKEHITYS

Raaka-aineiden
alkutuotanto

- tutkija
- suunnitteluinsinööri
- tuotekehittäjä
- kemisti
- laboratorioinsinööri
- asiantuntija
- tutkimusjohtaja

- metsänhoitaja
- laboratorioinsinööri
- kemisti
- paperi-insinööri
- tuotantoinsinööri

Valmistus
- tehtaanjohtaja
- tuotantopäällikkö
- tuotantoavustaja
- insinööri
- laatupäällikkö
- prosessihoitaja

• Miten tuote syntyy, mistä se alkaa ja mihin se
päättyy?
• Millaisia ammatteja tuotteen elinkaaren eri vaiheissa
tarvitaan?

2. Vastausten kokoamisen
• Nuoret rakentavat vastaukset piirtämällä tuotteen
elinkaaren eli janan, jossa näkyvät sen eri vaiheet
suunnittelusta ja alkujalostuksesta kierrätykseen.

3. Tuotteen elinkaaren hahmottamisen
• Esimerkkituotteet: nestepakkauskartonki/
komposiitti/hammastahna
• Metsäteollisuus – kaikki lähtee puusta ->
teollinen tuotanto
• Logistiikka – kuinka raaka-aine/tuote kulkee
• Kauppa: kaikissa vaiheissa ostetaan ja myydään
• Kierrätys: miten tuote/pakkaukset hävitetään,
mihin ne päätyvät?
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Jakelu

Myynti

- hankinta-, 		
logistiikkapäällikkö
- autonkuljettaja
- huolitsija
- ajojärjestelijä
- rahtivirkailija
- asiakaspalvelija
- asiantuntija

- myyntipäällikkö
- myyntivirkailija
- markkinointipäällikkö
tai -assistentti
- kauppias
- tukkumyyjä
- myymäläpäällikkö
- myyntiedustaja
- myyjä
- verkkokauppa-asiantuntija
- varastotyöntekijä

Tuotteen käyttäminen ja
kierrätys
- asiakaspalvelija
- asiakaspalvelupäällikkö
- jäteautonkuljettaja
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Harjoitus 6:

Teemapäivä
koulussa
– aiheena
ympäristö
Isossa koulussa teemapäivän järjestäminen on haastavaa, kun kaikille luokille pitää
saada mielekästä toimintaa ja yleensä ilmaiseksi. Tässä mallissa otetaan teemapäivän
lähtökohdaksi ympäristö – siihen tutustutaan eri luokka-asteilla eri näkökulmista.
Tämä malli on pääosin ideoitu ja toteutettu Kesämäenrinteen koulussa Lappeenrannassa
2014. Päivän voi toteuttaa millä kouluasteella tahansa ja aiheena voi olla mikä teema
tahansa.
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Monet järjestöt ja yhdistykset tulevat mielellään mukaan koulun toimintaan, kunhan
heitä vain hoksaa pyytää mukaan. Yhteyttä kannattaa ottaa ajoissa, koska liikkuvia
osia tällaisessa palapelissä on niin paljon.

7.luokat
Ympäristön virkistyskäyttö + matkailu :
• vesistön suojelu asiaa (kunnan ympäristötoimi/biologian
ja kemian opettajat)
• melonta / onginta
• geokätköilyä			
• valokuvaus, ympäristöaihe ja luokkakuva
• lettujen / makkaran paistoa 		
• ulkopelejä ja -leikkejä
Turismin uudet tuulet
• Matkailijat haluavat tutustua kohdemaan arkeen
• Yöpyminen yksityiskodeissa yleistyy, netin kautta
monenlaisia varausjärjestelmiä

Turismin uudet tuulet sekä Suomalaiset erikoisuudet
• Jokamiehenoikeudet, marjojen poiminta / mattojen
pesu / tulen teko/ polkupyöräillen liikkuminen / järvessä
uiminen
• Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen liittyy siihen,
että alue houkuttaa matkailijoita.

Tehtävänä miettiä pienissä ryhmissä, mitä omalla
paikkakunnalla on ympäristössä nähtävää ja koettavaa.
Mitä vaatii ottaa turisti omaan kotiin tai viedä
marjaretkelle? Ryhmät esittelevät aikaansaannoksensa
koulussa, esim. diaesityksen avulla.
Yhteistyötahot: 4H-järjestö, Suomen partiolaiset,
Riistakeskus, Suomen Latu, luontomatkailuyritykset,
suunnistusseurat, maatilat, Metsähallitus

8.luokat
Ammatillinen näkökulma ympäristöasioihin –
vierailut lähialueen kohteisiin
• Koululla alustus aiheeseen jonkin yrityksen
näkökulmasta
• Kesämäen koululla esiteltiin metsäteollisuuden
merkitystä työllistäjänä ja vientituotteita valmistavana
toimialana sekä tutustuttiin alan uusiin tuotteisiin
• Saimaan Ammattioppilaitos Sampon
metsäkonesimulaattori koululla – koulutuksen ja
puunhankinnan ammattien esittely – eli samalla oppilaat
tutustuvat alueen koulutustarjontaan
25

Vierailut saatiin järjestymään seuraaviin paikkoihin:
• Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto: tuulivoiman ja
aurinkosähkön mahdollisuudet -> tehtävänä juttuja ja
valokuvia
• Stora Enson metsätyökohde (metsänhoito ja
puunhankinta)
• Metsä Woodin saha (mekaaninen metsäteollisuus)
• UPM:n Kaukaan integraatti (kemiallinen
metsäteollisuus)
• Maakuntalehti Etelä-Saimaa ja painotalo: paperista
tuotteeksi / lehden tekemiseen liittyvät ammatit
• Jätteenkäsittelylaitos Kukkuroinmäki: kierrätys ja
jätehuolto -> tehtävänä tietokilpailujen tekeminen
Yhteistyökumppaneita voivat olla mitä tahansa puun
käyttöön ja myyntiin liittyviä yrityksiä tai järjestöjä.
Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäsäätiö jakavat
tukea bussimatkaan, kun kohteena on alan yritys tai
metsätyömaa.
Lisätietoja osoitteesta
www.metsapuhuu.fi -> opettajalle -> koululaiskuljetukset
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9.luokat

Loppusanat

Luonnonhistoriallinen näkökulma ympäristöön
• Paikkakunnasta riippuen tehdään retki alueen
historiallisiin kohteisiin

Koulu tarvitsee yhteyksiä työelämään, sillä tämä auttaa
opettajia näkemään, millaista osaamista eri töissä
vaaditaan ja miten työelämä kehittyy. Kontaktit auttavat
samalla opettajia myös kehittämään opetussisältöjä ja
-tapoja. Kun opetushenkilöstö saa lisätietoa ja kokemusta
eri aloista ja tutustuu yritysten edustajiin, kasvaa innostus
ja halu tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Sitä kautta
koulun ja yrityksen välille syntyy kumppanuus, jossa
pitkäjänteisesti syvennetään ja kehitetään molempia
osapuolia innostavaa yhteistyötä.

opetussuunnitelmien kehitystyötä. Moni koulu haluaa
luoda itselleen työelämäyhteistyön vuosikellomallin, joka
ohjaa koulua yhteistyön toteuttamisessa niin koulun
sisällä kuin ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.
Konkreettisten ja työelämään liittyvien tehtävien ja
projektien tuominen oppitunneille on oppilaita motivoiva
tapa oppia. Oppaassa esitellyt erilaiset tehtävät ovat
hyviä esimerkkejä, joissa eri oppiaineiden sekä arjen
ja työelämän välinen yhteys on olemassa. Mallit ovat
hyväksi koettuja ja testattuja.

Parasta kumppanuudessa on, kun nuoret sitä kautta
pääsevät yrityksiin ja pystyvät kytkemään koulussa
opittuja asioita työelämään. Teoria saa parikseen
konkretian.

Nuoret oppivat parhaiten työelämästä käytännön
esimerkkien, tarinoiden ja osallistavan tekemisen kautta.
Kaikki tämä on mahdollista toteuttaa koulun sisällä,
ohjataan yhdessä nuoret kohti hyvää työelämää!
Kun koulu loppuu – Tulevaisuus haltuun käytännön
harjoituksilla

Esimerkillinen työelämäyhteistyö näkyy koulun
ilmoitustauluilla, verkossa, opettajanhuoneessa,
oppilaskunnan toiminnassa ja erilaisissa tapahtumissa.
Myös vanhempien, järjestöjen ja harrastusmaailman
kanssa kannattaa olla aktiivinen.
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen tulevaisuuden
työelämän osaamistarpeet huomioivaksi vaatii myös

www.tat.fi
www.opetin.fi
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Jos puolet koululaisista päätyy nelikymppisinä ammatteihin, joita ei vielä ole
keksittykään, opetus on jälleen uuden haasteen äärellä. Kuinka kouluttaa
kohti tuntematonta? Vaikka tulevaisuuden ammatit ovat osin pimennossa,
tiettyjen taitojen tarpeellisuus korostuu työssä kuin työssä. Tulevaisuuden
työt ovat yhä enemmän projektiluontoisia, ja työkaverit voivat sijaita eri
puolilla maailmaa.
Jo nyt nuorilta odotetaan opiskelussa ja työelämässä paljon
uutta: tietoteknisiä taitoja, kykyä havaita ja ratkaista ongelmia,
toiminnallisuutta, projektityötaitoja, yhteistyötaitoja, tervettä
asennetta ja itsetuntoa sekä vastuullisuutta muita ihmisiä ja
ympäristöä kohtaan.
Kun koulu loppuu -oppaaseen kootut kuusi käytännön harjoitusta
tuovat työelämän ja koulun lähemmäs toisiaan. Harjoitukset
myös tukevat uutta opetussuunnitelmaa vuonna 2016, joka
tulee painottamaan entistä enemmän nuorten yrittäjyys- ja
työelämätaitoja.
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT haluaa olla
opettajankoulutuksen ja koulujen tukena tarjoamassa
käytännönläheisiä työelämän malleja opetustyön tueksi.

