Lukiosta työelämän tuuliin - hanke
Polvijärven lukio

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Etelä-Savon ELY-keskus

Tausta
• Myönteinen päätös 26.3.2019
• Aloituskokous 15.5.2019, läsnä rahoittajan yhteyshenkilö Sirpa
Raassina, maksatuksen vastaava Aslak Partanen, NESTin
projektisuunnittelija Laura Mäki, rehtori Katja Kajava
• Hankkeen vetovastuu: Polvijärven lukio
• Yhteistyölukiot: Outokumpu, Juuka, Kitee, Tohmajärvi, Nurmes,
Lieksa, Ilomantsi, Kontiolahti ja Tuusniemi
• Hanke käynnistyy 1.10.2019
• Päättyy 31.12.2021
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Ratkaistavia ongelmia
• Pohjois-Karjalan maakunnassa ja yhteistyökunnissa haasteet
väestökehityksen sekä työllisyyden suhteen ovat samansuuntaisia:
Työttömyys on korkea, mutta toisaalta monet yritykset kärsivät
koulutetun työvoiman puutteesta
– Teknologiateollisuus ja insinöörien tarve
– -> luma-aineiden suosio nousuun

• Akateemiset työpaikat jäävät pienillä paikkakunnilla piiloon
lukiolaisilta
• Tarve korkeasti koulutettuun työvoimaan on todellinen
• Lukiolaisten taitoja ei olla onnistuttu kommunikoimaan työnantajille
• Lukioiden osallistuminen rekrytointitapahtumiin näkyvämmäksi

Hanke pähkinänkuoressa
Kehitetään ja toteutetaan pienten lukioiden alueellinen toimintamalli
lukioiden työelämäyhteyksien parantamiseksi ja uraohjauksen
kehittämiseksi
1) etsitään uusia, lukio-opetukseen soveltuvia keinoja työelämän ja
urasuunnittelun integroimiseksi
2) luodaan toiminnallisia yhteyksiä paikkakunnan ja alueen
elinkeinoelämän sekä lukioiden välille
3) tuodaan lukiolaisten osaaminen työnantajien tietoon sekä tehdään
pieniltäkin paikkakunnilta löytyvät korkea-asteen koulutusta vaativat
työpaikat näkyviksi lukiolaisille,
4) luodaan sähköisellä alustalla toimiva alueellinen TET-tori erityisesti
lukiolaisille
5) tiivistetään korkeakouluyhteistyötä erityisesti pienille paikkakunnille
tärkeillä osaamissektoreilla.
6) Kehitetään jälkiohjausta

Mihin pyritään?
• Pidemmällä aikajänteellä oman alueen
työmarkkinatuntemuksen kasvaminen ja valmiit verkostot
vähentävät nuorten tarvetta muuttaa pysyvästi
kasvukeskuksiin samalla kun pienten kuntakeskuksen
elinkeinoelämä saa kaipaamaansa sitoutunutta ja
osaavaa, korkeasti koulutettua työvoimaa

Toimenpiteet
1. kehittää työelämän ja urasuunnittelun integroimista lukioissa
•

Opinto-ohjaajien sekä aineenopettajien täydennyskoulutus ja opastaminen
paikallisen ja alueellisen työelämän tuntemuksessa
–
–

•

Opetussuunnitelma- ja oppituntisuunnittelu: Työelämätaitojen entistä
konkreettisempi integrointi Opetussuunnitelmaan esimerkiksi teemaopintokurssien
sisällönkehittämisellä. Hyvien käytäntöjen jako hankkeeseen osallistuvien koulujen
kesken
–
–

•
•

Koulutukset ja työelämäjaksot (”ope-TET”)
Opinto-ohjaajien alueellinen foorumi: työelämäuutisten vaihto ja yhteisen tietopankin kokoaminen

Työelämään sitovien oppisisältöjen luominen ja hyödyntäminen (mm.
yrittäjyyskasvatusmateriaalit ja niiden soveltava toteutus yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkisen
sektorin työnantajien kanssa ja tähän vaadittavien yhteistyöverkostojen perustaminen
opiskelijoille mahdollisuus valita hankkeessa mukana olevasta lukiosta itseään kiinnostavia
työelämäkursseja.

Asiantuntija-alumni –toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen esimerkiksi
opiskelijoiden tekemiä videoita hyödyntäen
Toimintatapojen dokumentointi myöhempää käyttöä varten (esim. blogit,
kurssikuvaukset)

Toimenpiteet
2. lukiolaisten osaamisen tuominen työnantajien tietoon
sekä akateemisten työpaikkojen näkyväksi tekeminen
lukiolaisille
• Työpajoja lukiolaisten osaamisen tunnistamiseksi (Esim. Work
Smart –hankkeen mallien soveltaminen lukiolaisille)
• Vierailut paikallisissa yrityksissä, julkisen alan työpaikoissa
sekä järjestöissä: Opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien yhdessä
laatima alkukartoitus työvoima- ja osaamistarpeesta sekä
mahdollisista TET- ja kesätyöjaksoista sekä oman osaamisen
markkinointi työnantajille
• Aluefoorumi alkukartoituksen tuloksista
• Osallistuminen alueellisiin ja valtakunnallisiin työelämä- ja
rekrytointitapahtumiin (esimerkiksi kesäpestuu,
työharjoittelutori)

3. luoda toiminnallisia yhteyksiä paikkakunnan ja alueen
elinkeinoelämän sekä lukioiden välille.
• Lukioiden ja työnantajien strategisten yhteistyömallien kehittäminen
(esim. lukioiden tuominen osaksi yritysten lyhyen ja pitkä aikavälin
rekrytointi- ja kehitysstrategioita)
• Lukioiden ja elinkeinoelämän yhteisten tapahtumien suunnittelu ja
järjestämien (mm. yritys/duunisuunnistus, hackaton-tapahtumat)
• Selvitetään mahdollisuus esimerkiksi stipendijärjestelmän tai
kesäduunitakuun järjestämiseksi aloille, joille kaivataan
tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa.

Tavoite 4: luoda sähköisellä alustalla toimiva alueellinen
TET-tori erityisesti lukiolaisille
• Otetaan käyttöön sähköinen alusta, jonka kautta lukiolaiset ja
TET-paikkaa tarjoavat työnantajat löytävät toisensa
– Järjestelmän kehittäminen, tietojen syöttäminen, päivittäminen ja
ylläpito
– Mahdollistetaan maakunnallinen TET-vaihto

• Pilotoidaan sosiaalista mediaa TET-ja työpaikkojen haussa:
Esim. työntantajien ja opiskelijoiden Instagram-ilmoitukset
yhteisellä tunnistella ”#mievoisinolla tuotantotalouden DI
@GTK TET-paikkoja tarjolla”
– Kampanja suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden, yritysten ja
koulujen kanssa

Tavoite 5: tiivistää korkeakouluyhteistyötä erityisesti
pienille paikkakunnille tärkeillä osaamissektoreilla.
• Opintomatkat korkeakouluihin
• Kannustusmekanismit korkeakoulukurkistukseen
(mahdollistetaan yksilöllinen ohjaus)
• Alumniyhteistyö ja yliopisto-opiskelijoiden vierailut
• Huomioidaan myös mahdollisuus hakea toisen asteen
ammatilliseen koulutukseen

Tavoite 6: vastataan myös jo valmistuneiden
ylioppilaiden jälkiohjauksen tarpeisiin.
• Rakennetaan verkosto ja viestintätavat, joiden kautta
tavoitetaan jälkiohjausvastuun piirissä olevat opiskelijat
• Tehdään yhteistyöstä käynnissä olevien hankkeiden
kanssa (mm. korkeakoulustartti)
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Yhteistyötahot
• Seudulliset elinkeinoyhtiöt, kuntien elinkeino-osastot,
teollisuuskylät, yritysjärjestöt, ammattiliitot, korkeakoulut,
toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, Ohjaamot,
yritykset, julkisen sektorin työnantajat…
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Rakennerahastotoimintaa ohjaavat lait, säädökset
ja ohjeet
• Säädösperusta on rahoituspäätöksessä.
• Muut toimintaa ohjaavat säädökset: http://www.rakennerahastot.fi
(hanketoimijan osio)
• Valtion säädöstietopankki FINLEX http://www.finlex.fi
• Euroopan Unionin säädöstietopankki EUR-LEX http://www.eurlex.europa.eu
• Katso-tunnistautumispalvelusta lisätietoja http://www.vero.fi/katso

Etelä-Savon ELY-keskuksen
rakennerahastohenkilöstön yhteystiedot:
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/ely-keskus
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