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Työapajassa esiin tuotuja ajatuksia ja teemoja 

 Lukioista tehdään listauksia kirjoitusten arvosanojen perusteella. Pitäisi laatia lista tai ranking myös 

siitä, mikä lukio tekee eniten yhteistyötä yhteiskunnan kanssa. Lukio-opiskelijoilla yleisesti on melko 

huono tietämys eri ammateista. Yksi ongelma on, että lukion ykkösellä ei tiedetä valintaperusteita, 

ne muuttuvat liian usein. Toisaalta opiskelijan saama tuki ja ohjaus on edistynyt valtavasti 

viimeisten vuosikymmenten aikana.  

 Osaa lukio-opiskelijoista (tyypillisesti diplomi-insinööriksi ja lääkäriksi haluavat) on helppo ohjata, 

he ovat suoraviivaisia ja pitkäjänteisiä. Toisaalta osa opiskelijoista ei ajattele pitkällä tähtäimellä, 

vaan esimerkiksi kirjoituksiin valitsevat terveystiedon sen takia kun siinä on vähän kursseja ja 

helposti saa arvosanan. Toisaalta on kohtuutonta ajatella, että kaikki menisivät samaa tahtia, 

opiskelijan elämässä voi olla muitakin (haastaviakin) juttuja meneillään. 

 Kaiken kaikkiaan 16-v nuori asetetaan todella haastavaan tilanteeseen, kun pitäisi osata päättää 

omasta tulevaisuudestaan (lukion ainevalinnat, jatko-opiskelupaikka, ammatti). Opiskelijalle pitäisi 

antaa tilaa myös ihmisenä kasvamiselle. Kukaan meistä ei ole robotti, joka toimii kuten 

(valinta)kone. Mistä nuori tietää omat vahvuutensa? Kokemustensa kautta. On tärkeää, että osaa 

myös sanoa ne ääneen. Tähän pitäisi olla mahdollisuuksia.  

 Kansantaloudelliset näkökulmat painavat päälle. Lisäksi valintoja aikaistetaan koko ajan, nyt jo 

alakouluun tulee valintahaaste. 

 Avoimen opinnot välivuonna voi olla yksi mahdollisuus selkeyttää valintoja. 

 

Työpajassa esiin tuotuja lukioiden hyviä käytäntöjä  

 Muhoksen lukiolla panostettu paljon yrittäjyyskasvatukseen. Toivoivat, että olisi vielä paremmat 

mahdollisuuden siihen, että muutama opiskelija pääsisi konkreettisesti tutustumaan yliopistoon, 

mitä siellä tehdään. Ongelma toisinaan se, että yliopistolla ei ole luukkua mistä kysyä. Muhoksen 

yrittäjyyskasvatuskursseja on kaksi. 1. kurssilla tekeminen on jakautunut niin, että ensimmäinen 

kolmasosa kurssista paneudutaan omien ja kaverien vahvuuksien löytämiseen, seuraava kolmasosa 

käytetään vierailijoiden tapaamisiin ja siihen, miten haetaan töitä. Viimeinen kolmannes käytetään 

omaan projektiin, jossa kirkastetaan ajatusta omasta tulevasta työstä tai unelmasta ja sitten 

opiskelijat menevät konkreettisesti katsomaan mitä ko. henkilö tekee työkseen. 2. kurssilla 

opiskelijat perustavat yrityksen. Lisäksi lukiolla opiskelijat pyörittävät kahviota. 

 Oulunsalon lukiolla on myös yrittäjyyskurssi, jonka käy n. 20-30 opiskelijaa vuosittain. Kurssilla on 

NY-yhteistyö. Kurssin jälkeen vain harva sanoo, että minusta ei tule yrittäjää. Kaikki kuitenkin 

ymmärtävät, että minusta ei koskaan tule työtöntä. 

 


