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Johdanto

Viime vuosikymmenten aikana on yleisesti ymmärretty, että oppilaiden 
kiinnostus LUMA-aineita kohtaan on vähentynyt. Tästä on tullut 
ongelma esimerkiksi yrityksille, jotka tarvitsevat työntekijöitä, joilla on 
riittävää tieteellistä ymmärrystä ja taitoa. LUMA-aineiden sisältötiedon 
yhdistäminen tietoon eri ammateista ja tuotteista voi lisätä oppilaiden 
kiinnostusta, positiivista asennetta ja oppimismenestystä. Näin ollen on 
välttämätöntä, että opettajat lisäävät yrityksiin perustuvia esimerkkejä 
ja kokemuksia opettamiseensa jo opetuksen alkuvaiheissa. Esimerkiksi 
Ranskassa, insinöörikouluilla on hälyttävä puute tieteellisten alojen 
opiskelijoista, etenkin IT-alan opiskelijoista. On arvioitu, että alan 
aloituspaikkojen lukumäärää tulisi lisätä merkittävästi. Vuonna 2017 
IT-alan opinnot aloitti 35 000 opiskelijaa. Vuonna 2022 luvun tulisi olla 
arvioiden mukaan 50 000 opiskelijaa. 

On monia tapoja liittää elinkeinoelämäyhteistyötä opetukseen. 
Esimerkiksi opintoretkiä pidetään mielekkäinä ja merkityksellisinä 
oppimismuotoina. Useimmiten opintoretkiä tehdään museoihin, 
kasvitieteellisiin puutarhoihin ja tiedekeskuksiin eikä esimerkiksi 
lähiyrityksiin. Yritysyhteistyö voi olla hyödyllistä koko oppimisyhteisölle. 
Jotta elinkeinoelämän ja oppimisyhteisöjen välistä vuorovaikutusta 
voitaisiin lisätä, on tärkeää kehittää jatkuvan ammatillisen oppimisen 
malleja, joiden avulla opettajat saavat tukea elinkeinoelämäyhteis-
työhön. Tässä julkaisussa pyritään tarjoamaan innostavia esimerkkejä 
esittelemällä viiden maan hyviä käytänteitä. Ensimmäisessä luvussa 
esitellään opettajankoulutuksen tämänhetkistä tilannetta Itävallassa, 
Suomessa, Ranskassa, Britanniassa ja Italiassa. Toisessa luvussa 
esitetään yksityiskohtia ja esimerkkejä koulujen ja elinkeinoelämän 
välisestä yhteistyöstä. Kolmannessa luvussa esitellään johtopäätöksiä 
ja suosituksia antoisaan elinkeinoelämäyhteistyöhön. 
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1.1 Itävalta 

Peruskouluttajia koulutetaan viiden vuoden ajan 
lukioissa, tälle kohderyhmälle tarjotaan täydennys-
koulutusta opettajankoulutuksen yliopistoissa ja 
alueelliset kunnat järjestävät erilaisia koulutuksia. 
Opettajat koulutetaan opettajankoulutuksen 
korkeakouluissa (tai ammattikorkeakouluissa). 
Vuonna 2018 Itävallassa oli 13 opettajankoulutuksen 
korkeakoulua, joista valtio hoitaa yhdeksää ja katolinen 
kirkko hallinnoi yksityisesti neljää. Opettajankoulu-
tuksen opetussuunnitelmaa muokattiin äskettäin 
(2016). Opettajankoulutuksen kesto on pidennetty 
neljään vuoteen (aiemmin se kesti kolme vuotta). 
Opettajankoulutuksen korkeakoulut tarjoavat 
täydennyskoulutuksen kursseja opettajille, usein 
yhteistyössä non-formaalien koululaitosten kuten 
tiedekeskusten kanssa. 

Akateemisena lukuvuonna 2016/17, uudet opettajan-
koulutus “rykelmät” otettiin käyttöön Itävallassa. 
Laitokset, jotka ovat tekemisissä opettajankoulu-
tuksen ja täydennyskoulutuksen kanssa muodostavat 
nyt neljä alueellista rykelmää ympäri Itävaltaa. 
Näissä neljässä rykelmässä opetussuunnitelmaa 
kehitetään yhdessä ja sen tulisi vastata ammatillisia, 
ainekohtaisia sekä alueellisten koulujen koulutus- ja 
käytännön vaatimuksia. Nämä rykelmät tarjoavat 
akateemista koulutusta kaikille yläasteen ja lukion 
(engl. Secondary Education) opettajille peruskouluissa 
(APS), lukioissa (AHS) ja ammattikouluissa (BMHS). 
Näin ollen opiskelijat voivat valita monista eri aineista 
ja kursseista ja yhdessä tieteen alan, ainedidak-
tiikan ja kasvatustieteen ammattilaisten kanssa 
he voivat valmistautua tulevaisuuden ammattiinsa 
opettajina. Tähän saakka opettajien täydennyskou-
lutusta peruskoulussa säännellään lailla opettajien 
omassa maakunnassa ja jatkokoulutusta suositellaan 
enintään 15 tuntia vuodessa. Lukio-opettajat ja 
ammattikoulujen opettajat vastaavat liittovaltion 
lakiin täsmentämättömillä vaatimuksilla, kun on kyse 
toiminnan pakollisesta kestosta tällä alalla. Täten he 
pyrkivät osallistumaan jatkokoulutukseen vähemmän 
kuin heidän kollegansa peruskouluissa, kuten Mayerin 
ja Müllerin (2010) tutkimus osoittaa.  (Lähde: https://
www.bifie.at/ buch/1179/2 Ladattu: 30.11.2016).

Itävallan koululaissa säädetään kaikkien opettajien 
ura- ja koulutusneuvonnasta. Uraohjauksen toimenpi-
teiden koordinointi on koulun rehtorin tehtävä. Tämä 
laki vaatii sen, että jokaisessa koulussa on oltava 
opettaja, joka on pätevä uraohjauksen koordinoin-
tiin. Opettajankoulutuksen korkeakoulut tarjoavat 
soveltavan koulutuksen kursseja: 

 - koulutuskurssi uraohjauksen koordinoimiseen 
(3 lukukautta);

 - koulutuskurssi oppilaiden ja opetuksen 
neuvontaan (4-5 lukukautta).

(www.schulpsychologie.at/bildungsinformation)

Lisäksi on olemassa yksilöllisesti järjestettyjä 
hankkeita ja aloitteita, jotka ovat suurelta osin yritysten 
tai Itävallan teollisuusliittojen järjestämiä. Ohessa 
joitakin esimerkkejä:

 - “Faszination Technik” (kiehtova tekniikka) on 
aloite, joka on noussut insinöörien puutteen 
vuoksi. Sen tarkoituksena on osallistaa 
oppilaita LUMA-sovellusalueisiin ja teknilliseen 
(ammatilliseen) koulutukseen. Tämä aloite 
tukee opettajia kaikilla tasoilla ja eri kouluissa 
käytännönläheisessä opetuksessa. Lisäksi 
yhteistyötä tehdään nimellä ”koulun ja 
yrityksen välinen yhteistyö” (engl. Cooperation 
School-Industry). He tarjoavat työpajoja 
opettajille ja aloittavat tarjoamalla työvälineitä 
yritysvierailun järjestämiseksi koko luokalle.  
(https://www.faszination-technik.at /)

 - Itävallan teollisuuden liitto (IV) on eri tavoin 
mukana koulutuspolitiikassa. Steiermarkissa 
Itävallan teollisuuden liitto otti käyttöön 
projektinjohtajan, joka on vastuussa koulujen ja 
toimialojen yhteistyöstä. Tämä tehtävä perustettiin, 
sillä nuorten kiinnostus LUMA-aineita kohtaan on 
vähentynyt. Liitto painottaa sitä, että yritykset 
tarvitsevat ihmisiä, joilla on erityisosaamista, 
resursseja ja tietämystä Steiermarkin erityistar-
peista. Sen tavoitteena on paremmin sisällyttää 
työpaikan osaaminen kouluopetukseen. He 
tarjoavat alustan, jolla yritykset voidaan esitellä 
kouluille, he tarjoavat tukea yhdistää yritykset ja 
opettajat tapahtumien, työpajojen jne. aikana. 
(https://steiermark.iv.at/de/themen/bildung-
und-gesellschaft; https://www.dieindustrie. 
at/die-industrie-im-unterricht/fortbildungen/)

Opetussuunnitelmassa (2012, https://bildung.
bmbwf. gv.at/schulen/bo/rg/bolp.html) on kappale 
pakollisista uraohjauksen tunneista. Nämä täytyy 
sisällyttää useaan eri aineeseen, mutta niillä on 
oltava itsenäiset tavoitteet. Uraohjauksen tunnit 
pyrkivät lisäämään oppilaiden päätöksentekokykyä, 
jonka tavoitteena on vahvistaa omaa osaamista 
ja tietoa ammatillisesta maailmasta kehittämällä 
osaamista aihealueissa ja metodologisissa taidoissa. 
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Uraohjauksen tulisi myös auttaa tarkastelemaan 
perinteisiä kantoja ja ammattien puolueetto-
mia mielipiteitä. Opetussuunnitelma ehdottaa 
aktiviteetteja kuten keskusteluja luokan kanssa, 
roolileikkejä, ryhmätyötä, itsenäistä työtä ja 
erilaisia mahdollisuuksia kuten koulujen, yritysten 
ja ammattien tutkiminen, vierailuja uramessuille. 
Opetussuunnitelma muistuttaa myös opettajia 
siitä, että nämä aktiviteetit vaativat valmistelua ja 
aiheen jatkokäsittelyä koulutunneilla. 

 - Uraohjauksen tuntien tavoitteet eri luokkien 
oppilaille:

 - tutkia ja pohtia omia toiveitaan, kiinnostuksenko-
hteita ja suuntauksiaan sekä olla tietoinen omista 
kyvyistä ja taidoista;

 - tutustuminen ammatteihin/työpaikkoihin, joilla 
on vaihtelevaa merkitystä ihmisille; 

 - sukupuolten tasa-arvokysymykset, jotka liittyvät 
eri ammattien valintaan ja palkkaan; 

 - vanhempien mukaan ottaminen ammatillisiin 
päätöksiin;

 - strategian rakentaminen omaa uraa varten 
jne. (https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/ 
unterricht/ba/ahs19_794.pdf?61ebv3)
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1.2 Britannia 

On havait tu, et tä Britanniassa on suuri 
puute työntekijöistä, joilla on vaaditut taidot 
LUMA-aineiden uraa varten (ennustettu 1,8 
miljoonan insinöörin puute vuoteen 2025 
mennessä). 82% yläasteen ja lukion opettajista 
oli sitä mieltä, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa, 
jotta he voisivat antaa uravinkkejä oppilailleen. 
Tästä johtuen joulukuussa 2017 Britannian hallinto 
julkaisi urastrategian, joka pohjautuu Gatsbyn 
vertailuarvoihin hyvään uraopetukseen1. Nämä 
vertailuarvot antoivat koululle erityisiä ohjeita 
työnantajien kanssa työskentelystä jo varhaisesta 
iästä lähtien ja opiskelijan koko koulu-uran ajan. 
LUMA-aineiden ohjausta järjestettiin, jotta 
olisi helpompaa tehdä positiivista yhteistyötä 
LUMA-aineiden työnantajien kanssa. Tammikuussa 
2018 opetusministeriö päivitti ohjauksensa ja teki 
Gatsbyn vertailuarvoista lakisääteiset kaikille 
yläasteille ja lukioille2.Joka vuosi 11-ikävuodesta 
lähtien oppilaiden tulee osallistua mielekkääseen 
tapaamiseen työnantajan kanssa. Myös 18- 
ikävuoteen mennessä heillä tulisi olla kaksi 
kokemusta työpaikoista. 

Britanniassa opetukseen on monia eri polkuja 
ja ne kaikki johtavat opettajan pätevyyteen. 
Ala-asteen opettajille on tarjolla pelkästään 
4-vuotinen yliopistokoulutus, jossa harjoitteli-
jat saavat opettajan tutkinnon. Peruskoulu- ja 
lukio-opetusta varten voidaan suorittaa erillinen 
tutkinto kouluaineessa ja sitten vasta suorittaa 
opintojen jälkeen opettajankoulutus yhdessä 
vuodessa. Nämä voi suorittaa sekä yliopistoissa 
että opettajankoulutuskeskuksissa. Lähiaikoina 
useat koulut ovat kehittäneet omia koulutusohjel-
mia, joilloin niistä on tullut myös opetuskouluja, 
joissa opettajat harjoittelevat ja suorittavat heidän 
opettajankoulutuksensa. Tällä hetkellä ei ole 
odotettavissa, että opettajankoulutuksen aikana 
harjoittelijat kohtaisivat yrityksiä tai yritysten 
uraneuvontaa. 

Yläasteella ja lukiossa oppiaineissa on paljon 
erikoisopetusta, mutta siellä ei välttämättä kerrota 
miten tämä voisi liittyä tuleviin työmahdollisuuksiin. 
Arvioidut käytännöt hallitsevat tieteen opetusta ja 
urakeskusteluja voidaan usein jättää uraopettajille 
tai yhteiskuntaopin opettajille. 

1  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment _ data/file/664319/
Careers _ strategy.pdf

2 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment _ data/file/748474/181008 _
schools _ statutory _ guidance _ final.pdf

Yläasteella ja lukiossa oppilaat yleensä viettävät 2 
viikkoa osallistumalla työelämään tutustumiseen; 
oppilaat yleensä valitsevat työpaikan ja tämä paikka 
voi olla millä vaan alalla, mikä kiinnostaa oppilasta. 
Kings College Londonin viimeaikainen tutkimus, 
joka kuuluu Enterprising Science -hankkeeseen, 
keskittyi lasten tieteelliseen pääomaan (engl. 
science capital). Tämä määriteltiin siksi, kuinka 
paljon lapset olivat altistuneita tieteille ja kuinka 
paljon heillä oli pääsyä tieteisiin. Se kattoi 
kahdeksan ulottuvuutta, jotka kehittivät lapsen 
tieteellistä pääomaa3. 

Monet koulut ovat ottaneet tämän lähestymistavan 
käyttöön luokkiensa kanssa ja näkevät oppilaidensa 
tieteellisen pääoman kehittämisen hyödyt muiden 
opetussuunnitelman mukaisten aktiviteettien 
rinnalla kouluissa. Ala-asteella nuorille lapsille 
opetetaan aiheita kuten ihmiset, jotka auttavat 
meitä. Siellä he oppivat erilaisista töistä ja siitä, mitä 
asioita ihmiset tekevät työssään. Opetussuunni-
telmassa mainitaan kuuluisista tieteentekijöistä tai 
insinööreistä, mutta pelkästään heidän keksinnöis-
tään tai työstään, ei siitä miten he pääsivät huipulle. 
Koulut järjestävät usein vierailuja yrityksiin. Koulut 
perustivat tämän yhteyden tukemaan tiettyjä 
opetussuunnitelman alueita, esimerkiksi: vierailu 
voimalaitokseen sähköä tutkittaessa. Yritys 
valmistelee opetusmateriaaleja tukeakseen vierailua 
sekä paikan päällä että vierailun jälkeistä oppimista 
luokassa.

3  https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/
Research-Centres/cppr/Research/currentpro/Enterprising-
Science/01Science-Capital.aspx 
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1.3 Suomi 

Yleisesti opettajat, joilla on kemia, matematiikka tai 
fysiikka pääaineena maisterivaiheessa, ovat päteviä 
opettamaan kaikilla kouluasteilla: pakollisessa 
peruskoulussa (luokat 1-9), vapaaehtoisessa 
ammattikoulussa tai lukiossa (luokat 10-12) ja 
myös korkeammalla asteella, pois lukien yliopiston. 
Opettajankoulutukseen työelämäopinnot ovat 
vapaaehtoisia. Luonnontieteet ja matematiikka 
yhteiskunnassa (5 op) kuuluu opettajankoulu-
tuksen vapaaehtoisiin työelämäopintoihin uudessa 
matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan 
koulutusohjelmassa Helsingin yliopistossa. Koulun 
ja yrityksen välinen yhteistyökurssi Helsingissä 
perustuu aikaisempaan tutkimukseen ja uusiin 
opetussuunnitelman perusteisiin. Kurssilla 
opettajaopiskelijat harjoittelevat yhteistyötä 
yrityksen jäsenten ja paikallisen koulun kanssa 
ja tekevät opetusmateriaalin. Kurssi keskittyy 
paikallisiin yrityksiin ja laitoksiin, jotta voitaisiin 
säästää koulun resursseja kuten aikaa ja rahaa. 
Yliopistokurssin pohjalta on tehty vapaaehtoinen 
nettikurssi. Kurssi on toteutettu kiinnostuneille 
opettajaopiskelijoille ja opettajille sekä opettajan-
kouluttajille osana LUMA Suomi kehitysohjelmaa. 
Aikaisemmin mukana ovat olleet Taloudellinen 
tiedotustoimisto TAT, Kemianteollisuus, markkinoin-
nin ja metsätalouden ala, Me & My City and useat 
muut yritykset. Isommilla yrityksillä ja yhdistyksillä, 
jotka edustavat yritysten etuja, on omaa koulujen 
ja yritysten välistä yhteistyötä. 

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet tarjoavat joitakin ehdotuksia, jotta 
oppilaiden kiinnostusta, taitoa ja tietoa työelämästä 
voidaan ehostaa. Koulutyötä voitaisiin järjestää 
tavalla, jolla oppilaat saisivat esimerkkejä ja 
autenttista kokemusta työelämästä ja yrittäjyy-
destä. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, 
että tutustutaan paikallisiin yrityksiin, heidän 
ammattiinsa ja tuotteisiin. Kokemus yrityksissä 
voi vaihdella pienemmistä tehtävistä suuriin 
projekteihin. 8. ja 9. luokalla on myös pakollinen 
viikon kestävä harjoittelu, jossa harjoitellaan 
yhteistyötaitoja ja työpaikalla käyttäytymistä. 
Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät työelämän 
tietämyksen ja taitojen tärkeyden, jotta he olisivat 
vastuullisia ja aktiivisia kansalaisia tulevaisuudessa. 

 Kansalaisaktiivisuus, yrittäjyys ja työelämätaidot 
ovat myös päätavoitteita lukion opetussuunnitel-
man perusteissa. Tavoitteet ovat samankaltaisia 
peruskoulun kanssa, mutta syvällisempiä. Ammatilli-
sessa toisen asteen koulutuksessa on erilaisia 
yksiköitä, joilla on erilaiset kansalliset vaatimukset. 
Koulun ja yritysten välinen yhteistyö mukaan lukien 
harjoittelut ovat pakollisia ja tärkeitä kaikissa 
yksiköissä. 

Peruskoulun aikana on kohtalainen määrä koulun 
ja yrityksen välistä yhteistyötä. Oppilaat vierailevat 
harvoin yrityksissä, vaikka ne ovat yksi suosituim-
mista opetusmenetelmistä. Koulun ja yrityksen 
välinen yhteistyö ja vierailut ovat myös suosittuja 
opettajien keskuudessa, mutta heillä ei ole tarpeeksi 
aikaa tai muita resursseja, jotta vierailut voitaisiin 
sisällyttää opetukseen. Yhteistyötä voidaan 
suunnitella ja sen voi toteuttaa opettaja itse tai 
se voidaan toteuttaa yhteistyössä yliopiston tai 
eri järjestöjen kanssa. Monet yrityksiä edustavat 
yhdistykset työskentelevät eri koulutasojen 
kanssa. Isommilla yrityksillä on usein enemmän 
aktiviteetteja kouluille, kuin pienemmillä, paikallisilla 
yrityksillä. 



10

1.4 Ranska 

Ranskassa useimmat peruskoulun ja lukion 
opettajat ovat valtion työntekijöitä, jotka on palkattu 
kilpailututkimusten avulla. Rekrytointikilpailu 
järjestetään maisterivaiheen ensimmäisenä vuonna 
(opetuksen ja koulutuksen maisterintutkinto). 
Maisterivaiheen toinen vuosi yhdistää yliopisto-
opetuksen sisällön, käytännön harjoittelun koulussa 
opettajana ja tutkielman kirjoittamisen. Lukuun 
ottamatta ammatillisen koulutuksen opettajien 
rekrytointia, haasteet koulujen ja yritysten välisessä 
kumppanuudessa eivät yleensä kuulu opettajan-
koulutukseen, joten peruskoulun ja lukion opettajat 
pääsevät ammattiin, ilman että he saavat tästä 
aiheesta koulutusta. Ranskan opetusministeriö 
antaa miljoonalle virkamiehelleen luettelon yli 
5000 lyhyestä koulutusohjelmasta, jotka on tehty 
yhteistyössä liike-elämän kanssa, nimeltään 
CERPEP4. Nämä koulutusohjelmat sisältävät 
harjoitteluita tai vierailuja julkisiin tai yksityisiin 
järjestöihin. Ne on tarkoitettu koulutushenkilös-
tölle ja myös muulle henkilöstölle (johtoporras, 
tarkastus, opinto-ohjaajat). He mahdollistavat sen, 
että harjoittelijat: 

 - tutustuvat paremmin tiettyyn alaan liittyviin  
sosiaalisiin ongelmiin tai työpaikkoihin;

 - antaa ohjausta oppilaille (“PARCOURS 
AVENIR”);

 - syventävät tietoaan tietystä alasta; 
 - ovat mukana poikkitieteellisessä työssä;

Hyötyvät tuesta hallintotehtäviä varten (rekrytoin-
tiin perustuvat kurssit, hallinto jne.). Vain harvat 
opettajat hyötyvät näistä ohjelmista, varsinkin 
jos he työskentelevät ala-asteella. Itse asiassa he 
eivät välttämättä näe heidän kiinnostustaan uransa 
edistämiseksi tai opetuksen parantamiseksi. 

Yläasteella ja lukiossa (luokat 6-12) tapahtuvan 
«PARCOURS AVENIR»5 (oppilaiden ohjauksen) 
ansiosta oppilaat kehittävät vahvan kyvyn valita 
heille parhaiten sopivan opintojakson. «PARCOURS 
AVENIR» (oppilaiden ohjaus) auttaa heitä:

 - ymmärtämään taloudellista ja ammatillista 
maailmaa;

 - laajentamaan mahdollisten työpaikkojen ja 
koulutusten valikoimaa; 

4  http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-stages-courts-
cerpep.html

5  http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.
html

 - kehit tämään heidän sitoutumistaan ja 
aloitteellisuuttaan; 

 - luomaan oman ammatillisen ja opettavaisen 
projektin. 

Jokainen oppilas voi hyötyä siitä, huolimatta 
oppilaan opintopolusta (yleinen, tekninen, 
ammatillinen).

Kumppanuudet taloudellisten, sosiaalisten ja 
ammatillisten alojen kanssa mahdollistavat tiedon 
ja taidon vahvistamisen:

 - löytämistoimet (yritysvierailut, yleissopimukset, 
konferenssit ja keskustelut); 

 - tiedotus- tai koulutuspuheet (yritysten johtajat 
tai luokkahuoneiden ammattilaiset); 

 - koulutushankkeiden yhteydessä;
 - toimet työpaikalla (oppitunnit toimistossa, 

harjoittelupaikat); 
 - valvotut hankkeet (mini-yritykset, työraportit). 

Kouluaikana oppilaan tulisi vierailla yrityksessä 
ainakin kerran, tavata ammattilanen (esim: yrityksen 
tietyn alan ammattilainen tulee puhumaan omasta 
työstään), osallistua hankkeeseen (esim. mini-yritys 
-hanke) ja osallistua harjoitteluun 9. luokalla.



1.5 Italia 

Ital iassa opettajat, joi l la on luonnontie-
teiden, biologian ja kemian tutkinto, ovat 
päteviä opettamaan luonnontieteitä lukiossa 
(14-19-vuotiaat), kun taas opettajat, joilla on myös 
matematiikan ja fysiikan tutkinto voivat opettaa 
matematiikkaa ja luonnontieteitä yläasteella 
(11-14-vuotiaat). Tuleville opettajille on olemassa 
rakenteellinen polku, joka antaa mahdollisuuden 
olla opettaja. Viime vuosina on tapahtunut monia 
erilaisia pakollisia kelpoisuusprosesseja, ja nyt 
näyttää siltä, että uutta ollaan määrittelemässä. 
Koulutus on aivan erilainen vakituisille opettajille; 
tällä hetkellä se perustuu enimmäkseen opettajien 
omiin tarpeisiin ja haluun päivittää omia tietojaan.  
Viimeisen koulu-uudistuksen (2015) jälkeen on 
otettu käyttöön 25 tuntia opettajankoulutusta 
vuosittain, mutta tämä ei ole pakollista, jolloin 
päivittäminen on edelleen vapaaehtoista. 

Mitä tulee koulujen ja yritysten yhteistyöhön 
Italiassa, ammatillisilla oppilaitoksilla tai teknisillä 
oppilaitoksilla on pitkät perinteet, joissa opiskelijoi-
den on vietettävä vähintään 210 tuntia yrityksissä 
viimeisten kolmen kouluvuoden aikana, kun 
yhteensä kouluvuosia on viisi. Vuodesta 2018 
lähtien lukion oppilaiden tulee suorittaa vähintään 
90 tunnin työharjoittelu ennen kuin he saavat 
lukion suoritettua. Tämä tarkoittaa sitä, että 1,5 
miljoonaa italialaista oppilasta osallistuu tähän 
koulutuspolkuun. Jotta tämä voitaisiin mahdollistaa, 
tulee joka koulun rakentaa hyvin jäsennelty verkosto 
paikallisen yrityksen kanssa, joka voi isännöidä 
oppilaita. Yrityksen tyyppi liittyy yleensä koulun 
tyyppiin, jonka ideana on tehdä näistä tunneista 
mahdollisimman hyödyllisiä sekä oppilaille 
että yritykselle, jossa oppilaat voisivat myös 
työskennellä koulun loputtua.  Tämän tyyppinen 
koulun ja työn välinen vaihto on innovatiivinen 
opetusmenetelmä, joka auttaa vahvistamaan koulun 
kautta hankittua tietoa käytännön kokemuksen 
avulla ja ohjaa oppilaita testaamaan asenteitaan 
koulun ulkopuolella. Tarkoituksena on rikastuttaa 
oppilaiden koulutusta ja suunnata heidän tulevia 
opintojaan. 
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Koulujen ja yritysten 
välisen yhteistyön 
tuloksekas ylläpito

2



14

Parhaimpana käytäntönä pidetään sitä, että 
jokaisella oppilaalla olisi ainakin kolme mahdolli-
suutta osallistua yritysyhteistyöhön heidän 
koulutiensä aikana ala-asteelta lukioon. Tällä tavoin 
oppilaat ovat lisänneet omaa tietoa tuotteista, 
palveluista ja urapoluista, joita LUMA-aineet 
tarjoavat. Lisäksi sekä opettajilla että oppilailla 
tulisi olla mahdollisuus tutustua eri työpaikkoihin. 
Tähän liittyy kuitenkin useita kysymyksiä kuten 
miten voitaisiin tavoittaa kaikki opettajat opettajan-
koulutuksessa ja tällä tavoin tavoittaa niin monta 
oppilasta kuin olisi mahdollista? On monia eri 
vaihtoehtoja siihen, miten koulujen ja yritysten 
välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää 

opettajien ja oppilaiden tarpeet huomioon ottaen. 
Esimerkiksi:

1. Yrityksen vierailija/lähettiläs voi vierailla 
koulussa tai he ottavat yhteyttä toisiinsa 
esimerkiksi videoesitelmien avulla, jne.;

2. Opettaja/opettajat vierailevat yrityksessä 
ammatillisen oppimisen vuoksi;

3. Opettaja ja luokka vierailevat yrityksessä; 
4. Koulu järjestää yritysyhteistyöhön perustuvan 

hankkeen, jonka päätapahtumassa yrityksen 
edustajat ovat mukana.  

2.1 Miten päästä alkuun?

Ennen kuin suunnitteleminen aloitetaan, seuraaviin 
kysymyksiin tulisi vastata: 

 - Mikä on yhteistyön tavoite?
 - Mitä oppilaiden tulisi oppia?
 - Miten yhteistyö linkittyy opetussuunitelmaan?
 - Soveltuuko se kaikille oppilaille (mahdollisuus 

eriyttämiseen)?
 - Onko yhteistyötä varten rahaa? (Esim: jos 

vastaus on ei, valitse yritys koulun läheltä/ jos 
kyllä, on mahdollisuus matkustaa pidempiäkin 
matkoja.) 

 - Onko minulla mahdollisuus tehdä yhteistyötä 
muiden opettajien/koulujen kanssa? 

 - Voinko tehdä vain yhden vierailun? 
 - Voiko projekti olla pidempi? (jos ei, opettaja 

voi pitää aiheesta yhden tai kaksi oppituntia) 
 - Voinko ottaa koko luokan mukaan vierailulle? 

(Jos ei, eräs mahdollisuus on jakaa luokka 
pienempiin ryhmiin.)

 - Onko minulla tarpeeksi aineen tuntemusta 
aiheesta oppitunnilla/projektissa? (Jos ei, kysy 
jotain toista aineenopettajaa tai ammattilaista, 
joka voisi tulla tunnille/olla mukana projektissa 
ja jakaa ammattitaitoa ja resursseja.) 

 - Onko yrityksen edustajalla mahdollisuus 
vierailla koulussa? 

 - Seuraavat haasteet tulisi pitää mielessä:

 - Jos olet epävarma yrityksestä, jossa haluaisit 
vierailla, kysy ammattilaisen mielipidettä. 
Ehkäpä tutkija yliopistolta tai yrityksestä voisi 
tarjota taustatietoa ennen vierailua? 

 - Jos kaikki koulun opettajat eivät pysty 
osallistumaan koulun ja yrityksen väliseen 
yhteistyöhön, joka koululla voisi olla 1-2 
opettajaa, jotka olisivat vastuussa yhteistyöstä, 
tietävät miten olla vuorovaikutuksessa 
työnantajiin, jotka lopulta jatkokouluttautu-
vat, jne. 

 -  Ota huomioon yrityksen   turvallisuuskysy-
mykset ja tee tarvittaessa säännöt vierailulle.  
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2.2 Onnistuneita ideoita 
yhteistyölle 

On erilaisia tapoja siihen, miten tulisi menetellä. 
Esimerkiksi voit ensin vierailla yrityksessä ja sen 
jälkeen toteuttaa oppitunnin/hankkeen omassa 
koulussa, voit viedä luokkasi vierailulle yritykseen 
tai kutsua yrityksen edustajan kouluun. Voit valita 
jonkin näistä ideoista ja soveltaa niitä omaan 
kouluusi.

2.2.1 Itävalta
IMST:N ALUEELLISTEN VERKOSTOJEN HANKKEET 
YRITYSTEN KANSSA 

Kaikilla alueilla toteutettavilla hankkeilla on samat 
vaiheet:

 - Hankkeen valmisteleminen ja suunnittelu 
yhteistyössä yrityksen kanssa 

 - Opettajat tekevät hanke-ehdotuksen/ 
suunnittelevat oppitunnit 

 - Avausesitys – käynnistäminen lukuvuoden 
alussa 

 - Yrityksen ja tutkijoiden esitteleminen (tietty ala) 
 - Hankkeen aloittaminen koulussa 
 - Työpaja opettajille ja didaktinen seura 
 - Oppituntien järjesteleminen 
 - Vierailu yrityksessä
 - Raportti ja lopullinen esitys 

verkostoitumispäivänä.

“Papier macht Schule” - Paper makes Schools 

Pitkäaikaisessa yhteistyössä Steiermarkin 
paperiteollisuuden ja alueellisten verkostojen 
välillä ehdotetaan erilaisia yhteistyön tasoja 
ja tarjouksia:

1. Kokeellinen paketti yhdistettynä työpajoihin 
osallistumiseen; 

2. Kouluhankkeiden ta loudel l inen tuki 
yhteydessä didaktiseen valvontaan ja 
raportointiin; 

3. Hankkeen toteuttamiseen liittyvän aineiston 
levittäminen. 

IMST:n alueellisten verkostojen ammattilaiset, 
jotka ovat opettajia ja opettajankouluttajia, tukevat 
didaktisesti kaikkia yhteistyön ja hankkeiden 
muotoja. Näitä tarjotaan jokaiselle koulutyypille 
ja -tasolle. Kaikki hankkeet ovat pitkäkestoisia, 
ja ne kestävät yleisesti yhden lukuvuoden. Kun 
hankkeet valmistuvat, niitä esitellään posterikier-
roksella, jossa kutakin posteria esitellään 1 
minuutin ajan. Posteri tulee myös olemaan 
näytteillä torilla vuosittain järjestettävässä IMST:n 
verkostoitumispäivässä (ks. kuvat alla). Yrityksen 
edustajat ja yliopiston tutkijat osallistuvat tähän 
tapahtumaan ja pitävät luentoja ajankohtaisista 
aiheista. Tapahtuman aikana on mahdollista 
oppia hankkeista, keskustella aiheista ja jakaa 
ideoita muiden ihmisten kanssa. 

Verkostoitumispäivän onnistunut aloite on 
levinnyt Steiermarkista jo Ala-Itävaltaan, 
Ylä-Itävaltaan, Burgenlandiin ja Kärnteniin.
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2.2.2 Britannia
STEM AMBASSADOR -OHJELMA 

Kaikkia LUMA-aloilla työskenteleviä ammattilai-
sia kutsutaan LUMA-lähettiläiksi (engl. STEM 
Ambassadors). Tämä on ohjelma, jota STEM 
Learning osakeyhtiö ajaa ja tällä hetkellä sillä 
on yli 30 000 rekisteröityä lähettilästä 2 500 eri 
työnantajalta. He työskentelevät vapaaehtoisina 
tukeakseen kouluopettajia eri aktiviteeteissa. 
Tämä voi olla urapäivä, hanke tai oppimisen alue, 
inspiroiva aktiviteetti tai he voivat työskennellä 
opettajien kanssa suunnitellakseen heidän 
opetussuunnitelmaansa ja päivittääkseen heidän 
aineen tuntemustaan ja uratuntemustaan. 

Ohjelman perusvaiheet:

 - Opettajat päättävät millä opetussuunnitel-
man alueella tai urakoulutuksen alueella he 
tarvitsevat tukea.

 - Sen jälkeen he ottavat yhteyttä ohjelmaan 
tai yksittäisiin yrityksiin, joista he ovat 
kiinnostuneita, ja pyytävät tukea. 

 - LUMA-lähettiläs ottaa yhteyttä opettajaan ja 
he suunnittelevat yhdessä aktiviteetin, joka 
noudattaa hankkeen vaatimuksia. 

 - LUMA-lähettiläs vierailee koululla ja pitää joko 
työpajan/puheen/uratapahtuman /suunnittelee 
ohjausta oppilaiden ja/tai opetushenkilökunnan 
kanssa. 

 - Tapahtuman jälkeen opettaja antaa palautetta 
lähettiläälle, jotta tapahtuma voidaan arvioida. 

 - Yhteyksiä toivottavasti kehitetään yritysten ja 
koulujen välillä. 

Esimerkki onnistuneesta työstä, joka suoritettiin 
ala-astetasolla. Polar Explorer -ohjelma. 

STEM Learning loi ala-asteelle kohdistetun 
materiaalin perustuen Polar-tutkimusalus RRS 
Sir David Attenboroughn käynnistämiseen ja 
napaseuduilla työskentelevien tutkijoiden työhön. 
Tämä nimettiin Polar Explorer-hankkeeksi. 
Koulut hakivat mukaan hankkeeseen ja heitä 
tuki ”Polar-lähettiläs” (LUMA-lähettiläs, joka oli 
kiinnostunut erityisesti laivanrakentamisesta tai 
napaseudun tieteestä (engl. Polar Science)). 

Lähettiläs työskenteli tiiviissä yhteistyössä 
koulun kanssa, jotta voitaisiin kehittää lapsille 
suunnattuja aktiviteetteja ja kehittää opettajien 
ainetietämystä.  Aktiviteetteja olivat esimerkiksi: 
napaseudun tutkimusalusten rakentami-
nen, jäänmurtajien tutkimuksen tekeminen, 
napaseudun tutkijan ruokavalion suunnitte-
leminen, napaseudulla oleskelevien eläinten 
tutkiminen ja ilmaston lämpenemisen sekä 
saastumisen vaikutusten tutkiminen kummallakin 
napa-alueella. Kouluilla oli mahdollisuus soittaa 
Skypen kautta napaseudun tutkijoille ja oppia 
lisää heidän työstään. Hanketta tukivat: 
BEIS-osasto (Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy), tukea tarjosivat myös 
BAS-tutkimus (British Antarctic Survey), 
NERC-neuvosto (The Natural Environmental 
Research Council) ja Digital Explorer-yritys.

Hankkeen vaikutukset: 

-  Luottamus on lisääntynyt 95% LUMA-aineiden 
opettamisessa; 

- Innostus ja opettamisen motivaatio ovat 
lisääntyneet 98%;

- 98% on sitä mieltä, että ohjelma on kohottanut 
LUMA-aineiden profiilia;

- opetussuunnitelmien välinen opetus on 
lisääntynyt, myös luottamus on kasvanut 
opetettaessa kansallisen opetussuunnitelman 
tieteellisiä näkökohtia; 

- 90% opettajista ilmoitti, että oppilasmäärä 
on kasvanut LUMA-oppiaineissa; 

- Oppilaat nauttivat oppitunneista ja osallistu-
vat LUMA-aineiden oppitunteihin aiempaa 
aktiivisemmin;

- 87% kertoi, että oppilaiden kiinnostus 
LUMA-aloja kohtaan on kasvanut.

    Kuva .1 LUMA-lähettiläiden vaikutus opettajiin 
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STEM INSIGHT -OHJELMA6

Tässä ohjelmassa opettajat tekevät viikon 
mittaisen ”harjoittelun” yritykseen tai yliopistoon. 
He oppivat yrityksestä ja tietyistä urapoluista tälle 
alalle, viettävät aikaa harjoittelijoiden kanssa ja 
selvittävät mitä he opiskelivat koulussa, ja kuinka 
tämän voisi jakaa oppilaiden kanssa. He voivat kysyä 
kysymyksiä työntekijöistä ja tehdä aktiviteetteja 
yhdessä heidän kanssaan, joita oppilaat voivat tehdä 
koulussa. Opettajat muodostavat linkkejä yrityksen 
kanssa, jolloin heitä kehotetaan kutsumaan yritys 
vierailulle kouluun esimerkiksi uratapahtumien ja 
hankkeiden muodossa. Kouluvierailuja suositellaan, 
jotta oppilaat näkevät mitä yrityksessä tapahtuu ja 
miten koulussa oppimilla asioilla on hyötyä laajassa 
työmaailmassa. Tämä ohjelma on ollut erittäin 
onnistunut yläasteella ja lukiossa ja on nyt myös 
avattu ala-asteen opettajille auttaakseen heitä 
urakehityksessä alusta lähtien. 

Alice Caterpillar -yhtiössä

Tässä on esimerkki onnistuneesta STEM Insight 
-harjoittelusta ja vaikutuksesta, kun opettaja 
palasi omaan kouluunsa. 

Alice, opettaja yläasteella ja lukiossa, 
osallistui 10-päivän harjoitteluun Caterpillar-
yhtiössä, joka on maailman johtava koneiden 
ja moottoreiden valmistaja, ja joka työllistää 
yli 10 000 ihmistä Britanniassa. Alice havaitsi 
tarpeen kehittää LUMA-aineiden luottamusta, 
tietoa ja laatua koulussaan. Hän oli erityisen 
kiinnostunut tukemaan tehokasta ja ajantasaista 
uraneuvontaa. Harjoittelun aikana hän oppi mitä 
taitoja tarvitaan erilaisissa rooleissa Caterpillarilla 
ja hän oppi myös uutta käytetystä teknologiasta 
ja prosesseista. Hän osallistui kokouksiin ja 
ongelmanratkaisuun sekä pääsi käyttämään 
jopa valtavia koneita. 

Harjoittelu haastoi joitakin yleisesti pidettyjä 
näkemyksiä siitä, onko LUMA-ammatteihin 

sopivia ihmisiä. Nämä ammatit eivät ole vain 
akateemisille ihmisille. Pitää olla motivoitu-
nut, olla kyseenalaistava ajattelutapa, olla 
ongelmanratkaisija ja olla luova. Hän huomasi 
myös, että tuotannon maailma ei ollutkaan 
hänen kuvittelemansa likainen ja äänekäs 
ympäristö, jossa työntekijät kulkivat öljyisissä 
haalareissa. Takaisin kouluun palatessaan 
Alice on toteuttanut monia ohjelmia, jotka 
ovat vaikuttaneet yli 400 oppilaaseen. Hän on: 

- Kehittänyt opetussuunnitelman resursseja, 
joissa keskitytään ammatteihin;

- Järjestänyt “ammatit ja naiset LUMA-aineissa” 
-tapahtuman;
- Järjestänyt oppilaille vierailun Caterpillariin;
- Tukenut aineiltoja, joissa pääseminen 

LUMA-aineiden ammatteihin oli huomattavaa;
- Tukenut oppi la iden työhar jo i t te lu ja 

LUMA-yrityksissä; 
- Päivittänyt LUMA-työjärjestelmiä harjoitte-

lusta saadun esimerkin avulla 
«Nyt minut on varusteltu ajantasaisella tiedolla, 
autenttisilla esimerkeillä sekä vahvoilla yrityslin-
keillä, joita voin käyttää koko koulun hyväksi.» Alice

TEOLLISUUSKUMPPANUUS

Lähiaikoina STEM Learning on ollut mukana 
useissa teollisuuden sponsoroimissa koulukump-
panuuksissa. Näissä teollisuus tarjoaa rahoitusta 
jopa kahdeksan koulun ryhmälle ja he tekevät 
yhteistyötä kahden vuoden ajan kehittääkseen 
tiettyä aluetta, joka he pitävät heikkoutena koulujen 
kumppanuudelle. Esimerkiksi: tyttöjen osallistami-
nen yli 16-vuotiaille suunnattuun LUMA-aineiden 
opetukseen (engl. Post-16 Science). He saavat 
jatkuvaa ammatillista oppimista STEM Learningiltä 
ja osallistuvat yhdessä erilaisiin hankkeisiin, jotta 
voitaisiin inspiroida oppilaita olemaan enemmän 
mukana LUMA-aineissa. Yritykset voivat olla 
tukemassa vierailujen avulla ja tarjoamalla 
materiaalin hankkeisiin.
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2.2.3 Suomi 
PIENEMPIEN YRITYSTEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN 

 - Ensin opettajankoulutettavat opettajat ja 
opettajat pitävät pari teoriatuntia koulujen 
ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Antoisalla 
vierailulla/yhteistyöllä on kolme osaa: tehtävät 
ennen vierailua, tehtävät vierailun aikana ja 
tehtävät vierailun jälkeen. Tarkoituksena on, että 
opettajaopiskelijat oppivat tuotteista, palveluista 
ja ammateista ja pystyvät yhdistämään 
ainetietämyksen sekä tosielämän autenttiset 
esimerkit. 

 - Koska yritys sijaitsee koulun lähellä, voidaan 
käyttää vähemmän aikaa ja rahaa. On monia 
eri vaihtoehtoja ammateista ja aloista, joita 
voidaan löytää lähistöltä. 

 - Opettaja ottaa yhteyttä yrityksen edustajaa 
ja vierailee ensin itse yrityksessä. On tärkeää 
keskustella laajasti, jolloin ajatuksia ja toiveita 
voidaan jakaa.

 - Ennen vierailua oppilaat tekevät tehtäviä, 
kuten etsivät lisätietoa yrityksestä, keksivät 
kysymyksiä (mitä voidaan kysyä yrityksen 
edustajalta), tutustuvat tuotteisiin liittyviin 
ympäristökysymyksiin, jne. 

 - Vierailun aikana oppilaat saavat paljon tietoa 
yrityksestä, voivat haastatella työntekijöitä, 
valmistavat jotain helppoa esimerkiksi 
laboratoriossa, voivat ratkaista ”ongelman”, 
jonka yrityksen edustajat ovat laatineet, jne. 

 - Vierailun jälkeen voidaan keskustella, tehdä 
LUMA-aineisiin liittyviä tehtäviä, jne.

2.2.4 Ranska 
TIEDEKESKUKSET

Aikana, jolloin koulun ja yritysten vuorovaikutus on 
vielä vähäpätöistä, 10 “Maisons pour la science” 
-tiedekeskusta ovat aloittaneet kumppanuuksia, 
jotta voitaisiin kommunikoida opettajien kanssa 
tieteellisistä ja teknisistä ammateista, liike-elämän 
tieteen ja teollisuuden prosesseista. Tiedekes-
kukset on järjestetty yliopistoihin ja ne löytävät 
paikallisten yritysten kautta tavan löytää tieteen ja 
teknologian, erityisesti innovaation, jotta voidaan 
yhdistää yritysmaailma ja kansalaisyhteiskunta. 

Kukin tiedekeskus voi järjestää yrityskumppa-
nuuksille suunnattuja konferensseja ja seminaareja, 
jotta se voisi julkaista toimintaansa paikalliselle 
teollisuudelle, ja jotta voitaisiin kehittää uusia 
kumppanuuksia yritysten kanssa. 

6  Muita tutkimuksia aiheesta opettajaopiskelijoiden uskomuksia 
tiedekasvatuksen koulu-yritys yhteistyöstä (STSE-based) ja 
käytännöistä sekä niiden eduista ja haitoista: http://oaji.net/
articles/2017/987-1544860568.pdf

Esimerkiksi toukokuussa 2017 jär jestet-
tiin kokouspäivä, jossa paikallisille yrityksille 
esiteltiin tiedekeskusten järjestämiä aktiviteetteja 
Alpes-Dauphiné -alueella, jotta voitaisiin muodostaa 
uusia kumppanuuksia7. Samankaltainen tapahtuma 
järjestettiin uudestaan vuonna 20188. Kokouspäivä 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia rakentaa onnistuneita 
kumppanuuksia hankkeille, jotka ovat hyödyllisiä 
opettajille.

Tiedekeskukset voivat myös pyytää tapaamisia 
liike-elämän säätiöiden tai paikallisten yrittäjien 
kanssa, jotta he voivat kertoa toiminnastaan, ja 
jotta voidaan ensin muodostaa yhteinen kulttuuri 
ja sitten vasta yhteishankkeet.

* Kuinka voimme tehostaa yritysten ja koulutuksen välistä 
kumppanuussuhdetta?

Kaikissa tapauksissa tiedekeskukset kehittävät 
yrityskohtaiset tasot (engl. business-specific 
pitch). Opettajiin, rehtoreiden kanslioihin, paikalli-
siin viranomaisiin ja yrityksiin ei viitata samalla 
tavalla, sillä näillä toimijoilla on eri arkuuksia ja 
huolia. Kumppanikomiteoiden (engl. Houses of 
”Partners Committees”) perustaminen on ollut 
erittäin hyödyllistä, jotta voidaan vastata tähän 
monimuotoisuuteen. Komiteatapaamisten aikana 
tiedekeskus voi: report to the various partners of 
the activities of the House; 

 - raportoida eri kumppaneille keskusten 
toiminnasta;

 - arvostaa niitä, jotka ovat jo mukana;
 - kannustaa muita mobilisoimaan tieteen ja 

teknologian opetusta.

7  h t tps: //w w w.echosciences-grenoble.f r/a r t icles /
seminaire-maison-pour-la-science-2017-rencontres-entre-
les-mondes-industriel-educatif 

8  http://www.maisons-pour-la-science.org/sites/default/files/
upload/CP _ 2019.04.11 _ Seminaire%20MPLS _ VF.pdf
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Kaikkien mahdollisten kumppanuusmahdolli-
suuksien joukosta sponsorointi on yrityksille yleisin 
ja kannattavin vaihtoehto. Sponsorointi voidaan 
jakaa kolmeen tyyppiin: 

 - Taitojen sponsorointi (yritysten työntekijät 
osallistuvat ammatillisen kehityksen toimiin, 
yritysvierailuihin yms.;

 - Materiaalin ja välineiden lahjoittaminen; 
 - Rahal l inen sponsoroint i  tapahtumien 

järjestämistä varten, matkakuluja varten, 
juoksevat kulut kattava, jne. 

Tällaisten kumppanuuksien välillä on lukuisia 
molemminpuolisia etuja. 

Tiedekeskusten eduksi yritykset myötävaikut-
tavat opettajien koulutusohjelmien tieteellisen, 
teknisen ja jopa didaktisen sisällön kehittämiseen 
(esimerkiksi: asuntomateriaalit, innovaation tarpeet, 
energiahaasteet, elintarvikkeiden säilöntä, jne.) Osa 
näistä kaventaa rakoa teoreettisen tutkimuksen 
ja käytännön sovellusten välillä. Ne isännöivät 
opettajia paikoissa, joihin heillä ei tavallisesti ole 
pääsyoikeutta. Ne auttavat opettajia neuvomaan 
oppilaitaan urapoluille näyttämällä tieteellisten ja 
teknisten ammattien ja ammattiin johtavien koulutus-
polkujen monimuotoisuuden. Ne tarjoavat opettajille 
ja kouluttajille mahdollisuuksia harjoitteluihin tai 
koulutuksiin. Kaikki lahjoitukset ovat samankaltaisia 
taitojen sponsoroinnin kanssa, sillä ne mobilisoivat 
työnantajien tiimit. Yritykset voivat myös osallistua 
tiedekeskusten rahoittamiseen osana sponsorointia.
Co-building and co-delivering

Koulutustilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen 
yhdessä yrityksen kanssa: Saint-Gobainin 
esimerkki

Saint-Gobain on ranskalainen monikansallinen 
yhtiö, joka perustettiin Pariisissa vuonna 1665. 
Alun perin yhtiö toimi peilinvalmistajana, mutta 
tuottaa nyt myös erilaisia rakennusmateriaaleja 
ja erittäin kestäviä materiaaleja. 

La main à la pâte -säätiö toimii tiedekes-
kus-verkoston kansallisena pääkeskuksena 
ja se on muodostanut kumppanuussuhteen 
Saint-Gobainin kanssa. Tätä voidaan pitää 
hyvänä esimerkkinä tuloksekkaana yhteistyönä 
koulujen ja yritysten välillä. 

Koulutustilaisuus järjestetään vuosittain 
DomoLabissa, Saint-Gobainin -alueen 
innovaatiokeskuksessa Aubervilliersissä 
(Pariisin lähellä). Tämä paikka on keskus, jossa 
voidaan kokea lämpö-, visuaalisen ja akustisen 
mukavuuden ja epämukavuuden tunteita. 
Koulutuksen painopiste on elinympäristön 
eristämisessä ja energiassa, jotka ovat aiheita, 
jotka voidaan uudelleensijoittaa kouluhank-
keissa oppilaiden kanssa.  
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Mitä tulee vipuvarsiin, jotka kannustavat yrityksiä 
yhteistyöhön tiedekeskusten kanssa, tärkeimpiä 
ovat yrityksen sosiaalisen vastuun edistäminen 
ja yrityksen näkyvyyden parantaminen työllisyy-
salueella. Kumppanuus on todennäköisesti 
kestävämpi, sillä yllä mainitut näkökohdat ovat 
osa yritysten pitkän aikavälin strategiaa.  

Käytännön näkökulmasta yhteistyötä voidaan 
säännellä yleissopimuksella, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti eri näkökohtia: käsiteltävien 
tieteellisten ja teknologisten aiheiden valinta, joka 
vastaa mahdollisimman paljon kumppanuusyrityk-
sen liiketoimintalinjoja, paikallisen kontekstin ja 
yksilöityjen tarpeiden mukaista osallistumista jne. 

Kumppanuus Alsacen -alueen tiedekeskuksen 
ja EDF:n välillä (Ranskan kansallinen sähköyhtiö)  

Bernard Blochin lausunto, EDF:n Kestävän 
kehityksen virkamies

«Tämän kumppanuuden tarina on ennen 
kaikkea tarina tapaamisesta kahden maailman 
välillä: koulutuksen ja teollisuuden. Tarina 
alkaa tietyssä kontekstissa energiansiirron 
ja ydinenergian sijainnin ympärillä, joka on 
peräisin näkemysten lähentymisestä, jossa on 
tarve voittaa ennakkoluulot ja puuttua koviin 
tosiseikkoihin. Päätimme yhdessä perustaa 
ohjelman, jossa yhdistyvät teoreettisen 
oppimisen ja paikan päällä tehdyt vierailut ja 
tapaamiset EDF:n asiantuntijoiden sekä heidän 
kumppaneidensa kanssa, jotka työskentelevät 
energian ja rakentamisen maailmassa muiden 
alojen lisäksi.  Kumppanuussuhde alkoi vuoden 
2014 lopulla noudattaen Euroopan komission 
raportin ”Tiedekasvatus vastuullista kansalai-
suutta varten” (2015) suosituksia: 

- Yhteistyön vahvistaminen yritysten ja kansalai-
syhteiskunnan kanssa;  

- Opettajien peruskoulutuksen, valmennuksen 
ja henkilökohtaisen kehityksen ehostaminen; 

- Innovaatiostrategian ja tiedekasvatuksen 
strategian yhdistäminen paikallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. 

- Kaiken kaikkiaan tiedekasvatus on keskeinen 
tekijä jatkuvassa aktiivisessa kansalaisope-
tuksessa, joka alkaa päiväkodista. 

EDF on järjestänyt tiiminsä uudelleen ottaen 
huomioon uudet ranskalaiset alueet. Hiljattain 
laajennetussa Grand Est -alueessa olemme 
antaneet suostumuksemme laajentaa kumppanuut-
tamme Alsacessa sijaitsevaan tiedekeskukseen, 
jolloin tarvitaan uudet tiimit ja tuotantolaitokset. 
Hankkeita on runsaasti. Meidän tehtävämme on 
olla luovia ja ”päästä ulos laatikosta”, jotta voimme 
yhdessä rakentaa uusia koulutuskäytäntöjä, jotka 
avataan sekä kansalaisille että liike-elämälle”. 

“TIETEELLISET KUMPPANIT LUOKILLE” -OHJELMA

Tieteelliset kumppanit luokille (engl. “Scientific 
partners for the class”) mahdollistaa sen, 
että tutkijat osallistuvat hankkeisiin, joissakin 
tapauksissa yritysten kanssa kuten Michelinin 
(rengasteollisuus) tai Aubert & Duvalin (seokset) 
Châteauneuf-les-Bainsin -alueella sijaitsevassa  La 
main à la pâte -säätiön Pilot Centre -keskuksessa 
(yhteydessä Auvergnen alueen tiedekeskukseen). 

Tämän kokemuksen perusteella Pilot Centre 
-keskuksen kouluttajat kirjoittivat opaskirjan 
«School and company, partners for a scientific 
project: taking action and learning together» (koulu 
ja yritys, kumppaneita tieteelliseen hankkeeseen: 
toimiminen ja oppiminen yhdessä). 

http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/ 
ecole-des-sciences-63/

Alla esitellään heidän suosituksensa onnistuneille 
luokkahuoneen tiedehankkeil le yr i tysten 
avustuksella: 

1. Valitse yrityskumppani koulutustavoitteiden 
mukaan;  

2. Selvitä, miltä hanke tulee näyttämään (tieteellinen 
suostumus, roolit, aikataulu yms.);

3. Pohdi yhtiön ja tiedekeskuksen välisiä haasteita; 

4. Määrittele säännöt ja allekirjoita kumppanuus-
sopimus yrityksen kanssa; 

5. Luo hankkeelle talousarvio; 

6. Etsi yhteistyökumppaneita yrityksen ulkopuolelta 
ja muodosta ohjauskomitea;

7. Järjestä toimintaa useissa vaiheissa; 

8. Suunnittele hankkeelle lopettamispäivä, johon 
kaikki hankkeen sidosryhmät osallistuvat; 

9. Anna palautetta hankkeesta; 

10. Suunnittele uusi hanke, jossa otat palautteen 
huomioon. 

LA MAIN À LA PÂTE -PILOTTIYLÄASTEET

La main à la pâte -pilottikouluissa (engl. pilot schools), 
opettajat määrittelevät ja toteuttavat yksiköiden tai 
tieteidenvälisiä tieteellisiä hankkeita vahvassa ja 
jatkuvassa yhteistyössä alueensa laboratorioiden ja 
yritysten kanssa. Hankkeen eri osallistujien välinen 
yhteistyö on jaettu eri modaliteetteihin: opettajien 
toivottaminen tervetulleiksi laboratorioihin tai 
yrityksiin, tutkijoiden ja yritysten työntekijöiden 
vierailu luokassa, ammattilaisten ehdottamat 
tieteelliset haasteet, materiaalien lainaaminen, 
etäyhteydet, yhteistyöhankkeet oppilaiden välillä, 
johdatus digitaalitieteisiin, käänteinen opetus 
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(engl. inverted classes), opiskelijoiden harjoittelut 
kumppanirakenteissa

... Jotta pilottikouluja voidaan tukea tässä 
prosessissa, he voivat hyötyä monipuolisesta 
ohjauksesta: 

 - Aluee l l inen koord inaat tor i  vas taa 
hankkeeseen osallistuvien koulujen ja opettajien 
seurannasta. He ovat myös lähtöpisteitä 
pilottihankkeiden joukkueille. 

 - Pedagogiset ja tieteelliset tuutorit takaavat 
konkreettisen yhteyden elävän tieteen ja 
luokkahuoneen välille. 

 - Tieteellinen mentori seuraa hankkeen 
toteutusta ja vierailee oppitunneilla tapaamassa 
oppilaita ja opettajia kerran tai pari kertaa 
vuodessa. 

 - La main à la pâte -säätiö tarjoaa verkostolle 
oman ammatillisen kehityksen tarjouksen, 
online-alustan ja luokkahuoneresursseja 
koulujen toiminnan tukemiseksi. Vapaaehtoiset 
ryhmät voivat olla mukana testaamassa 
uusia resursseja tai he voivat olla mukana 
suunnittelussa. 

 - Lopuksi jokainen pilottikoulu saa vuosittain 
700 euron suuruisen tuen La main à la pâte 
-säätiöltä. Avustus on tarkoitettu kattamaan 
hankkeen toteuttamiseen liittyviä epävirallisia 
kustannuksia, kuten oppilasmatkat, paikan 
päällä tehtävät vierailut ( laboratoriot, 
laitokset), dokumentointi, poikkeukselliset 
laitteet, perheille suunnattujen näyttelyiden 
järjestäminen jne. 

2.2.5 Italia
Italiassa koulut ja yritykset ovat erilaisessa vuorovai-
kutuksessa keskenään. Ensinnäkin monet koulut 
haluavat jakaa koko luokan pienempiin ryhmiin 
siten, että eri ryhmät tekevät yhteistyötä eri yritysten 
kanssa samaan aikaan. Tällä tavalla jokaisen 
yrityksen kanssa työskentelevien oppilaiden 
määrä on pienempi ja yhteistyön tulokset ovat 
tehokkaampia. Tämänkaltainen vuorovaikutus on 
aina todella produktiivista, sillä oppilaiden määrä 
kussakin ryhmässä on vain viisi henkilöä, jolloin 
myös vierailtavat yritykset voivat olla pieniä. Kun 
hanketta kehitetään pienryhmä-lähestymistavalla, 
yritykset sijaitsevat yleensä koulujen lähellä, jolloin 
tarvitaan vähemmän aikaa ja rahaa. Toisaalta aina 
ei ole helppoa löytää yrityksiä, joiden kanssa kaikki 
oppilasryhmät voisivat olla vuorovaikutuksessa 
samaan aikaan. Näin ollen usein osa oppilasryh-
mistä osallistuu yritysvierailuille, kun taas muut 
ryhmät ovat sillä välin koulussa oppitunneilla. 

Jotta voidaan välttää oppilaiden jakamista 
ryhmiin, monet koulut valitsevat ainoastaan 
suurempia yrityksiä, joihin koko luokka voi 

tutustua samanaikaisesti. Tämä lähestymistapa 
poistaa päivittäiset opetushaasteet, mutta tuo 
usein mukanaan uusia haasteita. Yleisesti suuret 
yhtiöt, joissa jopa 25-30 oppilaan ryhmät voivat 
vierailla samanaikaisesti, sijaitsevat kaukana 
kouluista, jolloin tulee miettiä, miten matkat ja 
maksut hoidetaan. Kummassakin tapauksessa eräs 
tehokas keino on pyytää yritysten asiantuntijoita 
vierailemaan koulussa ja kertomaan hankkeesta 
sekä yrityksestä lisää, ennen kuin oppilaat pääsevät 
tutustumaan yritykseen ja harjoittelemaan siellä. 
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Suositukset

3
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On monia eri tapoja tehdä onnistunutta yhteistyötä 
koulun ja yrityksen välillä. Seuraavia ajatuksia 
voidaan suositella koulutusjärjestelmän eri tasoille.

LUMA-aineiden 
opettajankoulutta-jille: 

• On tärkeää tiedostaa koulujen ja yritysten 
välisen yhteistyön taustalla oleva pedagoginen 
tieto. Opettajankouluttajien tulisi tarjota 
riittävästi tietoa, materiaaleja ja menetelmiä 
ammatilliseen kehittymiseen. 

• Opettajaopiskelijoilla ja opettajilla tulisi olla 
säännöllisesti mahdollisuus harjoittaa koulun 
ja yrityksen välistä yhteistyötä autenttisissa 
ympäristöissä. 

Opettajille:
• Opettajalla on tärkeä rooli onnistuneessa 

koulun ja yrityksen välisessä yhteistyössä. 
Tarkoituksena on, että oppilaat oppisivat 
yhdistämään sisältötietoa tosielämän 
esimerkkeihin. 

• Oppilaat tarvi tsevat mahdol l isuuksia 
vierailla yrityksissä ja lisätietoa yrityksistä, 
tuotteista, palveluista ja ammateista, jotta he 
voivat omaksua tarvittavan tiedon ja taidon 
tulevaisuutta varten.

• Jos kaikki opettajat eivät pysty osallistumaan 
yrityksen ja koulun väliseen yhteistyöhön, 
riittää, että muutama opettaja on vastuussa 
elinkeinoelämäyhteistyöstä koulun puolelta. 

• Koulun ja yrityksen välinen yhteistyö tarvitsee 
aikaa ja vaivannäköä. Tämän takia on tärkeää 
tehdä yhteistyötä muiden opettajien ja asiantun-
tijoiden kanssa kouluissa, yliopistoissa tai 
yrityksissä. Resursseja voidaan säästää, jos 
yritykset sijaitsevat koulujen lähellä. 
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