


Lyhyt opas opintokäynnin 
toteuttamiseen MyTech-ohjelmassa
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MyTech-opintokäynnin tuotteistaminen 
– että ei joka kerta tarvitsisi aloittaa alusta…

- Mihin MyTech-ohjelman teemoihin yrityksenne toiminta keskeisimmin liittyy
- Kiertotalous ja ilmastonmuutos
- Terveys ja hyvinvointi
- Tulevaisuuden elinympäristö

- Teemojen valinnan jälkeen suunnitelkaa noin tunnin opintokäynti - ohjelma, joka 
on helppo monistaa eri yksiköissänne ja/tai toimipaikoissanne 

322.9.2017 Teknologiateollisuus



MyTech-ohjelman opintokäynti
Yrityksen esittely, roolimallit apuna + toiminnallinen osuus

- Yrityksen esittely tarinana, kesto noin 10 minuuttia.
Kertokaa erityisesti yrityksenne merkityksestä maailmalle. 

- Roolimallien tarinat, kesto noin 5 minuuttia/henkilö. 
Mielellään sekä naisia että miehiä. Henkilökohtaiset urapolut alkaen peruskoulussa 
tehdyistä valinnoista ovat kiinnostavia. Oppilaita on hyvä muistuttaa matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden tärkeydestä - muita työelämävalmiuksia unohtamatta. 

- Toiminnallinen osuus, kesto noin 30 minuuttia.
Esimerkiksi toiminnalliset pisteet, joissa kouluryhmä pääsee itse tekemään jotain 
teemaan ja yritykseen liittyvää.

- Ehkä tutustumiskierros yrityksessä, teemaan liittyen.
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MyTech-opintokäyntien suunnittelu

- Päätös mihin teemoihin opintokäynnit liitetään ja miten 
toiminnallisuus toteutetaan

- Päätös miten monta opintokäyntiä / lukuvuosi

- Päätös miten monta osallistujaa / opintokäynti

Kouluryhmän noin tunnin opintokäynti yritykseen on yleensä 
aamulla - aamupäivällä, iltapäivällä kouluryhmä menee 
korkeakouluun. 
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MyTech-opintokäyntien toteuttaminen 

- Yläkoulun tai lukion opettaja ottaa yhteyden yrityksen ilmoittamaan 
yhteyshenkilöön, kertoo teeman ja mitä oppimisprojektissa koulussa 
tehdään

- Yhteyshenkilö kertoo opettajalle minkälaisen opintokäynnin tarjoaa

- Opettaja ja yhteyshenkilö sopivat opintokäynnin ajankohdan ja ohjelman

Kouluryhmä liikkuu tarvittaessa tilauskuljetuksella, jonka Teknologiateollisuus ry 
maksaa.
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Ja

- Hyödyntäkää viestinnässänne opettajan ja oppilaiden tekemää raporttia -
Tarina ilmiölähtöisestä oppimisprojektin toteutuksesta ja tuotoksista 
MyTech-ohjelman nettisivuilla

- Kysykää mahdollisuutta päästä koululle kuulemaan ja näkemään koko 
ilmiölähtöisen oppimisprojektin loppuesittely    

- Tuotteistakaa opintokäyntikonseptianne edelleen … 
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http://www.mytech.fi/tarinat-ilmiolahtoisten-oppimisprojektien-toteutuksista-ja-tuotoksista


22.9.2017 Teknologiateollisuus

• Taivallahden peruskoulun 8. luokan teema 
oli Tulevaisuuden elinympäristö, 
oppimisprojekti oli Tulevaisuuden 
joukkoliikenne.

• Projekti liittyi fysiikan kurssiin, jossa 
oppimisaiheena oli teho.

• Opintokäynnit
SITOlla tutustuttiin joukkoliikenteen 
suunnitteluun
Aalto yliopistolla koodattiin liikennevaloja

Esimerkki opintokäynnistä:

Tulevaisuuden elinympäristö –
SITO Oy ja Taivallahden peruskoulu



Opintokäynti SITOlla

- SITOn esittely, n. 5 min
- Kaksi asiantuntijaa roolimalleina; joukkoliikennesuunnittelija ja 

arkkitehti kertoivat opiskelustaan ja työstään, n. 10 min
- Toiminnallinen osuus: 

• Arkkitehti esitteli pelillistä lentokenttäsimulaatiota, n. 15 min
• Joukkoliikennesuunnittelija kertoi työstään, n. 10 min
• Joukkoliikennesuunnittelija esitteli simulaatiota 

joukkoliikenteestä
• kiintopisteenä oli oppilaiden oma koulu – tämä sitoutti 

oppilaat ajattelemaan joukkoliikennettä henkilökohtaisella 
tasolla ja miten sen suunnittelu vaikuttaa heidän omaan 
elämäänsä, 15 min
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