
4. Millä muiden koulumuotojen opetustarjonnalla mielestäsi olisi 
tilausta lukio-opetuksessa? 
 
käytännönharjoittelu työelämässä voisi antaa oppilaille työelämäntaitoja, esim. työpaikalla on 
oltava ajoissa. 
 
Ammatillisella puolella 
yliopinto ja korkeakouluopintoihin orientoitumisella. Ammatillinen taitopuolinen opetus 
pidettäköön erillään lukiosta. 
 
nyt jo osa kaksoistutkinto-opsikelijosta valittaa oman ammattillisen koulunsa 
levottomuudesta ja huonosta opiskeluilmapiiristä, integrointi tällaiseen aika ongelma. 
Hyppiminen pitkin ja poikin kaupunkia kesken koulupäivän ei auta keskittymään ja 
opiskelemaan tehokkaasti - mikä paperilla näyttää hyvältä, ei välttämättä reaalimaailmassa 
toimi. 
Vaikea sanoa. 
 
Ei millään. 
ammatillisen koulutuksen, aikuisopetuksen, yleisen kansansivistystyön 
ammattilliselta puolelta kokki ja lähihoitajaopinnot 
No, superlahjakkaille KOSY on varmaan olluit jees. Osan taas heikoista voisi suoraan siirtää 
muuanne, kun lukemisen / opiskelun taidot ovat liian heikot. Ei niistä pysty enää lukiossa 
kiinni kuromaan tietyn pisteen jälkeen. 
 
? 
Maahanmuuttajien lukioon valmistavalle koulutukselle olisi suuri tarve (ja sellaistahan on 
suunniteltu tulevaksi). Perusopetuksen ja lukion välillä on iso kuilu. 
Peruskoulun kulttuurikurssit olisi hyvä saada myös lukioon. 
Viitataanko tässä esim. ammattioppilaitosten opetustarjontaan? EOS 
Korkeakoulujen ointoja edistyneille 
Ei millään. Lukion tulee edelleen olla korkeakouluihin valmistava oppilaitos. Ammatillista 
koulutusta on varmasti hyvä tehdä vielä houkuttelevammaksi ja lukion ja ammatillisen 
yhdistämistä helpottaa. Lukio-opintojen akateeminen vaativuus tulisi kuitenkin 
säilyttää/palauttaa. 
 
ei millään 
 
maahanmuuttajien opetusryhmät 
 
En ole varma, mihin tällä viitataan. Autokoulun saaminen halvemmaksi ja yhdistäminen 
lukioon ei välttämättä olisi huono asia. Myös hygieniapassin, työturvallisuuskortin ja muiden 
viime aikoina keksittyjen "pilipalitutkintojen" saaminen lukiosta lisäisi nuorten 
työllistyvyyttä, kun työnantajan ei tarvitsisi kouluttaa kesätyöläistä. Lisäksi oma kokemukseni 
näistä kursseista on, että asiantunteva lukio-opettaja pitäisi nämä kurssit suuremmalla 
pieteetillä kuin yrityksen oma kouluttaja. 
 
Yliopisto ja ammattikorkeakoulu 



Ammattikoulujen. 
ajo-kouluopetus ;) 
Lukioon pitäisi saada esim. peruskoulussa aloitettuja kädentaitojen kursseja, käsitöitä, 
teknisiä töitä, kotitaloutta. Myös ammattikoulujen ja korkeakoulujen tarjontaa voisi 
hyödyntää lukioissa enemmän kuin nykyisin tehdään. Tosin se vaatisi että koulujen tulisi 
sijaita lähellä toisiaan. Opiskelijat hyötyisivät myös erilaisista sosiaalisista töistä, kuten 
vanhusten tapaamisista, kerhoijen vetämisestä esim. ala-asteikäisille, lastenhoitoapuna 
toimimisesta päiväkodeissa. Työharjoittelu peruskoulussa poikii jo usein lyhyitä 
kesätyöpaikkoja ja suhteita muuhun yhteiskuntaan koulun ulkopuolella. Tällainen osallisuus 
tulisi kuulua automaattisesti myös lukion opiskelijalle. 
 
Mitä tarkoitetaan koulumuodolla?  
Kaupalliset aineet, kotitalous ja tietotekniikka 
 
tuskin sellaisenaan millään, mutta varmasti jokaisella muodolla on jotain tarjottavaa 
 
yliopistot, ammattikorkeat 
yrittäjyys, konkreettinen tekeminen, projektit 
ammatilleslta puolelta jotain, mutta vähän. Lukio kannattaa säylyttää mad. paljon 
akateemisena ja työn tekoa arvostavana paikkana. Jos tämä hukataan Suomi on kohta lirissä. 
riippuu täysin toteutuksesta 
En ymmärrä kysymystä. 
Kurkistusta korkea-asteen opintoihin, yliopistoyhteistyökurssit 
 
vierailevat esitelmöijät avartavat näkemyksiä 
 
ammattioppilaitosten käytännönläheisellä opetustarjonnalla 
ammattikoulut ja kansalaisopistot, yliopistokurssit, verkko-opetus 
Ei tilausta 
yliopisto 
Avoin yliopisto, työväenopistojen kielikursssit?  Kaksoistutkinto-opiskelijoita opetettuani 
huomaan, että ammatillisella puolella vaatimustaso ja tavoitteet ovat lukiota paljon 
alhaisemmalla tasolla, joten sieltä ei voi mielestäni poimia kursseja korvaamaan lukio-
opintoja. Toisin päin kyllä.  
 
 
 
amis, amk, yliopisto 
Kaikella joka johdattaa oikeaan ympäröivään maailmaan 
Peruskoulun luokallisuus sopisi lukioon. 
Etäopetus 
 
Ammatilliset, korkeakoulut. 
Meditaatio.  
 
ei tarvita 
En näe isompaa tarvetta. 
en osaa sanoa 
Autokoulu; joitakin ammatillisen puolen kursseja voisi olla tarjolla, samoin yliopistokursseja 



? 
ammattipuolen zodiak 
 
En tiedä. 
Ammatillisen koulutuksen käden taito -kurssit, tekninen työ, puutyö, excelin opetus ym. 
tietotekniset perustaidot 
Ihan lukio-opetus riittää!! 
 


