
Lukiokyselyn koonti 



   

 KESKEISIMMIKSI ARVIOIDUT TAIDOT 

 tiedonhaku, -käsittely, -arviointi ja -soveltamistaidot 

 argumentointitaidot ja kyky ilmaista itseään 

 sosiaaliset taidot (kuten kyky kuunnella toisia) 

 JA NIIDEN TOTEUTTAMINEN OMASSA TYÖSSÄ 

 kriittisen ja valikoivan lukutaidon opettamiseen 
tähtääviä tehtäviä 

 median ja eri (sähköisten) välineiden hyödyntämistä 

 keskustelua ja läsnäoloa myös fyysisesti 

 

 

1.a. Mitä ovat mielestäsi tulevaisuuden oppimistaidot? Miten toteuttaisit 
niitä omassa työssäsi? 

 



 ENITEN VALINTOJA  

 oppimistaidot 

 viestintä äidinkielellä 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot / matematiikan ja 
luonnontieteiden perustaidot / mediataidot 

 

1.b. Alla on lueteltu joitakin tulevaisuuden avaintaitoja. Valitse niistä 
kolme mielestäsi tärkeintä. 

  



 vastaukset vaihtelevat erinomaisesta mahdottomaan 
 rakenteellisia ongelmia mm. lukujärjestys, kurssirakenne, 

opetusvelvollisuustunnit 
 oppiaineissa on paljon teoriaa, mikä estää ilmiöpohjaisen 

opetuksen 
 opettajien asenteissa pitäisi tapahtua muutos 
 ajanpuute yhteistyön tekemiseen toisen opettajan kanssa 
 pystyy hyvin, jos samaan jaksoon sisällytetään samaa ilmiötä 

tutkivia kursseja 
 opettajille lisää koulutusta toteuttaa ilmiökeskeistä opetusta 
 opiskelijoiden valinnat hajaantuvat esim. luokattomassa lukiossa 

 

2a) Miten nykylukiossa pystyy mielestäsi toteuttamaan oppiaineiden välistä 
integraatiota ja ilmiökeskeistä opetusta? 

 



2b. Kuinka monta prosenttia on ilmiökeskeistä tai opettajien välistä 
integraatiota opetuksessasi? 
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2c) Kuinka tärkeänä koet tällaisen opetuksen? 



3. Opiskelijoiden yhteisöllisyys ja osallisuus lukiossa 
 

 Lisää: 
 koulun yhteiset tavoitteet 

ja arvot 
 yhteiset tapahtumat, 

teemapäivät, retket ja 
juhlat 

 kv-toiminta 
 aktiivinen oppilaskunta 
 tutortoiminta 
 opiskelijoiden ryhmäytys 

 opettajien yhteistyö 
 opettajien ja opiskelijoiden 

yhteissuunnittelu 
 tutkiva oppiminen 
 Ruuti-hanke 
 vaikuttamisen mahdollisuus 
 riittävät ja viihtyisät tilat 
 hyväilmapiiri koulussa sekä 

henkilökunnan että 
opiskelijoiden kanssa 
 



3. 

 Vähentää (uhkaa tms.): 

 kiire 

 luokattomuus 

 kurssimuotoisuus  

 tiukka ops 

 pakolliset ja samalla liian laajat kurssit 

 luennointi opetuksessa 

 opetuksen pirstoutuminen kampuslukioihin 

 hajautettu yotutkinto 

 suuret opetusryhmät 

 suuri koko 

 koulunkäynnin arvostuksen laskeminen 

 

 rasismi ja homofobia 
 kulttuurien luomat ennakkoluulot 
 ajan ja resurssien puute 
 opettajien välinpitämättömyys 
 liiallinen kilpailu ja ylioppilaskirjoitusprässi 
 opiskelijoiden lyhytjänteisyys 
 opinto-ohjauksen puutteellisuus 
 hajanaisuus 
 kotoa saadut huonot asenteet 
 opiskelijoidenheikko motivaatio ja 

vastuunpuute 
 työrauhaongelmat 
 facebook ja älypuhelimet 
 ryhmien vaihtuminen 
 ei tunneta kanssaopiskelijoita 
 opettajan vaihtuminen 

 
 



Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta uhkaavia tekijöitä  
– lukion ulkopuolisia tekijöitä 

 kiire 
 luokattomuus 
 kurssimuotoisuus  
 tiukka ops 
 pakolliset ja samalla liian laajat 

kurssit 
 luennointi opetuksessa 
 opetuksen pirstoutuminen 

kampuslukioihin 
 hajautettu yo-tutkinto 
 suuret opetusryhmät 
 lukion suuri koko 
 koulunkäynnin arvostuksen 

laskeminen 
 

 rasismi ja homofobia 
 kulttuurien luomat 

ennakkoluulot 
 ajan ja resurssien puute 
 liiallinen kilpailu ja 

ylioppilaskirjoitusprässi 
 opiskelijoiden lyhytjänteisyys 
 opinto-ohjauksen puutteellisuus 
 hajanaisuus 
 opiskelijoidenheikko motivaatio 

ja vastuunpuute 
 ryhmien vaihtuminen 
 ei tunneta kanssaopiskelijoita 
 opettajan vaihtuminen 

 



Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta uhkaavia tekijöitä  
–  joihin lukiossa voisi vaikuttaa 

 kiire 

 luennointi opetuksessa 

 opettajien välinpitämättömyys 

 liiallinen kilpailu ja ylioppilaskirjoitusprässi 

 työrauhaongelmat 

 facebook ja älypuhelimet 



Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta uhkaavia tekijöitä – 
opiskelijoihin liittyviä tekijöitä 

 koulunkäynnin arvostuksen laskeminen 

 rasismi ja homofobia 

 eri kulttuurien luomat ennakkoluulot 

 liiallinen kilpailu ja ylioppilaskirjoitusprässi 

 opiskelijoiden lyhytjänteisyys 

 kotoa saadut huonot asenteet 

 opiskelijoiden heikko motivaatio ja vastuunpuute 

 työrauhaongelmat 

 facebook ja älypuhelimet 



 1. Yliopisto ja korkeakouluopintoihin orientoitumisella 

 2. Maahanmuuttajien omalla koulutuksella 
(valmistavat ryhmät ja muut tukiresurssit) 

 3. Ammatilliselta puolelta kädentaidot ja ajo-opetus, 
mutta pääsääntöisesti lukiolla on enemmän 
tarjottavaa ammatilliselle puolelle kuin päinvastoin 

  

 

4. Millä muiden koulumuotojen opetustarjonnalla mielestäsi olisi tilausta 
lukio-opetuksessa 



 1. Riittävällä resurssoinnilla (kurssitarjottimen laajuus, 
tilat, vapaus opetuksen järjestämisessä) 

 2. Säilyttämällä uskottavuus pitämällä se 
verrannollisena päivälukioon 

 

 

5. Miten aikuisopiskelun omaleimaisuus sinun mielestäsi voidaan turvata? 
  
 



 Aineistosta oli vaikea tehdä yhteenvetoa rajallisessa ajassa eikä kaikkia 
näkökulmia voinut ottaa mukaan tilanpuutteen vuoksi. Siksi tämä kooste 
on kirjoittajan subjektiivinen näkemys. Voitte tutustua koko aineistoon 
HOAY:n jäsensivuilla.  

 Osa vastaajista oli arvioinut yhdenvertaisuutta helsinkiläisestä 
näkökulmasta, osa ajatellen koko Suomea. Suurimpana tasa-arvoa 
edistävänä asiana nähtiin opettajien ammattitaito kaikissa lukioissa. Myös 
ylioppilaskirjoitukset nähtiin takaavan tiettyä tasalaatuisuutta ainakin 
niissä asioissa, mitä se mittaa.  

 Yksi merkittävä ongelmakokonaisuus liittyy lukioiden toisistaan 
poikkeavaan kurssitarjontaan.  

6. Mitkä asiat mielestäsi edistävät lukioiden tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä koulutuksellista yhdenvertaisuutta? Mikä 
toisaalta rikkoo nykylukioiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? 

 



 Lukioiden erilaiset opiskelijamäärät ja taloudelliset resurssit heikentävät 
yhdenvertaisuutta. Pienen lukion kurssitarjonta on vaatimaton verrattuna 
isoon lukioon. Haitallisina pidettiin myös suuria ryhmäkokoja ja varsinkin 
ryhmäkokojen suurta vaihtelua. 

 Opiskelijoille tarjottava tuki ja myös opiskelijoiden tuentarve vaihtelee 
voimakkaasti lukiosta toiseen. Varsinkin Helsingissä lukioiden eriytyminen 
nähtiin eriarvoistavana tekijänä. Ratkaisuiksi ehdotettiin positiivista 
diskriminointiresurssia, lukioiden profiloitumista tai toisaalta sen kieltämistä. 
Myös ranking-listojen julkaisemisen nähtiin lisäävän eriarvoistumista, vaikka 
toimittajat ehkä ajattelevat vain kuvaavansa ilmiötä. 

 Tieto- ja viestintätekniikka nähtiin mahdollisuutena, mutta myös suurena 
uhkana. Verkkokurssit mahdollistavat pienten kaukana sijaitsevien lukioiden 
säilymisen ja riittävän kurssitarjonnan. Ne lisäävät tarjontaa helsinkiläisillekin 
opiskelijoille. Toisaalta niukat ja epätasaisesti jakautuvat resurssit johtavat 
epätasaiseen tarjontaan laitteiden ja opettajien osaamisen kannalta. 
Opiskelijoiden erilaiset mahdollisuudet hankkia omia välineitä lisäävät heidän 
keskinäistä eriarvoisuuttaan.   

  
 
 

6. Kysymys jatkuu 



 - peruskoulutus ei riitä, jatko/täydennyskoulutus on 
auttanut 

 - tietotekniset taidot eivät riitä, myös pedagogista 
koulutusta lisää 

 - opettajien osaaminen ok, resursseista pula ja yo-
kirjoitusten painaminen päälle haittaa 

 - liian suuret ryhmäkoot esteenä  

7. Edellä olleet kysymykset koskivat kuutta eri tavoitetta, jotka on asetettu 
lukion tavoitteita laativalle työryhmälle. Miten koet koulutuksesi ja 

nykyisen osaamisesi vastaavan näitä tavoitteita? 
 


