
3. Mitkä asiat mielestäsi lukiossa lisäävät / vähentävät (tai uhkaavat 
tms.) opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta? 
 
 
kiire ja tulos-orientoituminen 
Eri kulttuureista tulevien oppilaiden määrän lisääntyminen. Suuret opetusryhmät. 
Vähentää: Kurssimuotoisuus, isot lukiot ja niihin "hukkuminen", jolloin asiat eivät tunnu 
yhteisiiltä. 
Opiskelun pirtoutuminen kursseiksi vähentää osallisuutta. Yhden suuren koulupolun sijaan 
tulee yksittäisiä eri opettajien kanssa tehtyjä lyhytprojekteja joissa pahimmillaan tavoitteena 
on tietyn riman ylittäminen. 
ainekohtaiset isommat projektit 
kiire, luokattomuus, ei tunnetta kanssaopiskelijoita, opiskelijoiden työssäkäynti. Toisaalta on 
huomioita myös ne opsikelijat, jotka eivät mielenterveyssyistä halua  eivätkä kykene 
yhteisöllisyyteen, vaan haluavat otimia yksin ahdistumatta. 
Lian laajat opiskeltavat kokonaisuudet ja liian suuri pakollisten kurssien määrä. 
Homofobia ja rasismi 
Luokaton lukio vähentää yhteisöllistyyttä. Takaisin luokalliseen opetukseen.- 
aktiivinen oppilaskuntatoiminta lisää yhteisöllisyyttä 
Liikaa asiaa kursseilla ja oppilaiden kirjavat taustat osaamisessa. 
Lukioiden suuri koko vähentää --> pitää pienentää! Vaikea tehdä yhteisöllisiä tapahtumia, kun 
oppilasmäärä ei mahdu edes samaan tilaan - oli sitten kyse liikunta/urheilu-, tapahtuma tai 
mistä hyvänsä päivästä. Ei kiinitytä yhteisöön. Edes samojen opettajien morkkaaminen ei 
enää yhdistä ;) 
vähentävät: kurssimuotoisuus, hajautettu ylioppilastutkinto, lukion suorittaminen useissa 
toimipisteissä 
Kulttuurierojen luomat ennakkoluulot 
Maahanmuuttajat kokevat usein olevansa erillinen ryhmä ja integroituminen äidinkielisten 
opiskelijoiden kanssa on välilä vaikeaa. 
Tutor-toiminta ja erilaiset ryhmäytykset ovat lisänneet, samoin esim. abien 
rekkamaalauskurssi, jossa muutenkin abi-showta suunniteltiin. 
Luokattomuus vähentää yhteisöllisyyttä. Osallisuus on parantunut koko ajan ja esim. 
Helsingin kaupungin Ruuti-hanke tukee tätä hyvää kehitystä. Opiskelijoiden keskeistä 
yhteisöllisyyttä usein lisäävät ulkoiset uhat. 
Ajan ja resurssien puute 
Suurin osa opiskelijoista pyrkii välttämään kaikkea ylimääräistä tehtävää sen mielekkyydestä 
riippumatta. Kaiken tulisi vaikuttaa suoraan kyseisen kurssin arvosanaan. Monet opiskelijat 
eivät tavoittele asioiden laajempaa hallintaa, vaikka sitä mitataankin kirjoituksissa ja 
vaaditaan jatko-opinnoissa. 
Liian iso yksikkökoko ja opettajien välinpitämättömyys vähentävät yhteisöllisyyttä. Aktiivinen 
oppilaskunta, opetusryhmien suuri sisäinen vaihtuvuus lisäävät 
Osallisuutta vähentää kiire ja oppiaineiden ja opetuksen pirstaleisuus. Vaihtuvat ryhmät!! 
lisäisi oma luokka 
Hyvä ilmapiiri koulussa 
Vähentävät liika kiire, tiukka opetussuunnitelma, luokattomuus. Lisäävät koulun yhteiset 
tavoitteet, arvot, tapahtumat ja juhlat.  



Meidän lukiossamme yhteisöllisyys on erittäin vahvaa. Aktiivinen oppilasyhteisö harjoittelee 
yhdessä ja eri sukupolvet ovat läheisissä väleissä keskenään. Voimakkaimmin yhteisö 
kuitenkin muodostuu valinnaisissa kursseissa, joissa sama ryhmä opiskelee paljon yhdessä. 
Ehkäpä ryhmittäminen voisi lisätä sitä. Osallisuus sen sijaan jää vähäiseksi uskoakseni siksi, 
että koulu on vain pieni osa elämää. Kouluun tullaan töiden päätteeksi ja on muitakin 
harrastuksia. Tätä näkee myös päivälukiossa. Lukio halutaan vain suorittaa pois eikä siltä 
toivota sen enempää kuin todistus, jolla voi hakea eteenpäin. 
Liika kiire ja vaihtuvat opettajat. liian suuret operusryhmät 
Helsingissä opetuksen pirstoutuminen kampuslukioihin, entistä enemmän opetusryhmiä, 
joiden opisklejoita ei ehdi opia tuntemaan kurssin aikana.  
Lisää: yhteiset tilaisuudet. Vähentää: facebook, älypuhelimet. 
luokaton lukio, työrauhaongelmat, heikko motivaatio,ylisuuret ryhmäkoot 
Liian suuret ryhmäkoot, varsinkin pakollisilla kursseilla, jolloin osa opiskelijoista jää taka-
alalle, kaikista motivointikeinoista huolimatta. Isoon ryhmmän on helppo kadota! Opiskelijat 
ovat lähes kaikilla kursseilla eri opiskelijoiden kanssa ja joillekin ei synny luonnollisia 
suhteita toisiin opiskelijoihin lainkaan, koska ryhmässä on aina opiskelijoita, joiden kanssa et 
aiemmin ole tehnyt yhteistyötä. Ryhmänohjaajakaan ei näe ryhmäänsä kokonaisena 
yhdelläkään kursseistaan. Tosin erilaisten tyyppien sietokyvyn luulisi kasvavan tai sitten edes 
ryhmästä ei saa tarvitsemaansa turvallisuuden tunnetta. Luokaton lukio on hyvä ratkaisu, 
mutta lukion alussa ryhmien pitäisi mielestäni olla pysyvämpiä. Yhdessä/kaikissa pakollisten 
kurssien ryhmissä voi olla opiskelöijoita viidestä eri ohjausryhmästä ja taas opiskelijan 
seuraavalla kurssilla aivan eri tyyppejä kuin edellisellä, joiden kanssa on juuri jotenkin 
oppinut tekemään yhteistyötä. Pari ryhmäytyskertaa lukion alussa ei riitä esim. syrjäytymisen 
ehkäisyyn! 
 
lukion suuri koko, suuret opetusryhmät 
Lisää yhteiset kurssit ja ryhmänä pysyminen, vähentävät ryhmien vaihtuminen ja 
kurssimuotoisuus. 
ryhmäyttämispäivät ja yhteiset tapahtumat/ edellisten poikkeuspäivein vähyys tai puute 
kiire, jatkuva teknologian käyttö, kurssit ovat liian laajoja, liian suuret ryhmäkoot, opettajalla 
liian vähän aikaa/oppilas 
liian suuret ryhmät 
Yhteinen tekeminen lisää yhteisöllisyyttä 
luennointityyli vähentää, tutkiva oppiminen lisää 
opiskelijakunnan toiminta edistää, riippuu tietysti koulusta. Uhkana koulun käynnin 
arvostuksen laskeminen, joka nyt jo näkyy kouluissa. 
kiire eli ajan ja ohjauksen puute eli rahan ja resurssien puute 
Se, että opiskelijoilta ei vaadita riittävästi omista asioistaan huolehtimista eikä vastuun 
kantoa. Vastuu on avain myös osallisuuteen. Lisääviä tekijöitä on hyvä ilmapiiri sekä 
henkilökunnan että opiskelijoiden keskuudessa. 
Yhteiset tapahtumat lisäävät, Kampusajatuksen vieminen kovin pitkälle vähentää 
yhteisöllisyyttä 
 
riittävät ja viihtyisät yhteiset tilat ovat tärkeät yhteisöllisyydelle 
 
Kurssimuotoisuus ja luokattomuus vähentävät yhteisöllisyyttä selkeästi, opettajan ja ryhmän 
vaihtuminen jatkuvasti samassakin aineessa on suuri ongelma. Erilaiset teemapäivät, 
tempaukset, retket ja kv-projektit ja niist infoaminen lisäävät yhteysöllisyyttä, kun tehdään 
välillä jotain muuta kun tuttua luokkahuoneessa tapahtuvaa aineen opiskelua. 



Lisäävät: pienet opetusryhmät, tiivis ohjausryhmä, opetus perusryhmissä, koulun yhteiset 
tapahtumat (juhlat, tempaukset jne). Vähentävät: opiskeljoita ei kuulla päätöksiä tehdessä, 
suuret lukiot, suuret opetusryhmät, vähäinen ryhmänohjaus 
Liian kiire aikataulu ja täyteen ahdetut kurssisisällöt 
isot ryhmät 
Luokattomuus. Toisaalta aikuislukiossa en näe muuta vaihtoehtoa kuin luokattomuuden, 
koska opiskelijat ovat erilaisissa elämäntilanteissa ja suorittavat lukio-opintoja hyvin eri 
tavoin. Toivon, että työryhmässä ymmärretään aikuislukioiden yksi tärkeimmistä tehtävistä: 
aikuislukio on paikka, jossa voivat opiskella myös ne, jotka ovat tulleet kiusatuiksi aiemmissa 
kouluissa tai joilla on erilaisia ongelmia (mielenterveys, alkoholi yms.). PITÄÄ OLLA 
MAHDOLLISUUS OPISKELLA ILMAN VAATIMUSTA OSALLISUUDESTA JA 
YHTEISÖLLISYYDESTÄ! Moni opiskelija haluaa olla tunneilla aivan rauhassa, joku haluaa 
suorittaa kursseja verkon kautta tai etänä, koska ihmisten kohtaaminen tai vastaaminen 
tunneilla on mahdotonta. Saamme aikaan lisää syrjäytyneitä, mikäli mahdollisuus itsenäiseen 
ja yksinäiseen, omaan tahtiin tapahtuvaan työskentelyyn häviää.  
 
Liian suuret lukiot ja liian pitkät koulumatkat. 
Mahdollisuudet vaikuttaa lisäävät.  
Hiljaiset, varattomista perheistä jos ei vanhemmilla ole tietokonetta . 
Tiukka aikataulu opiskelijoilla, joutuvat monesti valitsemaan 
Osallisuutta vähentää luokattomuus ja lisää perustaitojen hallitseminen. 
Isot ryhmät, tuntimäärien karsinta 
 
Vähentää: lukioiden suuruus. Vaikeuttaa yhteisöllisyyttä, helpottaa kurssien toteutumista. 
Mielenhallintataidot rohkaisevat osallisuuteen.  
Suuret opetusryhmät, heti kun joskus harvoin on vain 20 opiskelijaa ryhmässä, on 
havaittavissa opiskelijoistakin rennompaa fiilistä, hyvässä mielessä. Uskaltavat ottaa 
enemmän osaa tunnin kulkuun, seuraavat tarkemmin ja palutteessa usein tuovat esille 
"pienen" ryhmäkoon edut. Opiskeijat tutustuvat pienemmissä ryhmissä helpommin myös 
toisiinsa. 
erilaiset valmiudet 
Liiallinen kilpailu ja ylioppilaskirjoitusprässi. 
lyhytjänteisyys, ärsykkeiden tulva vähentävät (älypuhelin kädessä harvemmin kuunnellaan 
kaveria tai opettajaa) 
luokattomuus vähentää ja korostaa kaveriporukoiden tai tiettyjen oppiaineiden valinnoissa 
syntyvien ryhmien merkitystä, parhaiten ryhmäytyvät esim. pitkän matematiikan opiskelijat; 
opinto-ohjauksen puutteellisuus vähäntää osallisuutta; lukujärjestykset voitaisiin 
nykylukiossa tehdä valintojen perusteella koneellisesti - ilman opiskelijan näennäistä 
valinnainvapautta, joka liian usein johtaa siihen, että hän jättää kurssit valitsematta; toimiva 
oppilaskunta lisää myös yhteisöllisyyttä, samoin juhlakultuuri 
Koulun juhlat, yhteiset tapahtumat ja viikot, ykkösten ryhmäytyminen, eri vuosikluokkien 
opiskelijoiden yhteiset kurssit, opettajien yhteistyö, opettajien ja opiskeijoiden 
yhteissuunnittelu lisäävät. Lokeroituminen, tiukka aikataulu ja suuret ryhmäkoot, 
rahanpuute, ylioppilaskoekeskeisyys vähentävät. 
luokkakoot suuria 
hajanaisuus, oman viiteryhmän puute, kotoa saadut huonot asenteet 
Oppilaiden asenne koulunkäyntiä ja oppimista kohtaan, oppilaskunnan toiminnan ongelmat 
vähentävät, vaikuttamisen mahdollisuus ja yhteiset tilaisuudet ja projektit lisäävät. 



Kiire. Paljon pakollisia kursseja, joiden sisällöt myös niin laajoja, ettei aikaa jää opiskelijoille 
tehdä mukavia yhteisiä projekteja kuten yhteistyötä. 
luokattomuus. Vaihtuvat opiskelijaryhmät aiheuttavat sen, että opettajat eivät pysty 
osallistumaan opetuksensa ohessa tukemaan ryhmien yhteisöllisyyttä. Nykyään 
opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osllisuuden vaaliminen on siirtynyt erilliseksi toiminaksi 
koulussa. Moniammatilliselle opiskelijahuoltohenkilöstölle, opettajat eivät ole enää samalla 
tavalla mukana kuin ennen :( 


