
5. Miten aikuisopiskelun omaleimaisuus sinun mielestäsi voidaan 
turvata? 
 
 
resurssointi ja mahdollisuudet omaehtoiseen opiskeluun, monimuoto-opiskelu. 
 
En osaa sanoa, en tiedä mikä tämä omaleimaisuus tälläkään hetkellä on. 
 
 
Aikuislukioiden oma asema turvattava ja erityistehtävä huomioitava. Nyt opiskelijoista paljon 
päivälukion keskeyttäneitä paniikkihäiriöisiä, lukiongelmaisia, mielenterveysongelmista 
kärsiviä ja maahanmuuttajataustaisia. Kaikki erityispiirteet huomioitava lainsäädännössä ja 
rahoituksessa. Uskonnoon tilalle etiikka yhteiseksi oppiaineeksi. 
Nykyinen systeemi on varsin toimiva. Ei muutoksia,ellei tiedetä miten vaikuttavat nykytilaa 
kehittävästi. 
Oma koulurakennus jossa toimia 
En osaa sanoa. 
 
 
Säilyttämällä aikuislukiot aikuislukioina. Ja estämällä nk. aikuisopiskelijoiden hakeutuminen 
opintotuen toivossa päivälukioon (tästäkin on jo kokemusta...) 
pitämällä nuoriso-opiskelijat tiukemmin päiväkouluissa 
? 
Tarpeeeksi resursseja opiskeltaviin asioihin. Ryhmäkoot eivät saisi kasvaa liian suuriksi. Lisää 
erilaisia tukitoimia opiskelijoille.  
Laajalla kurssitarjonnalla ja suurella valinnan mahdollisuudella eli pakollisia kursseja 
vähentämällä 
Mitä aikuisopiskelun omaleimaisuudella tarkoitetaan täsmällisesti? Sitäkö, että aikuislukiossa 
opiskelijat ovat vanhempia ja hiljaisempia ja suoritettavaa on vähemmän? 
En osaa sanoa. 
En ymmärrä kysymystä. 
 
Hyvällä oppimateriaalilla. 
 
vastuullisuus ja itseohjautuvuus opiskelussa 
 
Aikuisopiskeluun liittyy paljon ongelmia, joita pitäisi pohtia, kuten vertailtavuus 
päiväkouluun ja aikuislukioiden vertailu sekä maahanmuuttajien perusopetus, joka keskittyy 
nykyisellään pelkkään suomenkieleen. Aikuisopiskelun ei minun mielestäni (aikuislukion 
opettajana) pitäisi olla omaleimaista sikäli, että sen pitäisi olla täysin verrannollista 
päiväkoulun kanssa, mutta toisaalta opiskelija-aines on aikuista. Heille ei voi asettaa 
velvoitteita samaan tapaan kuin nuorille (tai he vaihtavat koulua, etenkin pk-seudulla). 
Aikuislukio tarvitsee vapautta opetuksen järjestämisessä, mutta mielestäni tärkeämpää kuin 
turvata omaleimaisuus, on turvata aikuisopetuksen uskottavuus. 
 
eos 
Aikuislukiot pysyvät erillisinä. 



 
Monissa aikuislukioissa käy nykyään seksin nuoria ja aikuisia. Kollegani joka opettaa 
aikuislukiossa ei vaihtaisi tavalliseen lukioon, koska aikuiset, joilla on todella motivaatio 
lukio-opiskeluun pitävät nuoret ruodussa. Aikuislukio tulee säilyttää sellaisena, että niillä, 
jotka haluavat kouluttautua lisää on siihen oikeasti mahdollisuudet. Monelle rikoksista 
tuomitulle vankilakoulu on avannut ovet uuteen elämänhallintaan. Aikuisopiskelijoille tulee 
turvata mahdollisuudet opiskella, kuten tähänkin asti. Tosin koulutus voisi olla osa 
työantajankin tarjoamaa mahdollisuutta, jolloin osan siitä voisi tehdä työajalla. 
säilyttämälla kaikissa elämän tilanteissa toimiva aikuislukion ja peruskoulun oma ops. 
en tiedä 
Kehittämällä etäopiskelua, joustavuutta. 
 
ei aavistustakaan - tuskin kuitenkaan integroimalla - lukioissa ei ole resursseja edes nykyisten 
erityisvaatimusten täyttämiseen. 
resurssoimalla sinne riittävästi. Epäilen kuitenkin vahvasti että lukio-opetus vankiloissa ei ole 
suurin kehittämisen kohde, enemmänkin olisi kyse perusopetulsesta ja 
päihdekuntoutuksesta. 
?? 
 
Aloittaminen helpoksi ja tarjotaan edelleen mahdollisuukisia ja jopa kannustetaan aikuisia 
opiskelemaan aina uutta. 
 
En ymmärrä mitä haetaan. 
 
 
riittävällä valtion tuella 
 
 
? 
Onko suurta tarvetta nykyistä enemmän? 
 
En keksi, miten aikuislukiossa voisi opettaa oppiainerajat ylittäen. Eri oppiaineissa on 
erilaiset kurssimäärät, opettajilla on erilaiset työsuhteet (lehtoreita on opettajakunnasta vain 
murto-osa), joten kuinka ilmiöpohjaisuus toteutettaisiin käytännössä? Aikuislukiossa 
opiskelee hyvin heterogeenista porukkaa, eikä ole mitään kurssia, mikä olisi kaikille 
pakollinen. Jos esim. haluaa osallistua ammatillisen tutkinnon pohjalta yo-kokeeseen ja 
haluaisi opiskella vain kirjoitettavia aineita, miten tällainen toteutettaisiin ilmiöpohjaisessa 
opetuksessa? Entä miten toimitaan, kun opiskelija haluaa vaihtaa koulua?  
 
 
 
Arvostetaan osaaminen ja oivallus arvovallan edelle. 
 
 
Jakamalla tietoa eri oppilaitoksien välillä. 
 
Luotetaan ammattilaisiin, annetaan resurssit. 
 
 



laaja-alaisuus 
Antamalla aikuislukioille riittävästi resursseja. 
asiat asioina: aihepiirejä voi poimia aikuisopiskelijan omasta elämänpiiristä, mutta lukion 
sisällöt ovat nykyiselläänkin riittävän laajoja, jotta opetusta voi eriyttää myös 
aikuisopiskelijalle sopivaksi 
mahdollistamalla erikoiset opintopolut 
Haastavien sisältöjen kautta. 
 
Aikuiset aikuislukioon, päivälukio ei ole heidän paikkansa. 
En tiedä. 
oma ops ja tuntijako edelleen 
Säilyttämällä se aikuisopiskeluna.  
 


