
7. Edellä olleet kysymykset koskivat kuutta eri tavoitetta, jotka on 
asetettu lukion tavoitteita laativalle työryhmälle. Miten koet 
koulutuksesi ja nykyisen osaamisesi vastaavan näitä tavoitteita? 
 
 
jatkokoulutus on antanut mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteet, opettajan koulutus 90-luvub 
alusta ei tähän valmiuksia juuri antanut 
Tuntuvat aika korkealentoisilta tavoitteilta. 
Olen kouluttautunut viimeisen kahden vuoden aikana useita kymmeniä päiviä ja omalla ajalla. 
Tulevaisuuden taitojen luotsaamisen hallitsen, mutta tuntuu, että teen sitä ihan oman 
opetuksen ohella ns. vapaaehtoisesti luokassa ilman sen kummempaa yhteistä tavoitetta.  
Opettaja on sopeutuvainen olento. Opettajankoulutus antaa aika heikot eväät itse työelämään. 
Yllä luetellut tavoitteet elävät omaa elämäänsä lähinnä papereissa ja pieni osa niistä siirtyy 
koulujen arkipäivään. Osaan tällä hetkellä kyseenalaistaa oman osaamiseni ja toisaalta olla 
murehtimatta siitä mitä en osaa. Suoraan sanoen en pysty osaa yllä luetelluista tavoitteista 
millään tavalla siirtämään omaan arkeeni! 
 
Tavoitteet ovat ristiriidassa jatkuvan kiireen kassa. Yhteiskutna vaatii nopeita 
valmistumisaikoja - jopa huonosti suomea osaavilta - nyt jo tunnen riittämättömyyttä ja 
osaamattomuutta tässä ristipaineessa ajan ja tavoitteiden kanssa. Uudet tavoitteet tuntuvat 
mahdottomilta saavuttaa tällä osaamisella. 
Olen tyytyväinen osaamiseni tasoon. 
Hyvin 
Hyvin. 
 
Aika hyvin, koska aineenopettaja pedagoginen koulutus on hyvä. Verkkopedagogiikkaa täytyy 
opetella lisää sekä ilmiöpohjaisuus ei ole vielä tuttua. 
Vastaavat ihan hyvin.- Tavoitteiden mukaista opetusta ehkäisee luotu rakenne. Koko ajan 
pitäisi mukamas pedagogisesti ratkaista asioita, kun kyse on jostain aivan muusta. Ei 
opiskelija motivoidu, vaikka seistäisiin päällämme, jos hän ei halua motivoitua ja on lukiossa 
siksi, että sieltä saa kivan päivähoidon. 
kohtalaisesti 
Kohtalaisesti 
 
Koen, että osaamiseni palvelee näitä tavoitteita 
Peruskoulutus ei vastaa, mutta olen itse hakenut lisäkoulutusta tämäntyyppisissä asioissa, 
joten koen, että oma osaamiseni riittää. 
Tietotekniset taidot eivät riittävät. 
Tavoitteista kolme ensimmäistä liittyvät suoraan opettajan työhän. Niiden edistämiseen 
minulla on hyvä koulutus. Viimeiset tavoitteet kuuluvat organisaatiolle, ei aineenopettajalle.  
Koulutus vastaa heikosti, osaaminen melko hyvin 
Hyvin. 
 
Varmasti ilmiöpohjaiseen opetukseen tarvitsen koulutusta, vaikka ilmiöpohjainen opetus 
sinänsä on tuttua peruskoulun opetuksesta 
Välttävästi. Varmaankin monet opettajat kaipaisivat tässä suhteessa koulutusta. 



Monet tavoitteista ovat pehmeitä, että miten niihin ihmistä edes voitaisiin kouluttaa. 
Esimerkiksi yhteisöllisyyden ja osallisuuden luominen ei onnistu missään tapauksessa 
kaikkialla samalla reseptillä ja monissa paikoissa se syntyy kysymättäkin. 
Koulutkseni ja osaamiseni vastaavat melko hyvin näitä tavoitteita. 
Ei kovinkaan hyvin, mutta olen hakeutunut täydennyskoulutukseen jotta oppisin käyttämään 
sosiaalisen median palveluja.    
Hyvin. 
aika ok 
Koulutukseni olen saanut jo yli 30 vuotta sitten, mutta koska olen jatkuvasti 
täydennyskouluttanut itseäni, tunnen edelleen olevani ns. ajan hermolla. Tähän on 
työnantajani antanut hyvät mahdollisuudet. Olen myös koko ajan kiinnostunut sittä mitä 
omalla alallani tapahtuu ja yritän siirtää sen myös opetukseeni. Opettaja ei saa jämähtää 
paikalleen vaan opetuksen on seurattava maailmassa tapahtuvaa kehitystä. Suurin huoleni 
tällä hetkellä koskee tulevaa opettajankoulutusta. Mistä saamme pätevät aineen opettajat 
lukioon, kun /jos yhtenäisessä peruskoulussa opettavat aineeseen erikoistuneet 
luokanopettajat tai kenties tulevaisuudessa perusopetuksen opettajat, joilla ei ole saman 
tasoista opetettavan aineen hallintaa kuin nykyisellä aineenopettajalla, josta olisi myös voinut 
tulla oman alansa yliopistotasoiunen tutkija niin halutessaan.  
ikuislukiossa opiskelevilla monia reittejä mahdollisuus suorittaa yo-tutkinto 
Koulutusta tarvitaan koko ajan lisää. Työmäärän kasvu lukioissa on käytännössä esteenä 
uuden luomiselle. Hallintokulttuuri on epätasa-arvoinen ja vaikeuttaa ja pakottaa opettajan 
toimimaan pinnallisten tavoitteiden puolesta.  
Melko hyvin, mutta en ole saavuttanut niitä vain lukio-opiskelulla. 
heikohkot 
hyvin, jos siihen annettaisiin resursseja 
Mielestän hyvin. 
Melko hyvin. Helsinki on panostanut opettajien koulutukseen. 
hyvin 
kohtalaisen hyvin, kyse on paljon omasta asenteesta ja työmoraalista. Omalla kohdalla 
kohtuullisen hyvät. 
koulutus - ei, omat taidot, kyllä. Käytäntö opettaa. Pula on resursseista, ei opettajien 
taidoista!! 
Koulutus ja osaaminen ovat kunnossa, mutta sitä ei pääse soveltamaan, koska lukio-opetus on 
niin keskittynyt yo-kirjoituksiin, ja rehtorit painostavat opettajie liikaa hyviin yo-tuloksiin. 
 
 
 
 
Tarvitsen koulutusta usemman tavoitteen kohdalta. 
Ei kovin hyvin, vaikka olen valmistunut vasta 3 vuotta sitten. Yliopistokoulutus 
aineenopettajille ei ole mielestäni laadukasta eikä vastaa työelämän käytännön tarpeita 
Nykyisissä puitteissa on mahdollisuudet jo näille tavoitteille, pienellä tehostuksella ja 
päivityksellä sekä ottamalla tieto- ja viestintätekniikka järkevästi sekä maltillisesti huomioon. 
melko hyvin 
Tähän on mahdoton vastata, koska en tiedä, mitä minulta odotettaisiin. Olen äidinkielen 
opettaja, joten osaamisalueeni on kirjoittaminen, medialukutaito, kirjallisuus yms. Nämä asiat 
hallitsen hyvin, mutta jos minun odotetaan siinä sivussa tarkastelevan Talvivaaran jätteiden 
aiheuttamia ympäristötuhoja tai muuta vastaavaa, en siihen pystyisi. Ymmärrän kyllä 
ilmiöpohjaisuuden idean ja ideana se on ihan hyvä, mutta toivottavasti tästä ei tehdä kaiken 



kattavaa systeemiä lukioihin. Ilmiöpohjaisuus voisi olla osa opetusta, niille, jotka suorittavat 
lukion päättötodistusta. Voisiko ajatella jotakin mediadiplomin kaltaista systeemiä? 
 
Erittäin hyvin. 
 
tavoitteita voisi selkeyttää, olen aineenopettaja ja hallitsen omasta mielestäni oman aineeni ja 
saan oppia "perillekin". Mutta miksi noita tavoitteita ei voisi kääntää kansan kielelle. 
Lisäkoulutusta tarvitaan! 
Hyvin. 
Muut taidot hallinassa, digitaaliseen osaamiseen lisää valmennusta. 
melko hyvin 
Puhtaasti teknistä, projekteihin ja prosesseihin sitomatonta teknistä koulutusta tarvitaan 
loputtomasti, mukaanlukien minulle. Osaaminen on, aikaa ei. Tavoitteiden toteuttaminen 
vaatii: 
Tuskin kovin hyvin.   
Koulutus ja nykyinen osaaminen vastaavat kutakuinkin sitä mitä vaaditaan, täydennystä saa 
eri koulutuksista, joihin ainakin Helsingin kaupungin työtekijät tuntuvat pääsevän 
suhteellisen hyvin. Puitteet eivät ehkä vastaa sitä mitä pitäis olla, jotta saavuttaisi annetut 
tavoitteet eli myös lukiossa ryhmäkoolla on väliä. On aivan eri asia suunnitella, uudistaa ja 
kokeilla uusia tapoja oppia ja tutustua asioihin jos tietää että opastettavana on vain 20 
opiskelijaa kuin että tietää että niitä on vähintään 30. Ja jos vielä suunnittelee oppiainerajat 
ylittää toimintaa niin opiskelija määrä onkin jo vähintään 60. 
OK:  
 
Koulutus antaa riittävät eväät, mutta rahaa tulisi löytyä myös riittävän pieniin ryhmiin, joissa 
parhaiten voi ottaa huomion lukiolaisen erityistarpeet 
Täydennyskoulutusta tarvitaan. 
Tavoitteet ovat kovin ylätason ilmauksia. Koulutustarjonta on viimeiset kymmenen vuotta 
keskittynyt tietoteknikkaan ja verkko-opetukseen; mitään muuta ei ole juuri ollut tarjolla. 
Tämmöisellä pedegogiikalla ei pitkälle pötkitä. Nyt muodikkaasti tehdään kaikesta ilmiöitä, 
keksitään sisältöihin vanha uusi lähestymistapa. On vaikea arvioida oman koulutuksen 
riittävyyttä, jos lähtökohtana on vastavalmistunut opettaja 25 vuoden takaa. Lisäkoulutusta 
tarvitaan, mutta pedagogista, ei vain tekniikkaa! 
hyvin 
ok 
Kohtalaisesti. Lisäkoulutusta tulisi tarjota joustavasti opettajille lisää, mm. ylioppilaskokeiden 
sähköistymiseen liittyen. En kuitenkaan itse tarvitse perusasioiden kertausta, vaan ideoita 
monipuolisempaan sähköisten apuvälineiden käyttöön opetuksessa. Samoin eriyttäminen ja 
tukitoimien toteuttaminen lukiossa on laajeneva ongelma, johon taitoni eivät riitä. 
Ilmiöpohjaiseen pitäisi olla käytännön toteutusesimerkkejä myös kurssitarjottimen laadinnan 
kannalta. 
Yhteisöllisen työskentelyn osalta puutteelliset 
 


