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Tiivistelmä
Lukiolaiset vaikuttavat olevan kaiken kaikkiaan suhteellisen tyytyväisiä oppilaitoksensa opetukseen, oppilaitoksen
ilmapiiriin ja opintojen ohjaukseen. Eniten parannusta lukiolaiset toivovat opettajien opetuksen selkeyttämiseen,
opinnoista saatavaan palautteeseen, opiskeluihin liittyvään tiedonsaantiin sekä kykyyn vaikuttaa lukion
tapahtumiin.
Opiskelu oppilaitoksessa: Opintoihin käytetään keskimäärin 2–5 tuntia viikossa, ja lukiolainen käy tyypillisesti
seitsemän kurssia yhdessä jaksossa. Keskimäärin lukiolaiset kirjoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi 4–5
ainetta. Yleisimmät aineet olivat englanti, pitkä matematiikka ja toinen kotimainen kieli. Yleisimmät reaaliaineet
olivat fysiikka, biologia ja kemia. Yli puolet lukiolaisista ilmoitti kirjoittavansa ainakin yhden näistä. Näistä puolesta
jopa kolmasosa ilmoitti aikovansa kirjoittaa kaikki kolme. Suurin osa lukiolaisista vaikuttaa panostavan
luonnontieteisiin muita aineita enemmän. Nämä ovat yleensä myös hyvin pitkiä oppimääriä, jolloin lukiolaisille voi
jäädä vähemmän aikaa ja mahdollisuuksia lukea muita tieteitä, kieliä sekä taito- ja taideaineita. On tärkeää
varmistaa tulevaisuudessa, että lukiolaiset opiskelevat riittävästi myös muita reaaliaineita ja kieliä osana
yleissivistävää koulutusta.
Opintojen kuormittavuus: Lukio-opintoja ei yleisesti koeta mitenkään helpoiksi, mutta vain noin joka viides (19 %)
tuntee tarvitsevansa tukea opiskeluunsa. Lukiolaisista 40 prosenttia kokee opiskelunsa henkisesti raskaaksi ja joka
kolmas ei. Noin joka neljäs (26 %) kokee jotain siltä väliltä. Ongelmia muun elämän ja opintojen yhdistämisessä on
myös noin joka neljännellä. Melkein puolet (46 %) myös kokee, ettei muun elämän ja opiskelun yhteen
sovittaminen tuota vaikeuksia. Lukiolaisbarometrin 2019 tulosten mukaan 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista vain 17
prosenttia ilmoitti tarvitsevansa valmennuskurssia ylioppilaskirjoituksiin, mutta kasvaako tämä määrä abivuoteen
mennessä? Entä miten lukiouudistus vaikuttaa lukion valmennuskurssien tulevaisuuteen? Tulevaisuudessa on
hyvä seurata, käyvätkö valmennuskursseilla pääsääntöisesti ne ihmiset, jotka hakevat tukea ylioppilaskirjoitusten
läpi pääsemiseen, vai opiskelijat, jotka haluavat korottaa arvosanojaan entisestään päästäkseen tiettyyn jatkoopiskelupaikkaan.
Lukiolaisten urakehitys ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa: Lukiolain mukaan lukioilla on velvollisuus järjestää osa
opetuksesta yhteistyössä korkeakoulujen kanssa niin että opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää niin
kansainvälistä kuin työelämä- ja yrittäjyysosaamista. Suurin osa lukiolaisista kuitenkin vastasi ”En tiedä”, kun heiltä
kysyttiin oppilaitoksensa korkeakoulu- ja urakehitysyhteiskumppaneista. Suureen ”En tiedä” -vastausten määrään
voivat vaikuttaa niin Lukiolaisbarometrin otos (1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat) kuin se, että tämäntapaisia
tapahtumia tai kursseja järjestetään, mutta opiskelija ei ole vain täysin varma asiasta. Noin neljäsosa (26 %) ilmoitti
osallistuneensa tai olevansa aikeissa osallistua lukionsa järjestämiin yhteistyöopintoihin tai -tapahtumiin, ja 44
prosenttia ei ollut vielä päättänyt asiasta. Niistä, jotka aikovat osallistua tai ovat osallistuneet, kolmasosa ilmoitti
osallistumisen vaikuttavan heidän ura- ja jatko-opintovalintoihinsa.
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Johdanto
Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta -osiossa lukiolaisilta kysyttiin muun muassa, kuinka monelle kurssille
vastaaja on kyselyn aikana osallistunut ja kuinka monta tuntia hän käyttää itsenäiseen opiskeluun. Tämän lisäksi
lukiolaisilta kysyttiin lukio-opetuksen tasosta sekä oppilaitoksen ilmapiiristä. Yhtenä osa-alueena käsiteltiin myös
opintojen kuormittavuutta, esimerkiksi kuinka lukiolaiset kokevat pystyvänsä yhdistämään muun elämän ja
opiskelun. Viimeisessä osiossa käsiteltiin ohjaukseen sekä lukion, työelämän ja korkeakoulujen väliseen
yhteistyöhön liittyviä aiheita.
Loppuraportissa esittelemme kaikki osion kysymykset ja niiden suorat jakaumat. Lisää tarkasteluja opiskelijoiden
kokemuksista voi lukea Lukiolaisbarometrin artikkelikokoelman artikkeleista:
Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö – osallistuminen ja vaikuttavuus (Ahola & Spoof 2019)
Lukiolaisten opintojen eteneminen ja kokemukset opinto-ohjauksesta (Tuijula 2019)

Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta -kysymykset
Seuraavaksi käsitellään ”Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta” -osion suoria jakaumia. Kysymyksiin viitataan
tekstissä kirjaimella b ja kysymysten numeroilla, joita vastaavat kysymykset ovat nähtävissä luvun lopussa sekä
erillisellä kyselylomakkeella. Esimerkiksi kysymys b10 kuuluu: ”Kuinka monelle kurssille osallistut tässä jaksossa?”
Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta -osioon kuuluu yhteensä kymmenen kysymystä, jotka on teemoitettu
useaan osaan: Lukiolaisten opinnot ja niiden määrä (b10, b11, b19), Opintojen kuormittavuus (b12), Opetuksen
taso oppilaitoksessa (b13), Oppilaitoksen viihtyisyys ja ilmapiiri (b14), Opintojen ohjaus (b15) sekä Lukiolaisten
urakehitys ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa (b16, b17, b18)

Lukiolaisten opinnot
Kuinka paljon aikaa lukiolainen käyttää opintoihinsa?
Kyselyn ajankohtana suurin osa lukiolaisista kävi seitsemää kurssia samanaikaisesti (kysymys b10). 72 prosenttia
lukiolaisista ilmoitti osallistuvansa ainakin seitsemälle kurssille, kun taas joka viides (20 %) lukiolainen kertoi
osallistuvansa kuudelle kurssille kyselyn ajankohtana. Alle 10 prosenttia ilmoitti käyvänsä joko viittä (5 %) tai
enintään neljää (4 %) kurssia. Heistä suurin osa oli 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijoita. Kysymykseen vastasi 3 037
opiskelijaa.
Itsenäiseen opiskeluun lukiolainen käyttää keskimäärin 6,4 tuntia tavallisen viikon aikana kyselyn aikaisessa
jaksossa (kysymys b11). Itsenäisen opiskelun keskihajonta oli 7 tuntia. Mediaani oli 5 tuntia ja moodi 2 tuntia.
Vastaukset vaihtelivat 0–120 tuntiin. Kysymykseen vastasi 3 000 lukiolaista.
Näyttäisi siltä, että itsenäisen opiskelun määrä vaihteli reilusti opiskelijoiden välillä. Toisin sanoen vaikuttaisi siltä,
että osa opiskelijoista käyttää hyvin vähän aikaa itsenäisiin opintoihin ja toinen osa taas lukee itsenäisesti useita
kymmeniä tunteja viikossa. 75 prosenttia lukiolaisista kuitenkin käyttää itsenäiseen opiskeluun aikaa
maksimissaan 8 tuntia viikossa eli hieman reilun tunnin päivässä.
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Kun itsenäinen opiskelu luokiteltiin ryhmiin (kuvio 1), havaittiin, että pois lukien poikkeavat vastaukset jakauma
noudattelee melko paljon normaalijakaumaa. Noin 5 prosenttia ilmoitti käyttävänsä alle tunnin viikossa itsenäisiin
opintoihinsa, kun noin joka viides käyttää joko 1–2 tuntia tai 5–8 tuntia viikossa. Noin kolmasosa lukiolaisista
käyttää 2–5 tuntia viikossa itsenäiseen opiskeluun, mikä oli myös tulosten mediaani ja moodi. Kuitenkin noin
viidennes opiskelee itsenäisesti 8–20 tuntia viikossa ja loput 3 prosenttia käyttävät opintoihinsa 20-100 tuntia
viikossa.

Kuvio 1. Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät itsenäiseen opiskeluun tässä jaksossa tavallisena viikkona keskimäärin. (N = 3 000. Kysymystä on
muokattu alkuperäisestä. Katso alkuperäinen kysymys b11 sivulta 12.)

Mitä lukiolainen kirjoittaa ylioppilaskokeissa?
Lukiolaisilta kysyttiin, mitä aineita he ovat kirjoittaneet tai aikovat kirjoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi
(kysymys b19) (kuvio 2). Lukiolaiset saivat valita niin monta ainetta kuin tahtoivat. Keskimäärin lukiolaiset
ilmoittivat aikovansa kirjoittaa 5 ainetta (ka. = 4,8, kh. = 1,1) äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi. Kolme yleisintä
ainetta olivat englanti (96 %), pitkä matematiikka (53 %) ja toinen kotimainen kieli (41 %).
Ylioppilaskirjoituksissa tulee kirjoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi pakollisina vähintään kolme seuraavista
aineista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, yksi vieras kieli ja reaaliaine. Näistä joko kielen – toisen kotimaisen
tai vieraan kielen – tai matematiikan pitää myös olla pitkä oppimäärä. Lukiolaisbarometrin kysymyksen vastaukset
näin ollen noudattavat ylioppilaskirjoituksien rakennetta.
Kun tarkastellaan reaaliaineita, melkein 40 prosenttia on vastannut kirjoittavansa fysiikan (37 %) tai biologian (37
%) ja joka kolmas kemian (33 %) tai psykologian (31 %). Noin joka viides ilmoitti kirjoittavansa yhteiskuntaopin (23
%), historian (21 %), vieraan kielen (20 %) tai terveystiedon (20 %). Kolme vähiten suosittua ainetta olivat
maantiede (14 %), uskonto (8 %) ja filosofia (8 %).
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Kuvio 2. Mitä oppiaineita aiot suorittaa tai olet suorittanut ylioppilaskirjoituksissa äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi? Voit rastittaa niin
monta kuin haluat. (N = 3 040. Prosentit ovat suhteelliset osuudet kyllä vastanneista kysymykseen vastanneiden lukumäärästä.)

Lukiolaisten vastaukset ovat suhteellisen luonnontieteisiin painottuvia: yli puolet ilmoitti kirjoittavansa pitkän
matematiikan, ja reaaliaineista fysiikka, biologia ja kemia olivat suosituimmat. Kun tarkastellaan näiden kolmen
reaaliaineen vastaajia erikseen, huomataan, että yli puolet lukiolaisista (58 %) ilmoitti kirjoittavansa ainakin yhden
näistä aineista. Näistä vastaajista 44 prosenttia ilmoitti kirjoittavansa yhden kolmesta ja noin kolmasosa joko kaksi
kolmesta (29 %) tai kaikki kolme reaaliainetta (27 %). Kun tarkasteltiin lukiolaisia, jotka kirjoittaisivat yhden
luonnontieteen (kemia, fysiikka, biologia) ja joko historian tai yhteiskuntaopin, oli vastanneiden osuus alle 5
prosenttia per pari.
Suurin osa lukiolaisista vaikuttaa panostavan ylioppilaskirjoituksissa luonnontieteisiin muita aineita enemmän. Yli
puolet kirjoittaa pitkän matematiikan ja puolet joko kemian, fysiikan tai biologian. Keskimäärin lukiolainen
kirjoittaa myös 5–6 ainetta (mukaan lukien äidinkieli ja kirjallisuus). Pitkän matematiikan oppimäärään kuuluu 10
pakollista kurssia1. Pidennetyn fysiikan oppimäärään kuuluu taas 8 kurssia, biologiaan 5 ja kemiaan 51. Yleisin
pitkän reaalin oppimäärä on noin 5 kurssia1. Lukio-oppimäärään kuuluu yhteensä vähintään 75 kurssia, joihin
sisältyy jo valmiiksi jokaisesta aineesta joitakin pakollisia kursseja (47–51)1. Nykyinen trendi näyttää siltä, että
suurin osa lukiolaisista on aikeissa kirjoittaa luonnontieteisiin painottuvia aineita. Nämä ovat yleensä myös hyvin
pitkiä oppimääriä, jolloin lukiolaisille jää vähemmän aikaa ja mahdollisuuksia lukea muita tieteitä, kieliä sekä taitotai taideaineita.
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Opintojen kuormittavuus
Lukiolaisia pyydettiin myös arvioimaan erilaisia väitteitä, jotka liittyivät opiskelun kuormittavuuteen ja tuen
tarpeeseen (kuvio 3). Yhteenvetona tuloksista voidaan päätellä, että lukio-opintoja ei koeta keskimäärin kovinkaan
helpoiksi vaan ennemminkin vaihteleviksi tai sopiviksi. 40 prosenttia kokee opintonsa kuitenkin henkisesti raskaiksi
, ja 27 prosentilla lukiolaisista on vaikeuksia opintojen ja muun elämän yhdistämisessä. Tästä huolimatta vain noin
19 prosenttia lukiolaisista kokee tarvitsevansa enemmän tukea opiskeluun.
Samoin noin joka kolmas (32 %) ei koe opiskeluita henkisesti raskaaksi ja joka neljäs (26 %) jotain siltä väliltä.
Lähtökohtaisesti lukiolaisten ei tulisi kokea opiskelua henkisesti raskaaksi, joten opiskelun kuormittavuutta on
syytä seurata ja siihen tulee puuttua. Samoin lukiolaisille tulisi tarjota tarvittaessa henkistä tukea opiskeluun ja
selvittää, mistä kuormittuvuus johtuu, jotta siihen voidaan puuttua ajoissa. Vastaavasti vajaa puolet (46 %) ei koe
vaikeuksia muun elämän ja opiskelun yhteen sovittamisessa ja joka viides (23 %) kokee jotain siltä väliltä.
Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti tarvitsevansa valmennuskurssin pärjätäkseen ylioppilaskirjoituksissa. 44
prosenttia ei kokenut tätä tarpeelliseksi, ja 23 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Suuri ”En osaa sanoa” vastausten osuus voidaan selittää mahdollisesti sillä, että suurin osa Lukiolaisbarometriin vastanneista oli 1. ja 2.
vuosikurssin opiskelijoita – vain 5 prosenttia osallistujista oli 3. tai 4. vuosikurssin opiskelijoita. Tulevaisuudessa
olisi kuitenkin syytä tarkastella valmennuskurssien määrää ja sen kehitystä. Korkeakouluihin hakeutumisessa
valmennuskurssit ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosien aikana etenkin suosituimmilla aloilla, kuten
kasvatus-, kauppa-, lääke- ja oikeustieteissä. Valmennuskurssien merkitys myös on ollut ilmeinen opiskelupaikan
saannin kannalta vuonna 2018 ilmestyneen Opiskelijavalinnat-teoksen2 mukaan. Tosin on hankalaa saada tarkkaa
määrää tai rekisteriä siitä, kuinka moni käy valmennuskurssia, sillä niitä järjestävät eri yritykset. Samoin lukiolaisten
ylioppilaskirjoituksiin tähtääviä valmennuskursseja olisi syytä seurata senkin takia, että saisimme tietoa, millaiset
opiskelijat niitä hyödyntävät ja mihin – tukea tarvitsevat opiskelijat, jotta he pääsisivät läpi kirjoituksista, vai
taitavat opiskelijat, jotka pyrkivät korottamaan arvosanojaan.
Suoria jakaumia tarkastelemalla ei kuitenkaan selviä, kokevatko samat ihmiset opiskelunsa henkisesti raskaaksi ja
tuntevat samalla tarvitsevansa enemmän tukea opiskeluunsa. Voi myös olla, että henkinen kuormitus voi johtua
ennemminkin opintojen määrästä kuin opiskelutaidoista. Samoin opintojen ohjaus ja tuen hakeminen voi myös
olla lukiolaisille haastavaa. Lukiolaiset eivät välttämättä koe tarvitsevansa tukea opiskeluunsa, sillä he olettavat,
että heidän tulee pärjätä yksin opintojensa kanssa. Ei myöskään voida olla varmoja, kokevatko samat opiskelijat
tarvitsevansa enemmän tukea opiskeluunsa (19 %) ja tarvitsevansa valmennuskurssia pärjätäkseen
ylioppilaskirjoituksissa (17 %). Lisäselvitystä pitää tehdä, jotta voimme tehdä tarkempia johtopäätöksiä tuloksista.
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Kuvio 3. Mitä mieltä olet seuraavista omaa opiskeluasi koskevista väitteistä?
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Opetuksen taso oppilaitoksessa
Suurin osa lukiolaisista vaikuttaa olevan suhteellisen tyytyväisiä oppilaitoksensa opetukseen (kuvio 4). Vain 5–16
prosenttia opiskelijoista oli väitteiden kanssa eri mieltä. Noin 80 prosenttia koki opetuksen olevan enimmäkseen
hyvää, kun eri mieltä väittämän kanssa oli 5 prosenttia. Samoin lukiolaiset kokivat arvioinnin olevan pääosin
oikeudenmukaista – 70 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä. Vastaajista 60 prosenttia koki, että opettajat
opettavat selkeästi ja ymmärrettävästi, ja noin puolet kertoi saavansa riittävästi palautetta oppimisesta. Toisin
sanoen lukiolaiset ovat suhteellisen tyytyväisiä opetukseensa lukioissa. Toisinaan opettajien opetustavoissa tai
palautteen antamisessa voisi hiukan parantaa. Lukiolaisista 51 prosenttia kokee saavansa riittävästi palautetta
opinnoistaan ja 16 prosenttia oli väittämän kanssa eri mieltä.

Kuvio 4. Mitä mieltä olet opetuksesta oppilaitoksessasi?
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Oppilaitoksen viihtyisyys ja ilmapiiri
Suurin osa (91 %) lukiolaisista kokee olonsa turvalliseksi lukiossaan (kuvio 5). Noin 70 prosenttia kokee, että tilat ja
välineet ovat hyvässä kunnossa (74 %) ja että heidän opiskeluryhmänsä yhteishenki on hyvä (69 %). Vastaavasti
noin joka kymmenes kokee, että oppilaitoksen tiloissa tai välineissä on puutteita (10 %) tai että heidän
opiskeluryhmänsä yhteishengessä olisi parannettavaa (10 %). Noin 40 prosenttia (38%) mainitsee pystyvänsä
vaikuttamaan oppilaitoksensa asioihin, kun taas 23 prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä. Noin joka kolmas (29
%) vastanneista asettuu mielipiteellään keskivaiheille, ja noin 10 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa. Suuri
neutraalien ja ”En osaa sanoa” -vastausten osuus voikin viitata siihen, etteivät opiskelijat tiedä
vaikutusmahdollisuuksista eivätkä ole edes aktiivisesti osallistuneet vaikuttamiseen. Toisaalta voi olla, että nämä
ihmiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan vain joihinkin asioihin, mutta eivät kaikkeen mihin tahtoisivat, ja sen
takia he valitsivat neutraalin vaihtoehdon.

Kuvio 5. Mitä mieltä olet seuraavista oppilaitostasi koskevista väittämistä?
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Opintojen ohjaus
Noin kolmannes koki saavansa joko riittävästi (35 %) tietoa opettajiltaan työelämästä ja työpaikoista ja 31
prosenttia oli väitteen kanssa eri mieltä (kuvio 6). Noin joka kolmas (30 %) ilmoitti mielipiteensä olevan jotain
näiden väliltä. Samoin noin puolet opiskelijoista (54 %) kertoi saaneensa riittävästi tietoa jatko-opinnoista, ja
hieman alle joka viides (18 %) koki tässä puutteita. Suurin osa opiskelijoista (69 %) koki saavansa riittävästi tietoa
opiskeluun liittyvistä asioista ja 8 prosenttia oli väittämän kanssa eri mieltä. Samoin 61 prosenttia on sitä mieltä,
että on saanut opinto-ohjaajalta riittävästi tukea ja ohjausta nykyisiin opintoihin, kun taas 17 prosenttia koki tässä
puutteita.

Kuvio 6. Mitä mieltä olet oppilaitoksessasi saamastasi ohjauksesta?
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Reilu puolet kokee saaneensa opinto-ohjaajiltaan tarpeeksi tukea, tietoa ja ohjausta niin nykyisiin kuin jatkoopintoihin. Vähän vajaa viides on väitteiden kanssa eri mieltä. Kysymyksessä ei kuitenkaan selviä, kuinka moni
näistä väittämien kanssa eri mieltä olevista opiskelijoista on käynyt keskustelemassa opinto-ohjaajan kanssa.
Ovatko eri mieltä olevat opiskelijat jääneet yksin asian kanssa, vaikka ovat yrittäneet saada yhteyden opintoohjaajaan tai opettajaan?
Opintojen ohjaus on hyvin tärkeä osa opiskelua, mutta sen arvioiminen ja vaatiminen saattaa olla haastavaa.
Ohjaukseen liittyviä asioita olisi syytä seurata ja tutkia myös tulevaisuudessa, jotta päästään selville todellisesta
ohjauksen tarpeesta ja sen toteutumisesta eri oppilaitoksissa ja koulutustasoilla. Noin viidesosa vastaajista
vaikuttaisi olevan ohjausasioissa myös keskivaiheilla mielipiteidensä kanssa. Tulevaisuudessa on hyvä seurata,
mihin tämä neutraali osuus lähtee kehittymään vuosien varrella.

Lukiolaisten urakehitys ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa
Harva vaikutti olevan tietoinen lukionsa tarjoamista tapahtumista tai kursseista, joita järjestettäisiin joko
työelämän tai korkeakoulun kanssa (kysymys b16) (kuvio 7). Yli puolet (57 %) vastanneista ilmoitti, että heidän
koulussaan järjestetään vierailuja tai tapahtumia korkeakoulujen kanssa – vain 7 prosenttia ilmoitti, ettei heillä
järjestetä vastaavanlaisia tapahtumia.
Seuraavaksi yleisimpiä (36 %) olivat erilaiset työelämävierailut ja -projektit. Joka viides ilmoitti, että heidän
lukionsa järjestää TET-jaksoja (22 %) tai kurssin yhdessä korkeakoulun kanssa (22 %). Kurkistuskursseja,
korkeakoulun perusopintoja tai opintoja työelämän kanssa järjestettiin huomattavasti vähemmän – vain 10–16
prosenttia lukiolaisista mainitsi nämä.
Vastaajista suurin osa vastasi ”En tiedä”, mihin voi vaikuttaa Lukiolaisbarometrin otos. Tänä vuonna kysely
järjestettiin myöhään keväällä, jolloin otos koostuu pääosin 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista. Todennäköisesti
abiturientit voisivat olla enemmän tietoisia lukioidensa tarjoamista mahdollisuuksista. Toisaalta on myös
mahdollista, että suuri ”En tiedä” -vastausten osuus johtuu siitä, ettei tämän tapaisia tapahtumia tai kursseja
järjestetä edes lukioissa ja opiskelija ei vain ole täysin varma asiasta. TET-jaksoissa oli pienin osuus ”En tiedä” vastauksia, ja melkein puolet (43 %) vastanneista ilmoitti, ettei heidän lukionsa järjestä TET-jaksoja osana opintoja.
26 prosenttia lukiolaisista ilmoitti osallistuneensa tai olevansa aikeissa osallistua lukionsa järjestämiin
yhteistyöopintoihin tai -tapahtumiin (kysymys b17). Pieni enemmistö (44 %) vastasi, ettei vielä tiedä, aikooko
osallistua, ja kolmasosa oli sitä mieltä, ettei aio osallistua. Kyllä vastanneista noin kolmasosa (29 %) koki näiden
tapahtumien vaikuttaneen heidän ura- ja jatko-opintovalintoihinsa (kysymys b18). Noin 46 prosenttia vastanneista
ei vielä tiedä, vaikuttiko osallistuminen heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa, ja noin neljännes (26 %) ilmoitti,
ettei koe osallistumisella olevan vaikutusta omiin jatko-opintoihin tai uravalintaan.
Viime vuosina on myös aloitettu useita hankkeita, jotka liittyvät lukion sekä korkeakoulujen ja työelämän väliseen
yhteistyöhön. Lukiolain mukaan lukioilla on velvollisuus järjestää osa opetuksesta yhteistyössä korkeakoulujen
kanssa, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää niin kansainvälistä kuin työelämä- ja yrittäjyysosaamista3.
Aiheista on ollut jo lukuisia hankkeita, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön Katse korkealle – Näkökulmia lukioiden
ja korkeakoulujen yhteistyöhön -hanke4, Helsingin kaupungin Tunne Työ5 -hanke, YES-verkoston Lukiot
työelämään6 -hanke sekä Turun kaupungin vetämä LukioTEKO7-hanke.
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Onkin mielenkiintoista seurata, kuinka nämä hankkeet ovat tuottaneet tulosta, miten työelämä- ja
korkeakouluyhteistyö näkyy tulevaisuudessa sekä millaista ohjausta opiskelijat silloin kaipaavat.

Kuvio 7. Tarjoaako lukiosi opintoja tai kursseja, jotka on järjestetty yhteistyössä korkeakoulun (yliopisto/ammattikorkeakoulu) tai
työelämän kanssa?
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Kysymykset: Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta
Kysymys b10. Kuinka monelle kurssille osallistut tässä jaksossa?
Kysymys b11. Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät itsenäiseen opiskeluun eli koulun ulkopuolella tapahtuvaan
opiskeluun tässä jaksossa tavallisena VIIKKONA keskimäärin (esim. kotitehtävät, kokeisiin valmistuminen,
oppikirjojen lukeminen). Anna vastauksesi vain NUMEROmuodossa.
Kysymys b12. Mitä mieltä olet seuraavista omaa opiskeluasi koskevista väitteistä?
Kysymys b13. Mitä mieltä olet opetuksesta oppilaitoksessasi? Arvioi seuraavia väitteitä.
Kysymys b14. Mitä mieltä olet seuraavista oppilaitostasi koskevista väittämistä?
Kysymys b15. Mitä mieltä olet oppilaitoksessasi saamastasi ohjauksesta? Arvioi seuraavia väittämiä.
Kysymys b16. Tarjoaako lukiosi opintoja tai kursseja, jotka on järjestetty yhteistyössä korkeakoulun
(yliopisto/ammattikorkeakoulu) tai työelämän kanssa?
Kysymys b17. Oletko osallistunut tai aiotko osallistua lukiosi järjestämiin yhteistyöopintoihin tai -tapahtumiin
(esim. TET-jakso)?
Kysymys b18. Jos olet osallistunut yhteistyöopintoihin tai -tapahtumiin, koetko niiden vaikuttaneen ura- tai jatkoopintovalintoihisi?
Kysymys b19. Mitä oppiaineita aiot suorittaa tai olet suorittanut ylioppilaskirjoituksissa äidinkielen ja kirjallisuuden
lisäksi? Voit rastittaa niin monta kuin haluat.
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(haettu 27.10.2019)
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oulut.pdf (haettu 27.10.2019)
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27.10.2019)
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