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Vetelin lukio



KYSYMYKSET

● Mikä lukiossa on tärkeää?
● Millainen on unelmalukio?
● Missä ja miten opitaan parhaiten?



VASTAAJAT

58 opiskelijaa
4 huoltajaa
7 opettajaa



OPISKELIJAT

Viihtyisät ja rauhalliset tilat
Yleinen viihtyvyys
Yhteishenki ja ilmapiiri
Ammattitaitoiset opettajat
Monipuoliset opetusmenetelmät ja kokemuksellinen 
oppiminen
Nykyinen kokonaisuus on melko toimiva



HUOLTAJAT

Ammattitaitoiset opettajat
Yhteishenki ja ilmapiiri
Sopivat tilat
Monipuoliset opetusmenetelmät ja 
kokemuksellinen oppiminen



OPETTAJAT

Yhteishenki ja ilmapiiri
Monipuoliset opetusmenetelmät
Erilaiset oppimisympäristöt



MIKÄ LUKIOSSA ON 
TÄRKEÄÄ?
“Tärkeintä on lukion tulevaisuuden 
turvaaminen.”



Opiskelijat

48 vastaajaa



VIIHTYVYYS (n = 13)

Kaverit
Keidas
Ajanvietto
Vapaatunnit
Välitunnit
Yleinen viihtyvyys



PÄIVIEN PITUUS JA RYTMI (n = 11)

“On hyvä, että koulu päättyy jo kolmelta.”
“Koulupäivien pituus on hyvä.”
“75 minuutin oppitunnit on hyviä.”
“Välituntien aika ja kesto ovat mielestäni 
hyviä.”
“Koeviikko on hyvä systeemi.”



YHTEISHENKI JA ILMAPIIRI (n = 8)

“Yhteishenki ja yleinen ilmapiiri ovat 
opiskelijoita tukevia.”



OPETTAJAT JA OPETUS (n = 7)
“Kokeneet opettajat osaavat monia tapoja 
opettaa.”
“Reilut opettajat”
“Oppiminen on kivaa, kun tehdään erilaisia juttuja 
eikä vain istuta.”
“Monipuolinen opetus eli ei vain lukemista ja 
kirjoittamista vaan tekemistä ja soveltamista.”
“Innostunut ja positiivinen opettaja saa 
opiskelijatkin innostumaan.”



TILAT JA YMPÄRISTÖ (n = 6)

“Tärkeää on rauhallinen oppimisympäristö.”
-> hiljainen käytävä, lukiorakennus 
lukiolaisille (n = 3)
“Opiskelutilat ovat tilavat ja sopivat.”



KAIKKI ON HYVIN (n = 5)

“Tällä hetkellä kaikki on mielestäni hyvin. En 
löydä mitään moitittavaa.”



HUOLTAJAT (n = 4)

Pätevät opettajat
Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen
Hyvä ilmapiiri
Monipuolinen kurssitarjonta ja opintojen 
valinnaisuus
Yhteisöllisyys, lukion pienuus
Nykyinen työpäivän pituus



OPETTAJAT (n = 7)

Ilmapiiri
Yhteisöllisyys
Yhteishenki
Yhteiset tapahtumat
Viihtyvyys



MILLAINEN ON 
UNELMALUKIO?



OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ
Puitteet (n = 11):

● Väljät, mukavat ja monipuoliset tilat
● Pehmustetut, sähkösäätöiset tuolit
● Lepohuone päivätorkkuja varten
● Tietokoneita ja tabletteja käytössä
● Pätevät opettajat
● Koulunkäynnistä saa palkkaa



OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ
Opiskelun / opetuksen toteutus (n = 35):

● Opiskelijalähtöisyys
● Itsenäistä opiskelua ja yhdessä tekemistä
● Mahdollista edetä omassa tahdissa 
● Tietotekniikkaa hyödynnetään monipuolisesti
● Monipuolisia opetus- / oppimismenetelmiä
● Opettaja on ohjaaja, motivoija, mahdollistaja



OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ
Opetussisällöt (n = 10):

● Nykyistä enemmän valinnaisuutta
● Vähemmän pakollisia kursseja ja läksyjä
● Käytännönläheisyys, työelämätaidot
● Teemapäiviä ja “iltanuotioita”
● Tietotekniikkaa



● Opitaan tekemisen, kokemisen ja 
tuntemisen avulla kyseenalaistamaan ja 
tutkimaan ilmiöitä

● Opiskellaan yhdessä ja yksin 
● Erilaiset oppimistyylit huomioidaan
● Oppiaineita yhdistetään kokonaisuuksiksi
● Lukiosta valmistutaan ammattiin

HUOLTAJIEN NÄKEMYKSIÄ



● Itseohjautuvuus ja vastuullisuus lisääntyneet 
nykyisestä

● Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena
● Opiskelu ei ole aikaan ja paikkaan sidottua
● Opitaan yhdessä, jaetaan asiantuntemusta
● Opetus ilmiölähtöistä

OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ



MITEN JA MISSÄ 
OPITAAN PARHAITEN



● Vastauksia yhteensä 49.
● Vastauksista poimittu ja luokiteltu usein 

esiintyviä asioita.



● Perinteinen opetus (luennot, kuuntelu, 
muistiinpanojen tekeminen)
○ 17 vastausta
”Hiukan yleistä keskustelua ja muistiinpanojen teko auttaa jo tehdessä muistamaan 
asioita.”

”Kuuntelemalla ja kirjoittamalla muistiinpanoja.”

”Minä henkilökohtaisesti opin parhaiten näkemällä ja kirjoittamalla muistiinpanoja. 
Myös opettajien selityksestä oppii hyvin, kunhan sitä pystyy kuuntelemaan 
rauhassa. Esimerkiksi on vaikea oppia opettajan puheista, kun samalla pitää 
kirjoittaa muistiinpanoja. Oppimista auttaa paljon myös tarpeeksi hiljainen 
oppimisympäristö.”

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - OPISKELIJAT



● Itsenäisesti opiskelu
○ 6 vastausta
“Itse opiskellaan teoriaa ja yhdessä voisi tunnilla jotain tehdä.”

● Yhdessä/ryhmässä opiskelu
○ 16 vastausta
”Sopiva sekoitus itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä. Oppimisen tulisi kuitenkin olla 
itsenäisempää, siitä ei jää mitään mieleen jos opettaja vain puhuu koko tunnin ja välillä tehdään 
muutamia sekavia muistiinpanoja.”
”Yhdessä opiskelu rauhallisessa luokassa ja esimerkkien avulla.”
”Entistä enemmän keskustelujen kautta, ryhmissä opiskelua, opiskeltavan asian näkeminen 
tärkeää.”

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - OPISKELIJAT



● Monipuoliset opiskelutavat
○ 7 vastausta
”Improvisaation avulla oppii ja eikä sellasta että opettaja lukee suoraa kirjasta ja me 
kirjotetaan muistiinpanoja.”

”Kaikilla on eri tapa oppia, siksi tunneilla pitäisi olla mahdollisuuksia oppia itselleen 
parhaiten sopivalla tavalla. Opettaja selittäisi niille, jotka mieluiten kuuntelevat ja 
antaisi muistiinpanojen aiheet niille jotka oppivat kirjoittamalla ja piirtämällä, mutta 
myös itsenäinen opiskelu mahdollistettaisiin niille, jotka oppivat parhaiten itse 
kirjasta lukemalla. Kaikkien ei tarvitse opiskella samalla lailla.”

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - OPISKELIJAT



● Käytännön tilanteet, tekemällä oppiminen
○ 4 vastausta

”Itse tekemällä ja kokemalla jää asiat parhaiten mieleen.”

”Yhdessä opiskelemalla, käytännön tilanteita ja esimerkkejä hyödyntäen”

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - OPISKELIJAT



● Ilmapiiri, työrauha, viihtyisät tilat
○ 23 vastausta

”Rennoissa tiloissa on mukava opiskella.”

”Rauhallisessa, miellyttävässä ja hiljaisessa paikassa.”

”Hyvässä ilmapiirissä oppii parhaiten.”

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - OPISKELIJAT



● Esille nousi seuraavia seikkoja:
○ Rauhallinen ympäristö
○ Avoin keskustelu
○ Opiskelijoiden vahvuuksien huomioiminen 

ja opettajan rooli tukijana ja ohjaajana
○ Tiedonetsintä ja tekemällä oppiminen 

monen aistin kautta kokemalla, 
elämyksellisyys

○

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - HUOLTAJAT



● Esille nousi seuraavia seikkoja:
○ Monipuoliset menetelmät, jotta jokainen 

opiskelija saa tunnistettua ja hyödynnettyä 
vahvuuksiaan

○ Erilaiset oppimisympäristöt, muokattavat 
tilat

○ Opiskelijalle mahdollisuus opiskella 
omalla tavallaan

MITEN JA MISSÄ OPITAAN 
PARHAITEN - HENKILÖKUNTA


