
1 Johdanto  
  
LukioTEKO-hankkeen yhteydessä toteutettiin kysely lukiokoulutuksen kehittämisestä lukio-sekä 

korkeakouluopiskelijoille. Kysely toteutetaan kevään 2018 aikana. Kyselyn avulla haluttiin 

kartoittaa, miten lukiokoulutusta tulisi kehittää, jotta lukio-opiskelijoilla olisi entistä paremmat 

tiedot jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämän eri alojen osaamistarpeista. Kysely lähettiin 

hankkeessa mukana olleille lukioille sekä korkeakouluille. Kyselyyn vastasi 1140 lukio-opiskelijaa 

sekä 128 korkeakouluopiskelijaa.  

 

Vastauksia hyödynnetään LukioTEKO-hankkeen aikana. Sen tavoitteena on kehittää lukio-

opiskelijoiden ja -opettajien, korkeakoulujen sekä työelämän yhteistyönä uusia työelämälähtöisiä 

kursseja sekä malleja, jotka mahdollistavat korkeakouluopintojen suorittamisen jo lukioaikana. 

Hanketta toteuttavat Turun, Tampereen, Vaasan ja Kaarinan lukiot, Turun yliopisto ja Turun 

ammattikorkeakoulu yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan 

sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.  Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala (puh.050 4283154 tai 

etunimi.sukunimi@turku.fi), www.koulutustakuu.fi/lukioteko 

 

Seuraavassa raportti korkeakouluopiskelijoiden vastauksista kyselyyn.  

 

2 Miten kehitämme lukiokoulutusta - kysely lukion käyneille 

korkeakouluopiskelijoille 
  
1. Missä asut?  

Vastaajien määrä: 128  

 

  

  

2. Opiskelen parhaillaan  
Vastaajien määrä: 128  

 

   

 

 

 

 

 

 



3. Olen valmistunut lukiosta vuonna  

Vastaajien määrä: 128 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



4. Oletko osallistunut lukioaikana yhteistyössä yritysten tai korkeakoulujen kanssa toteutettuun 

lukiokurssiin, vierailuun, projektiin tai TET-jaksoon?  

Vastaajien määrä: 128  

  

  

  
5. Sain yhteistyössä yritysten tai korkeakoulujen kanssa toteutetulla lukiokurssilla, vierailulla tai TET-

jaksolla hyvän käsityksen jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämän vaatimuksista.  

Vastaajien määrä: 59  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Jos olisin yhä lukiolainen, minua kiinnostaisi  

Vastaajien määrä: 128  

 

 

 
1 ei 

yhtään 
2 vähän 

3 jonkin 

verran 
4 paljon 

5 

erittäin 

paljon 

Yhteensä Keskiarvo 

Kurssit, jotka sisältävät vierailuja yrityksissä 5 12 37 39 35 128 3,68 

Kurssit, joilla työelämän edustajat vierailevat 

koululla (paikan päällä tai etäyhteyden kautta) 
8 19 29 45 27 128 3,5 

Kurssit, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten 

kanssa 
9 20 40 32 27 128 3,38 

Kurssit, jotka pitävät sisällään yrityksille tehtäviä 

asiakasprojekteja ja -toimeksiantoja 
20 34 27 27 20 128 2,95 

Kurssit, jotka toteutetaan yhdessä 

korkeakouluopiskelijoiden kanssa 
15 26 30 37 20 128 3,16 

Kurssit, jotka sisältävät opetusta tai vierailuja 

ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa 
6 14 30 47 31 128 3,65 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kurssit, 

jotka valmentavat jatko-opintoihin 
6 11 22 53 36 128 3,8 

Yrittäjyyskurssit ja -leirit 30 40 29 10 19 128 2,59 

LukioTET työelämässä 27 34 26 22 19 128 2,78 

LukioTET korkeakoulussa 24 31 32 23 18 128 2,84 

Muu, mikä? 2 1 0 1 6 10 3,8 

Yhteensä 152 242 302 336 258 1290 3,28 

  

 

  

7. Jos olisin yhä lukiolainen, olisin kiinnostunut osallistumaan yhteistyössä yritysten tai korkeakoulujen 

kanssa toteutettuihin lukiokursseihin.  

Vastaajien määrä: 128  

  

  
  

 

 



3 Avoin kysymys kategorisoituna 
 
Miten kehittäisit lukiokursseja ja -koulutusta, jotta lukiolaisilla olisi entistä paremmat tiedot jatko-

opintomahdollisuuksista sekä jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta?  

 

Avoimista vastauksista nousi esille yhteensä 86 tekijää, joita korkeakouluopiskelijat kehittäisivät.   
  

Jatko-opinnot  
  

Tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, 16 kpl 

 
- Lukiolaisten pitäisi saada enemmän yleissivistävää tietoa opiskeluvaihtoehdoista. 
- Tähän voisi ehkä auttaa se, että lukiolaisilla olisi mahdollisuus tietää sekä yliopiston että 

ammattikoulun kaikista mahdollisista linjoista ja suuntautumisista niin omalla seudulla kuin 

muissakin opiskelukaupungeissa. 

- Ehkä myös voisi järjestää pieniä esittelyjä lukioissa eri aloilta. 

- Lukiokoulutuksessa tulisi huomioida enemmän se, ettei kaikki mene yliopistoon kuitenkaan 

opiskelemaan. Vaikka sitä voisivat haluta. Koulussa puhutaan paljon yliopisto-opiskelusta, 

mutta hyvin vähän ammattikorkeakoulusta.  

- Mielestäni olisi myös tärkeää saada tietoa ammattikorkeakoulusta, sillä se pitää sisällään 

monia aloja, joita ei voi millään lailla yliopistossa opiskella. Ammattikorkeakoulututkintoa ei siis 

pitäisi vähätellä ja verrata yliopistoon. 

- Jatkokoulutuksesta pitäisi puhua enemmän.  

- Lisäksi henkilökohtaisesti koin yliopistojen aseman nousevan lukiossa enemmän agendalle 

kuin ammattikorkeakoulujen. Korkeakoulujen eriarvoisuutta pitäisi vähentää. 

- Samoin käytännön tietoa erilaisista ammateista ja niiden vaatimuksista.  

- Lisäksi minulle olisi voinut sopia se, että ammatit, joihin olisin soveltunut, jaoteltaisiin vielä 

sellaisiin, joista työllistyy suhteellisen varmasti (aikakausi huomioiden) ja sellaisiin, joissa 

työllistymiseen vaaditaan joitain erityistaitoja, suhteita tai älyttömän kovaa motivaatiota. 

- Enemmän tiedotusta millaisia eri alan opinnot ovat. 

- Pitäisi kertoa enemmän, mitä kaikkia aloja on valittavana ja missä ja miten niille aloille pääsee. 

- Paremmin ja laajemmin infoa kaikista eri uramahdollisuuksista ja paikoista joihin voi mennä 

opiskelemaan. 
- Yliopistojen opetustarjonnasta sen sijaan olisi hyvä tiedottaa. 

- Ehkä olisi tarpeellista antaa parempi ymmärrys siitä miten monenlaisia reitit tietyille aloille 

voivat olla. 

- Kurssi, jossa käytäisiin läpi yleisimmät nimikkeet joihin ammattikorkeakoulusta voi valmistua. 

- Moni oli hukassa sen suhteen mitä missäkin voi opiskella ja milloin haetaan ja missä haetaan 

jnejnejne. 
 

Vierailijat/Vierailut korkeakouluista/ssa 13 kpl 

 
- Vierailu korkeakoululle tai sieltä päin vierailija kertomassa kokemuksistaan. 

- Lukiossani vierailivat lukion entiset opiskelijat kertomassa opiskelupaikoistaan ja se oli minusta 

kiinnostavin tapa tuoda esille eri vaihtoehtoja. 

- Ryhmissä käymään esimerkiksi Studia Messuilla ja siellä juttelemaan. 

- Enemmän vierailuja lähialueen korkeakouluista. 

- Enemmän voisi tulla kouluilta esittäytymään ja infoamaan opiskelualoista. 

- Vierailukäynneillä ja vierailevilla luennoitsijoilla, jotka kertovat opiskelijabileiden sijasta itse 

opiskelusta ja suuntausvaihtoehdoista. 



- Vierailut ammattikorkeassa ja yliopistossa varmasti avartavat ajatuksia ja antavat mielikuvan 

jatkomahdollisuuksista. 

- Visiittejä korkeakouluihin. 

- Lukiossa tulisi viimeisen vuoden aikana paneutua paljon enemmän eri aloihin ja vaihtoehtojen 

ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa mahdollisiin aloihin. Tutustumiskäyntejä tai jo 

muun tien kuin lukion valinneiden oppilaiden kokemuksia. 

- Voisi olla enemmän vierailuja korkeakouluihin. 

- Mitä jatko-opintoihin tulee, olisi hyvä jos lukiolaisille tulisi AMK- tai yliopisto-opiskelijoita 

kertomaan omasta alastaan. 

- Myös vierailukäynnit joissa näytettäisiin minkälaista opiskelu on milläkin alalla olisivat hyviä. 

Vierailukäynnillä voitaisiin myös kertoa mahdollisuuksista mihin työpaikkoihin esim. tradenomit 

voivat päästä. 

- Aikuispuolen korkeakouluopiskelija osaisi hyvin kertoa sekä opiskelusta, että työelämästä. 

 

Vierailijat/Vierailut yrityksistä/ssä 7 kpl 

 
- Vierailu yritykseen tai sieltä päin vierailija kertomassa kokemuksistaan. 

- Enemmän vierailuja lähialueen merkittävistä yrityksistä. 

- Voisi olla päivä jolloin kaikki voisivat mennä tutustumaan haluamaansa alaan. 

- Opotunneilla eri alojen osaajien pitäisi tulla kertomaan nuorille, miten he ovat kouluttautuneet, 

mitä opiskelleet ja millaisiin hommiin päätyneet.  

- Enemmän yrityksiä kouluille kertomaan. Enemmän yritysvierailuja. 

- Vierailuja erilaisiin työpaikkoihin seuraamaan jonkin työntekijän peruspäivää ja työtehtäviä. 

- Mutta eri alojen asiantuntijat ja yritysten työntekijät voisivat tulla kertomaan käytännön työstä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurssit 
 

Työelämälähtöiset kurssit, 19 kpl 

 
- Myös yhteistyökurssit ja toimeksiannot yrityksiin olisivat olleet huippuja lukiossa, sillä silloin 

olisi jo tajunnut, että työelämässä on vähän muitakin ammatteja kuin lääkäri ja asianajaja. 
- Yritysten erilaiset projektikurssit, jotka on strukturoitu enemmän opiskelijoita tukevaksi ja 

yritysmaailman case-esimerkkejä havainnollistavaksi kuin yritystä suoraan auttavaksi ilmaiseksi 

projektityövoimaksi tukisi myös ilmiöoppimisen tavoitetta. 

- Enemmän projekteja, ei pelkästään simppeleitä lyhyitä ryhmätöitä. 

- Projekteja ja yritysten kanssa toteutettavia toimeksiantoja. 

-Työelämän vaatimuksia, kuten ryhmätyötä ja vastuun ottamista tulisi lisätä entisestä. 

- Ammattikorkeakoulussa ainakin ryhmätöitä tehdään erittäin paljon. Tätä tulisi painottaa 

lukiossa enemmän. 

- Lisää työelämätaitoihin valmentamista ja opastusta työnhakuun.  

- Lukiossa voitaisiin opettaa enemmän työelämätaitoja. 

- Nuorille olisi hyvä pitää kurssi työnhausta sekä hakemuksien ja CVn täyttämisestä. 

- Rakenteen ja yo-tutkintoon tähtäävän suunnitelman tulisi tukea myös työelämälähtöisyyttä 

(työelämäkurssit järjestettäisiin niin etteivät ne poissulje osallistumista "pakollisiin" yo-

kursseihin.). 

- Vapaasti valittaviin kursseihin lisättäisiin osio, joka liittyisi joko jatko-opintoihin. 
- Ehkä tuollainen tiiviimpi yhteistyö vaikka yhdessä yliopisto-opiskelijoiden kanssa suoritettuna 

kurssina olisi voineet herättää enemmän ajatuksia. Jos tuohon saataisiin vielä naitettua mukaan 

paikallinen yritys, niin kiinnostavuus voisi olla aika korkealla. 
- Enemmän työelämäorientoituneita kursseja. 

- Enemmän alavalintoihin painottuvia kursseja, esimerkiksi alakohtainen kurssi valinnaiseksi, 

jossa voisi valita mieleisensä alan ja perehtyä sen ominaisuuksiin ja työnkuvaan. Itse en tiennyt 

yhtään lukion jälkeen mitä haluan tehdä, joten enemmän perehdytystä ja painotusta jatko-

opintovaihtoehtoihin. 

- Voitaisiin myös valmistella sellaisia kursseja joissa näitä taitoja päästään kokeilemaan. Mitä IT-

asiantuntija tekee? Mitä kauppakorkeassa opituilla taidoilla tehdään? Mitä ja miten historian 

tutkija työskentelee? Jotkut "esimerkkityöpäivät" voi olla vaikeita toteuttaa, mutta siinäpä sopiva 

haaste kouluille. 

- Teorian lisäksi voisi olla enemmän käytännön töitä, jossa opittua voi sovletaa esimerkiksi 

yrityksissä tai ymmärtää, miten tämä opittu asia voi olla hyödyllinen tulevaisuudessa-Enemmän 

käytännön kursseja, jossa käytäisiin lyhyt teoria osuus ja suurempi kokonaisuus, jossa tehtäisiin 

käytännön töitä. Lukiolainen saisi näin käsityksen mitä tämä ala/työ vaatisi työntekijältä. Tällöin 

valmiudet harjoittaa eri vahvuuksia alkaisi aikaisemmassa vaiheessa ja käsitys työelämästä ja 

sen vaatimuksista tulisi aikaisemmassa myös vaiheessa. 

- Varsinkin STEM-alojen käytännönläheisemmät kurssit auttaisivat matemaattisesti 

edistyneempiä löytämään matemaattiset alat paremmin. 

- Pitäisi päästä näkemään käytännön hommia enemmän ja osoittaa, että töissäkin voi olla kivaa. 

- Kosketuspinta yrityksiin ja työelämään on vähäistä, joten sen kehittelemiseen voisi satsata 

resursseja. 

 

Korkeakoulutasoiset kurssit, 1 kpl 

 
- Uuden opetussuunnitelman ilmiöoppiminen voisi toteutua suorittamalla yliopiston 

peruskursseja jo lukiossa, mikäli opiskelija on edistynyt. 

 

 



Käytännönläheiset kurssit, 7 kpl 

 
- Lukiossakin voisi olla enemmän käytännön läheisiä kursseja ei pelkkää lukemista. 

- Käytännön esimerkkejä miten opittuja taitoja voisi heti hyödyntää. 

- Vieraiden kielten opiskelussa painoa osaamiselle, eikä turhan kieliopin hiertämiselle. 

- Käytännönläheisempää kuin kovin teoriapainotteinen lukiokoulutus yleensä. 

- Jotain todella konkreettista, ei pelkkää teoriaa kaikesta. 

- Varsinkin matemaattis-luonnontieteissä enemmän käytännön asioita. 

- Käytännön asiat aivan hukassa ja itse opiskeluun ja projekteihin valmennus täysi 0. 
 

Lukio TET, 2 kpl 

 
- TET-jaksot olisivat tarpeen yläasteen lisäksi myös lukiossa. 

- Käytännön harjoittelu työelämässä. 
 

Opo-tunnit, 7 kpl 

 
- Lukiossa voitaisiin lisätä opontunteja. 

- Enemmän tapaamisia opon kanssa. 
- Lukiolaisille voisi olla hyvä järjestää opon ohjauksella kurssi, jossa tehdään esim. 

ammatinvalintatestejä ja käydään läpi ihan perusjuttuja, kuten miten AMK- ja yliopisto-opiskelu 

eroavat toisistaan. 

- Parempaa opinto-ohjausta lukion alusta alkaen. 

- Opon tunteja" pitäisi olla heti lukion alettua paljon. 

- Opon tunneilla voitaisiin puhua käytännönläheisemmistä asioista. Esim ihan siitä mitä aloja 

yliopistossa ja AMKssa on tarjolla, miten niihin haetaan ja millaista opiskelu käytännössä tulee 

olemaan. 

- Opon tunteja pitäisi olla heti lukion alettua paljon. 

 

Kurssien kehittäminen yleisesti, 4 kpl 

 
- Ehdottomasti pakollisia it-tunteja, joissa opeteltaisiin tietokoneiden ja perusohjelmistojen 

perusteissa, tiedonhakua ja medialukutaitoa sekä tietoturvaa. 

- Erityistehtävän saaneen lukion käyneenä kurssien valinnaisuus on hyvä. Tätä voisi soveltaa 

muissakin lukioissa: tietty määrä erityiskursseja ja niiden ansiosta saa vähentää tietyn määrän 

normaaleja pakollisia kursseja. 

- Insinööriopinnoissa suurin ongelma useimmilla on matemaattisten valmiuksien puute lukion 

jälkeen. 

- Kaipaisin nyt menneisyyteeni ammatinvalintatestejä, joista saa käytännöllisiä tuloksia, ei 

ympäripyöreitä höpötyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muut 
 

Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä 3 kpl 
 
- Yhteistyö ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen kanssa olisi hyvä. 

- Muutenkin lisätä yhteistyötä sillä saralla (yliopisto). 

 

Ei tarvitse kehittää, 7 kpl 

 
- Lukio ei ole enää käsittääkseni millään tavoin samanlainen kuin se minun aikanani oli. Mutta 

yhtä kaikki, sama vitsaus nähdäkseni vaikuttaa edelleen. Ääliömäiset työtehtävät kesätöissä, 

jos nyt ylipäätään onnistuu niitä saamaan - miten tämän pitäisi mielestänne motivoida oppimaan 

ja omaksumaan osaamista? 
- En ehkä muuttaisi lukio koulutusta vaan ennemmin korkeakoulu koulutusta siten että 

lukiolaiset saisivat enemmän käytännön oppia aluksi. 
- Pelkkä koulutussisällön "korjailu" ei tule meidän nykyisiä ongelmia ratkomaan, vaan koko 

yhteiskunnan (myös yritysten) yksinkertaisesti pitää olla mukana saattelemassa nuoret työurille, 

pitämällä huolta, että mahdollisuuksia on ja vastuuta voi opetella jo ennen valmistumistaan. 
- Pitäisin lukion yleissivistävänä oppilaitoksena enkä väylänä oravanpyörään, jossa yritykset 

sanelevat opetustarjonnan sisältöä. 
- Mitään yritysprojekteja on mielestäni turha tunkea lukioon, sitä varten on ammattikoulu, jos 

tälläisiä on pakko järjestää olisi niiden hyvä olla sitten valinnaisia kursseja. Mielestäni lukiossa 

tulisi säilyttää tietty akateemisuus ja mennä se edellä. 
- Koska lukiosta ei valmistuta mihinkään ammattiin, vaan siirrytään jatkamaan opiskeluja 

toisaalle, ei lukiolaisia ole mitään erityistä tarvetta valmistaa työelämään. 
- En koe, että lukiolaisille pitäisi erityisen paljon nostaa työelämää esille, sillä lukiokoulutus ei 

valmista ammattiin. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


