
Kysely 1. opintovuoden 
opiskelijoille

KLASSIKKA 2022-2023



Kyselyn tavoitteet 
ja taustatiedot

• 1. opintovuoden kyselyn tavoitteena on saada tietoa lukio-
opiskelun aloituksesta ja hyvinvoinnista sekä kouluyhteisöstä.

• Samansisältöinen kysely toteutetaan kaikissa Kuopion lukioissa.

• Tulokset annetaan nähtäväksi opiskelijoille, opettajille ja 
huoltajille. Vastausten pohjalta suunnitellaan oman lukion 
seuraavaa lukuvuotta ja kehitetään Kuopion 
lukioiden toimintakulttuuria.



Kyselyn toteutus

• Linkki kyselyyn lähetettiin Wilma-viestillä kaikille Klassikan 22-
ryhmien opiskelijoille

• Kyselyyn vastattiin ma 20.2.2023

• Vastaajia 158, joista urheilulukiolaisia 21 %



Kyselyn toteutus ja tulosten 
käsittely
• Suurin osa kyselystä sisältää 

väitteitä, jotka perustuvat Lukion opetussuunnitelman tavoitteisiin.

• Vastaaja on valinnut sopivimman vaihtoehdoista:

• 1 olen täysin eri mieltä

• 2 olen melko eri mieltä

• 3 en osaa sanoa

• 4 olen melko samaa mieltä

• 5 olen täysin samaa mieltä.

• Kaikki avoimet vastaukset on käsitelty Klassikan johtotiimissä.

• Tähän koontiin avoimista vastauksista on otettu poimintoja (usein toistuvat, yksittäiset).

• Koonnin alussa ja keltaisissa kehyksissä johtotiimin nostot.



Muutamia nostoja
• Opiskelijat erittäin tyytyväisiä opetuksen tasoon

• Yhteishenki ja koulun ilmapiiri koetaan yleisesti 
kannustavaksi

• Valinnaisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin opintoihin 
arvostettiin

• Opiskelijat suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen

• Opiskelijat kokevat, että heitä arvostetaan omana itsenään



Toimenpiteet

• Kyselyn tulosten koonti tiedotetaan opiskelijoille ja 
huoltajille talviloman jälkeen.

• Kyselyn tulokset käytiin läpi opettajakunnan kesken 1.3.

• Yksittäisiin oppiaineisiin liittyvät palautteet käydään läpi 
oppiaineiden opettajien kanssa.

• Yhteisöllisyyden vahvistamista jatketaan.

• Itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn sopivia 
tiloja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Luokka 138 
varataan itsenäiseen opiskeluun 4. ja 5. jakson ajaksi.

• Opiskeluhuollon tavoitettavuuteen kiinnitettävä 
huomiota.

• Ulko-ovien lukitusaikoja muutetaan.



NPS-lukua (Net promoter score) käytetään yritysmaailmassa mittaamaan asiakkaiden 
kokemusta yrityksestä. NPS lasketaan seuraavalla kaavalla:
(suosittelijoiden määrä – arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100.

Mikäli NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella, että suurin osa asiakkaistasi suosittelisi 
yritystäsi. Yli 50 NPS-pistettä on jo puolestaan erinomainen.



88. Mikä on 
ensisijainen 

perustelu 
antamallesi 

pistemäärälle?

Poimintoja useita kertoja toistuvista vastauksista:

• Hyvä ja viihtyisä lukio, 

• mukava ilmapiiri, hyvä yhteishenki

• Laadukasta ja rentoa opetusta

• Hyvä opinto-ohjaus

• Valinnaisuus, laaja kurssitarjotin

• Urheilun ja opiskelun yhdistäminen mahdollista

• Monipuolinen lukio, jossa viihtyy

• Ilmapiiri motivoi ja kannustaa opiskelemaan

• Viihtyisät tilat

Yksittäisissä vastauksissa nostettiin esille mm:

• Toivotaan enemmän tapahtumia, ei ole hyvä 
ilmapiiri



89. Muuta 
palautetta, 
kysyttävää tai 
kehitettävää

• Lukion alussa enemmän tukea opiskeluun, lisää tapaamisia 
opon kanssa 1.opintovuonna ja enemmän ryhmäytymistä

• Lisää yhteisiä tapahtumia

• Lisää opiskelupaikkoja käytäville, paremmat tilat, 
enemmän sohvia

• Tukea lukujärjestyksen tekoon, milloin tehdään ensi 
lukuvuoden valinnat?

• Kokeet merkittävä Wilmaan, liikaa sähköisiä 
oppimisympäristöjä

• Opettajat voisivat kertoa kurssin arvioinnissa käytettävien 
osien painoarvon

• Muutoksia koulun alkamis- ja päättymisaikoihin

• Lounaalle olisi kiva saada leipää, eikä pelkästään näkkäriä

• Miksi koulun ulko-ovet menevät lukkoon niin aikaisin?



84. Mikä on 
ollut ensimmäisenä 
opintovuonna 
parasta lukiossa?

Poimintoja usein toistuvista vastauksista:

• Uudet kaverit

• Koulun ja luokan yhteishenki

• Hyvät opettajat ja mielenkiintoiset tunnit

• Uusi vapaampi oppimisympäristö ja uudet oppiaineet

• Oman lukkarin teko, mahdollisuus vaikuttaa omaan 
opiskeluun, vastuu omista opinnoista

• Koulun yhteinen toiminta, mukavat tapahtumat 
(aulajamit, ykkösten päivä, penkkarit, vanhat,..)

• Tiimijakso

• Aamutreenit

• Hypärit, pingis, välitunnit sisällä
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