
Kysely 2. opintovuoden 
opiskelijoille

KLASSIKKA 2022-2023



Kyselyn 
tavoitteet ja 
taustatiedot

• 2. opintovuoden kyselyn tavoitteena on 
saada tietoa lukiolaisen opinnoista 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 21-ryhmien opiskelijoille

• Kyselyyn vastattiin ma 20.2.2023

• Vastaajia 132, joista urheilulukiolaisia 17 %



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.



Tuloksia

• Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opetuksen 
tasoon, ja he pitävät arviointia 
oikeudenmukaisena.

• Klassikan opetusryhmissä on oppimista 
tukeva ilmapiiri.

• Osa opiskelijoista toivoo saavansa vielä 
enemmän opintojakson aikaista palautetta ja 
osa kokee lukio-opinnot työläinä (työmäärä).

• Opiskelijat ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa 
vaikuttaa omien opintojensa toteutukseen 
(mm. lukujärjestykset).

• Opiskelijat kokevat, että huoltajat ovat 
kiinnostuneita heidän opinnoistaan. Joillakin 
on hankaluuksia keskittyä opiskeluun kotona.

• Opiskelijat näkevät tulevaisuudessa heille 
myönteisiä asioita ja opiskelevat 
tulevaisuuden tavoitteitaan varten.



Toimenpiteet

• Kyselyn tulokset tiedotetaan opiskelijoille ja huoltajille 
talviloman jälkeen.

• Kyselyn tulokset käytiin läpi 
opettajakunnan kesken 1.3.

• Yksittäisiin oppiaineisiin liittyvät palautteet käydään 
läpi oppiaineiden opettajien kanssa.

• Häirintään ja kiusaamiseen koulussamme on 
nollatoleranssi. Puutumme kyselyssä ilmenneeseen 
häirintään: kartoitamme tarkemmin seksuaalisen 
häirinnän ilmenemistä koulussamme ja kehitämme 
koulun tasa-arvotyötä. Kysely tasa-arvosta ja 
seksuaalisesta häirinästä 2. Opintovuoden opiskelijoille 
ti 21.3. jn 3 oppitunnilla.

• 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.

• Yhteisöllisyyden vahvistamista jatketaan.



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.



86. Mikä on 
ensisijainen 

perustelu 
antamallesi 

pistemäärälle?

Poimintoja useita kertoja toistuvista vastauksista:

• Hyvä ilmapiiri ja mukavat opettajat

• Turvallinen koulu

• Hyvä kurssitarjotin, tuntitallenteet

• Mahdollisuus tehdä oma lukujärjestys itselle 
sopivaksi

• Hyvä yhteishenki tukee hyvin oppimista

• Viihtyisät opiskelutilat

• Hyvä ja laadukas opetus, opettajat osaavat opettaa 
hyvin, ja heitä kiinnostaa opiskelijan hyvinvointi

• Kiva tulla kouluun

• Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

• Hyviä tyyppejä, koulusta on helppo saada kavereita

Yksittäisissä vastauksissa nostettiin esille mm:

• Bussien hankalat aikataulut, koulun itsenäiseen 
opiskeluun tarkoitetut tilat usein varattuja, lukio-
opiskelu ei vastannut odotuksia



81. Mikä on 
ollut toisena 

opintovuonna 
parasta lukiossa?

Poimintoja useita kertoja toistuvista vastauksista:

• Vanhojen päivä, tanssit

• Tapahtumat

• Kevyempi lukujärjestys, lyhyemmät päivät

• Mielenkiintoiset kurssit itseä kiinnostavista aiheista, 
uuden oppiminen

• Valinnanvapaus, vapaus

• Rentous

• Kaverit, yhteisöllisyys

• Itsenäisyys































































































































































82. Ovatko omat mahdollisuutesi vaikuttaa 
riittävät? Kuinka kehittäisit lukiomme toimintaa?
Poimintoja usein toistuvista vastauksista:

• Ovat riittävät.

• Lukiossamme on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa.

• Jos haluan, voin vaikuttaa.

• Voin vaikuttaa opiskelijakunnassa.

• En keksi kehitettävää, en tiedä.

• Lisää oleskelupaikkoja (sohvia) ja itsenäisen opiskelun tiloja.

• Yhteisiä tapahtumia ja yhteisöllisyyttä lisää.

• Lisää kyselyitä opiskelijoille.

Yksittäisissä vastauksissa nostettiin esille mm:

• Biljardipöytä, arvioinnin aikataulusta kiinni pitäminen, kasvisruoat pois, oppimistekniikoiden tunti 
opiskelijoille



83. Opetussuunnitelma edellyttää, että opiskelija saa palautetta 
tiedoistaan, taidoistaan ja työskentelystään. Miten tämä on toteutunut 
omalla kohdallasi?

Poimintoja usein toistuvista vastauksista:

• On toteutunut hyvin. Opettajat antavat aina kursseista palautetta.

• Olen saanut riittävästi palautetta.

• Palaute on toisinaan kannustavaa ja kehittävää.

• Enimmäkseen hyvin.

• Joillakin kursseilla jakson aikainen palaute voisi olla tarkempaa ja monipuolisempaa.

• Kannustavaa palautetta voisi olla enemmän.

• Välillä saan palautetta enemmän, välillä vähemmän.

• Haluaisin enemmän palautetta kurssin aikana.

• Palautetta ja apua saa tarvittaessa pyytämällä lisää.

Yksittäisissä vastauksissa nostettiin esille mm:

• Yksittäisiltä kursseilta palaute on tullut vasta kurssin lopuksi, joskus on tullut pelkkä numero, positiivista 
palautetta en ole saanut, ainakin opo kertoo taidoistani, yksilöllistä palautetta lisää



84. Muuta palautetta tai kysyttävää?

• Eip, noup, ei, eips

• Enemmän itsenäiseen opiskeluun sopivia tiloja

• Joillain opintojaksoilla ryhmätyöt painottuvat liian paljon arvioinnissa

• Kiitos kysymyksistä

• Musiikkia voisi soittaa muulloinkin kuin perjantaisin

• Rehtori voisi tulla oppitunneille katsomaan opetusta

• Koulussa on kylmä

• Voiko derivaattakurssin aikatauluttaa paremmin?

• Milloin biljardipöytä?

• Keep up the good work

• Kiitos

• :)
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