
 Lukiolaisraportti

Tulevaisuus 
kiikarissa!

Syksy 2020
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Tutkimuksen tiedonkeruu
toteutettiin sähköisellä
kyselylomakkeella syys-lokakuussa 
2020.

Tutkimuksen kyselylinkki 
lähetettiin
lukioiden opinto-ohjaajille, 
jotka välittivät sen eteenpäin 
opiskelijoille.

Lisäksi kyselyä jaettiin 
studentum.fi:n sosiaalisen 
median kanavissa ja 
sähköpostimarkkinoinnissa.

Tulosten tilastollinen 

virhemarginaali

on 95 prosentin luottamusvälillä

± 2 %-yksikköä.

lukiolaista

3768
abiturienttia

982

"Odotan jatko-opintoja innolla, 
sillä niiden kautta pääsen 
haluamaani ammattiin."

"Minua jännittää. Joskus 
hakeminen ja uuden 
aloittaminen ilman 
apua on pelottavaa."

"Lukion jälkeen tarvitsen kyllä 
välivuoden ja sitten lähden 
katsomaan hakemista.”

Määrissä otetaan huomioon vain ne vastaajat, jotka ovat vastanneet myös muihin kuin taustatietokysymyksiin.  
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Some- ja diginatiivius

Tiedon selkeys ja 
saatavuus

Monikanavaisuus &
uusiin trendeihin 

tarttuminen

Osallistuminen, 
jakaminen & 

vuorovaikutus

Somevaikuttajien 
suositukset

Epävarmuus: 
uhkakuvat, 

ilmastonmuutos, 
terrorismi

etäopiskelun vuosi

COVID-19

Diginatiivi sukupolvi Z

”Jos et ole 
mobiilissa, sinua ei 

ole olemassa”

Kyselyyn vastanneista 98 % 
kertoi opiskelleensa etänä 

vuoden 2020 aikana
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Kyselyn vastaajat

28%

Mihin järjestykseen lukiolaiset asettavat eri arvot?

15v. 16v. 18v.17v. 19v. yli 1969%
7+36+31+22+3+1

Onnellisuus Terveys Turvallisuus Koulutus Varallisuus Ympäristö ja luonto

1 2 3 4 5 6
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Pyysimme lukiolaisia laittamaan annetut 
vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen.

62 % kaikista vastaajista 
sijoitti omat vanhemmat 
tärkeimmäksi vaikuttajaksi

47 % kaikista vastaajista 
sijoitti ystävät toisiksi 
tärkeimmiksi vaikuttajiksi

Opot ja opettajat nähdään 
tasaväkisinä vaikuttajina 
– 34 % sijoitti opot ja 35 
% opettajat kolmanneksi 
tärkeimmiksi vaikuttajiksi

Kenen mielipiteet vaikuttavat lukiolaisiin?

N: 3768

1. Omat vanhemmat

2. Ystävät

3. Opot

4. Opettajat

5. Vaikuttajat
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Tärkeimmät asiat opiskelupaikkaa valitessa56+41+35+34+23+21

Kiinnostava opiskeluala

Alalla on hyvä työllisyystilanne

Alalla on hyvät palkat

Paikkakunta

Oppilaitoksen maine

Kaverit

Yli neljä viidesosaa 
on sitä mieltä, että 

kaikkein tärkein asia on 
opiskeltava ala.

Ala ratkaisee 82%1

2

3

Pyysimme lukiolaisia laittamaan annetut 
vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen.

N: 3768

Vain 5% sanoo 
työllisyyden olevan 

tärkein vaikutin, mutta 
42% sijoittaa sen toiseksi 

tärkeimmäksi.

Mistä töitä?
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91+75+75+72+66+61+44+41+23+18+18+9+8+1
Mistä lukiolaiset hakevat ja saavat tietoa?

90+73+75+70+62+57+41+38+24+19+14+9+8+1
N: 3694

Opinto-ohjaajalta

Googlesta

Vanhemmilta ja sukulaisilta

Kavereilta

Opintopolusta

Televisiosta tai radiosta

studentum.fi:stä

Koulutusmessuilta

Printtimediasta

Jostain muualta

Sosiaalisesta mediasta

Infotilaisuuksista

Oppilaitosten nettisivuilta

YouTubesta

90%

73% 75%
70%

62%
57%

41% 38%

24%
19%

9% 8%
2%

14%

91%

2020
2019

75% 75% 72%
66%

61%

9%
2%

44%

18%

41%

23%

8%

18%

Mikään tietty lähde ei 
ole noussut tai laskenut 

merkittävästi viime 
vuoteen verrattuna.

Opo & Google 
listan kärjessä
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Tärkeimmät tiedot opiskelupaikkaa etsiessä

Koulutuksen sisältö

Hakijavaatimukset

Koulutuksen paikkakunta

Työllistymiseen liittyvät tiedot

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hakuaika

Koulutuksen alkamisaika

Hakemiseen liittyvä ohjeistus

Oppilaitoksen yhteystiedot

89%

86%

83%

80%

64%

62%

57%

52%

28%

N: 3768

Pyysimme lukiolaisia valitsemaan listatuista tiedoista ne, jotka ovat 
heille tärkeitä opiskelupaikkaa etsiessä.
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29+31+39+1
Kuinka moni tietää, minne aikoo hakea?

Vajaa neljäsosa lukiolaisista tietää, mihin 
aikoo hakea opiskelemaan lukion jälkeen. 
Melkein kaksi kolmasosaa ei tiedä, minne 
aikoo hakea.

Abiturienteista noin joka kolmas tietää, 
minne aikoo hakea. Silti melkein 
70 prosentilla valinta on vielä 
tekemättä tai epävarma.

N: 3514 N: 929

23+38+38+138%

38%

1% 1%
23% 30%

29%

40%

Kyllä
Ei

Ehkä           

Muu

Kyllä
Ei

Ehkä           

Muu

Abit tietävät 
keskivertolukiolaista 

paremmin, mihin ovat 
suuntaamassa lukion 

jälkeen

Abeilla valinta 
lähenee

Sama jakauma 
kuin vuonna 

2019!
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96+95+88+70+48+41+35+25+24+1394+97+92+72+70+55+35+34+29+10
Yliopisto

Ammattikoulu

Ammattikorkeakoulu

Aikuislukio

Valmennuskurssi

Työväenopisto

Avoin yliopisto

Avoin AMK

Kansanopisto

Kesäyliopisto

96%

Kaikki lukiolaiset

94% 97%

Abit

92%

72% 70%

55%

35% 34%
29%

10%

95%
88%

70%

48%
41%

35%

25% 24%

13%

Abit tuntevat eri oppilaitokset 
keskimääräistä lukiolaista 
paremmin.

Korkeakoulut 
ovat miltei kaikille 
tuttuja, samoin 
ammattikoulu.

Yliopisto tunnetaan 
paremmin kuin 
ammattikorkeakoulu.

Suurin ero on avoimen 
yliopiston ja valmennuskurssien 
tuntemuksessa. 
Valmennuskurssien osalta ero 
selittyy sillä, että ne ovat abeille 
ajankohtaisempia kuin muille 
lukiolaisille.

Avoin yliopisto 
tunnetaan 
selvästi avointa 
AMKia paremmin.

Miten hyvin lukiolaiset tuntevat oppilaitokset?

N: 3560, N:934
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96+95+88+70+48+41+35+25+24+1395+94+87+68+43+41+32+25+17+13
Yliopisto

Ammattikoulu

Ammattikorkeakoulu

Aikuislukio

Valmennuskurssi

Työväenopisto

Avoin yliopisto

Avoin AMK

Kansanopisto

Kesäyliopisto

95%

2019 (kaikki lukiolaiset)
2020 (kaikki lukiolaiset)

94%
87%

68%

43%41%

32%
25%

17%
13%

2019 vs. 2020 (kaikki lukiolaiset)

N: 3740 (2019), 3560 (2020)

96% 95%
88%

70%

48%
41%

35%

25% 24%

13%

Avoimet tutumpia

Suurin muutos 
edellisvuoteen on havaittavissa 
avoimen yliopiston ja avoimen 

AMKin tuntemuksessa.

Myös aikuislukio ja 
kansanopisto tunnetaan viime 

vuotta paremmin.
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86+75+43+23+20+15+11+8+3+287+75+43+16+25+18+8+10+4+3
Yliopisto

Ammattikoulu

Ammattikorkeakoulu

Aikuislukio

Ulkomainen oppilaitos

Valmennuskurssi

Työväenopisto

Muu
Kansanopisto

Kesäyliopisto

86%

Kaikki lukiolaiset

87%

75%

43%

16%

25%
18%

8%
4% 3%

10%

Abit

75%

43%

23% 20%
15%

11% 8%
3% 2%

Missä oppilaitoksessa lukiolaiset voivat 
kuvitella opiskelevansa?

Valtaosa lukiolaisista voi kuvitella 
opiskelevansa korkeakoulussa.

Abeille valmennuskurssi on 
todennäköisempi vaihtoehto
kuin lukiolaiselle keskimäärin. 

Kaikkein todennäköisimmin 
lukiolaiset suuntaavat yliopistoon.

Abit näkevät keskimääräistä lukiolaista 
paremmin myös muut oppilaitokset 
vaihtoehtoina, mutta suuntaavat kuitenkin 
todennäköisimmin korkeakouluun.

N: 3560, N:934
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86+75+43+23+20+15+11+8+3+289+72+46+20+22+15+10+8+3+2
Yliopisto

Ammattikoulu

Ammattikorkeakoulu

Aikuislukio

Ulkomainen oppilaitos

Valmennuskurssi

Työväenopisto

Muu
Kansanopisto

Kesäyliopisto

89%

2019 (kaikki lukiolaiset)
2020 (kaikki lukiolaiset)

72%

46%

22%20%
15%

10% 8%
3% 2%

2019 vs. 2020 (kaikki lukiolaiset)

86%

75%

43%

23% 20%
15%

11% 8%
3% 2%

N: 3740 (2019), 3560 (2020)

Viime vuoteen verrattuna 
ei ole tapahtunut suurta 

muutosta siinä, missä 
oppilaitoksessa lukiolaiset voivat 

kuvitella opiskelevansa. 

Yliopiston suosio on kuitenkin 
laskenut ja ammattikorkeakoulun 

vastaavasti noussut.
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89+72+51+18+33+21+9+12+4+287+75+43+16+25+18+8+10+4+3
Yliopisto

Ammattikoulu

Ammattikorkeakoulu

Aikuislukio

Ulkomainen oppilaitos

Valmennuskurssi

Työväenopisto

Muu
Kansanopisto

Kesäyliopisto

89%

72%

Abit (2019)

51%

33%

18%
21%

9% 12%
4% 2%

2019 vs. 2020 (abit)

N: 843 (2019), 934 (2020)

Abit (2020)

87%

75%

43%

16%

25%
18%

8% 4% 3%
10%

Suurin muutos 
on havaittavissa 

valmennuskurssien 
kohdalla – viime vuotta 

harvempi näkee 
valmennuskurssit 

vaihtoehtona itselleen.
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Sukupuolierot

Suurimmat erot ovat aikuislukion, avoimen yliopiston, 
kesäyliopiston ja valmennuskurssien tuntemuksessa. 
Avoin yliopisto on nostanut tunnettuuttaan erityisesti 
naisten keskuudessa.

*45% vuonna 2019

Naiset voivat kuvitella opiskelevansa monessa 
sellaisessa oppilaitoksessa, jossa miehet eivät. 
Tämä saattaa johtua siitä, että naispuoliset 
opiskelijat tuntevat vaihtoehdot paremmin.

Suurimmat erot ovat kesäyliopiston, 
valmennuskurssin, ulkomaisen oppilaitoksen ja 
kansanopiston kohdalla. Jakaumat ovat varsin 
samanlaisia kuin aiempanakin vuonna.

Naisopiskelijat tuntevat vaihtoehdot 
miehiä paremmin

Naiset voivat kuvitella itsensä 
opiskelemassa eri oppilaitoksissa

Aikuislukio

Avoin yliopisto

Kesäyliopisto

Valmennuskurssi

73%

54%*

27%

46%

60%

34%

18%

29%

Kesäyliopisto

Kansanopisto

Valmennuskurssi

Ulkomainen oppilaitos

17%

9%

23%

48%

8%

5%

11%

29%

N: 3560

Naiset tuntevat avoimen 
yliopiston vaihtoehtona 
huomattavasti miehiä 

paremmin ja miettivät myös 
ulkomaisia oppilaitoksia 

vaihtoehtona.
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Kokevatko lukiolaiset 
tarvitsevansa valmennuskursseja?
Vuoden 2020 kyselyssä kysyimme ensimmäistä 
kertaa, kokevatko lukiolaiset tarvitsevansa apua (esim. 
valmennuskurssi, tukiopetus) ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautuessa.

22%    Kyllä

26%    Ei

30%    Ehkä

22%    En tiedä vielä

N: 3514
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Mitä ajatuksia jatko-opintoihin 
hakeutuminen herättää?

"Vaihtoehtoja on paljon 
ja valinnanvaikeus on 
yllättävän suuri. Ensikerta-
laisuusjärjestelmän takia 
on paineita löytää oikea ala 
ensimmäisellä yrittämällä, 
koska alan vaihtaminen on 
vaikeaa."

Jaottelimme saamamme avoimet vastaukset (1077 
kappaletta) eri teemoihin. 

Vastauksissa selkeästi eniten esiin noussut teema 
oli stressi ja/tai ahdistus. Tämä mainittiin jopa 
kolmasosassa vastauksia.

Muita esille nousseita teemoja (järjestyksessä) olivat 
valinnanvaikeus ja/tai riittämätön tieto vaihtoehdoista, 
innostus tulevasta, pelko, epävarmuus oman osaamisen 
suhteen, jännitys sekä positiivinen suhtautuminen 
tulevaan. Osa vastaajista koki jännityksen positiivisena, 
osa stressaavana.

Esiin nousi viime vuotta enemmän kommentteja myös 
siitä, miten opiskeltava ala tulee valita jo hyvin 
aikaisessa vaiheessa.

N: 1077

"Olen innoissani 
ja kauhuissani 
yhtä aikaa."
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Avoimet vastaukset teemoittain

Stressi / ahdistus328

222

204

174

166

109

119

74

Epävarmuus omasta osaamisesta / 
riittämättömyys

Jännitys

Valinnan vaikeus / ei riittävästi tietoa

Innostus tulevasta

Pelko

Positiiviset fiilikset

Muut

N: 1077

Jaottelimme saamamme avoimet 
vastaukset eri teemojen alle. 

Yksittäinen vastaus on voitu jaotella 
yhteen tai useampaan eri teemaan 
kuuluvaksi.

Vasemmalta näet, montako kertaa 
kyseinen teema mainittiin vastauksissa.
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"Odotan jatko-opintoja 
innolla, sillä niiden kautta 
pääsen haluamaani 
ammattiin."

"Aihe pelottaa, en ole saanut 
tarpeeksi tietoa/apua. Ennen 
lukion alkamista olisi pitänyt jo 
tietää mihin hakee, jotta olisi 
voinut tehdä ainevalinnat oikein."

"Pitää tietää mitä haluaa 
jo todella aikaisessa 
vaiheessa ja valita aineita 
mitä tarvitsee opiskella."

"Pitäisi saada esim. opinto-
ohjaajilta enemmän 
henkilökohtaista neuvoa."

"Vaikka olen vasta ykkösellä niin silti 
stressaa mihin haluaa hakea, koska 
pitää tietää mistä aineista ottaa 
syventäviä kursseja että voi yo-
kirjoituksissa kirjoittaa tarvittavat aineet 
joilla pääsee haluamaan oppilaitokseen."

"Voisiko eri 
koulutusmahdollisuuksista ja 
varsinkin eri alavaihtoehdoista 
puhua enemmän lukiossa?"

N: 1077
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Ulkomaille?

Lukiolaisista yli puolet haluaa/aikoo tai ehkä haluaa/aikoo lähteä 
vaihtoon lukion tai myöhempien opintojen aikana.

Melkein kolmasosa sanoo, ettei halua/aio vaihtoon.

Vastanneista vain 2 % on jo ollut vaihdossa lukio-opintojensa 
aikana (vastaava luku vuonna 2019 oli 6 %).

Kyllä
Ehkä
Ei
En tiedä vielä

18 %
33 %
29 %
20 %

21 %
32 %
27 %
20 %

N: 3514

Vuosi 2020 oli vaihto-

opiskelun ja ulkomailla 

opiskelun näkökulmasta 

hankala, kun monessa maassa 

siirryttiin kotikaranteeniin ja 

lentoliikennettä rajoitettiin.

Naisopiskelijat ovat 
kiinnostuneempia vaihtoon 
lähtemisestä kuin miehet. 

Kun naisista viidesosa 
aikoo lähteä vaihtoon, 

miehissä vastaava luku on 
vain 11 %.

2020 2019
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Mielessä välivuosi?

Puolet lukiolaisista aikoo jatkaa lukion 
jälkeen suoraan jatko-opintoihin.

Vajaa kaksi kolmasosaa ei ole vielä 
varma, aikooko pitää välivuoden.

Reilu kymmenesosa sanoo, että ei aio 
jatkaa suoraan lukion jälkeen jatko-
opintoihin.

Abeista vajaa puolet aikoo jatkaa lukion 
jälkeen suoraan jatko-opintoihin.

Kolmannes ei ole varma välivuodesta. 

Viidesosa abeista kertoo aikovansa 
pitää välivuoden – tämä on 
vähemmän kuin viime vuonna (23 %).

48%

47%

33%

38%

14%

N: 3514, abit 929

20%

Abeista viime vuotta 
pienempi osuus aikoo 

pitää välivuoden. 

Muutoin muutos viime 
vuoteen ei ole suuri.

"Tarvitsisin lisää tietoa 
liittyen mahdolliseen 
välivuoteen ja eri tapoihin 
päätyä koulutukseen."
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Armeijan vaikutus välivuoteen

Melkein kaksi kolmasosaa aikoo jatkaa 
lukion jälkeen suoraan jatko-opintoihin.

Yli kolmannes ei ole vielä varma, aikooko 
pitää välivuoden.

Viisi prosenttia lukiolaisista sanoo, että ei 
aio jatkaa suoraan lukion jälkeen jatko-
opintoihin.

Abeista kaksi kolmasosaa aikoo jatkaa 
lukion jälkeen suoraan jatko-opintoihin.

Kolmasosa ei ole varma välivuodesta. 

Noin kymmenesosa abeista 
aikoo varmasti pitää välivuoden 
– tämä on enemmän kuin lukiolaisten 
keskimääräinen tulos.

60% 63%

20192020

26%

64%

25%

11%

5%

60%

32%

34%

6%

9%

N: 2799, abit 737

Miehistä miltei neljännes (23%) 
aikoo pitää välivuoden, naisista 

vain alle kymmenesosa (9%). 
Tämä selittyy pitkälti armeijalla.

Näistä luvuista on laskettu pois 
ne vastaajat, jotka aikovat pitää 

välivuoden ja suorittaa sen 
aikana armeijan. 

Epävarmuus 
on lisääntynyt 

huomattavasti – yhä 
useampi vastasi, ettei 
tiedä, aikooko pitää 

välivuoden.
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Töitä 74%
Valmistautua pääsykokeisiin 43%
Matkustaa 34% (2019: 41%)
Mennä armeijaan 39%*
Opiskella 31%

1.
2.
3.
4.
5.

TOP 5 – Mitä aiot tehdä välivuoden aikana?

"Nauttia viimeisistä 
ajoista vanhojen 
ystävien kanssa."

"Jos Luoja suo menen 
armeijaan aseettomana 
tai siviilipalvelukseen."

"Lomailla 
kotona."

"Treenata kitaraa 
ja matkustaa 
Suomessa.""Pelata 

jääkiekkoa."
"Mennä siviili-
palvelukseen."

N: 1820

*miehistä 79%
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Lukiolaiset ja stressi

Kyllä
Ei

En osaa sanoa           

55+23+2222%

23%
55%

Yli puolet lukiolaisista kokee, että 
opiskelupaikan valitseminen ja hakeminen 
aiheuttaa heille stressiä. Stressiä kokevien 
osuus on noussut viime vuodesta (2019: 
52%).

Ero nais- ja miespuolisten lukiolaisten välillä on suuri. Naiset 
kokevat huomattavasti enemmän stressiä opiskelupaikan 
valitsemisesta ja hakemisesta kuin miehet. Stressiä kokevien 
miesten määrä on kuitenkin kasvanut prosentuaalisesti 
viime vuoteen verrattuna (2019: 29%) naisia enemmän (2019: 
61%). 

N: 3514

63+16+2116% 63%

21% 34+39+2734%27%

39%
Kyllä
Ei

En osaa sanoa           

Kaksi kolmesta naispuolisesta 
lukiolaisesta kokee 

opiskelupaikan valitsemiseen ja 
hakemiseen liittyen stressiä.
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69+68+65+59+52+49+46+43+7+3
Sopivan 
opiskelupaikan 
löytäminen

HakeminenValintakokeet

Työllistyminen

Raha-asiat Uudelle paikkakunnalle 
muuttaminen

Uusien ystävien 
saaminen

Oman osaamisen 
riittäminen Ei mikään näistä

Jokin muu asia

Mikä lukiolaisia stressaa?

69% 68% 65% 59% 52% 49% 46%

64% 67% 61% 59% 49% 47% 41% 40% 7% 3%2019:

43% 7% 3%

N: 3514
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Stressinaiheita

N: 3514

Oman osaamisen riittäminen on 
noussut lukiolaisten suurimmaksi 
huolenaiheeksi niukasti ohi 
valintakokeiden. Muutoin järjestys 
on viime vuoden mukainen – eri 
stressinaiheet keräsivät kuitenkin kautta 
linjan enemmän vastauksia.

Tähän keräsimme vielä lukiolaisten 
mainitsemia muita asioita, jotka 
aiheuttavat heille stressiä.

Oma 
jaksaminen

Yo-kokeet

Parisuhteen 
ylläpitäminen

Opintojen sujuminen 
ulkomailla

Hyväksyvätkö 
vanhemmat 
päätöksen

Kaikki

Asioiden liika 
analysoiminen

Muiden 
mielipiteet

Ensikertalaisuuden 
menettäminen
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2020 – etäopiskelun vuosi

98 prosenttia kyselyyn vastanneista 
on opiskellut etänä vuoden 2020 

aikana.

60 prosenttia lukiolaisista opiskelisi 
mieluiten lukiolla.

31 prosenttia suosisi mieluiten 
lukiolla opiskelun ja etäopiskelun 

yhdistelmää.

N: 3457
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Nämä sitaatit on poimittu lukiolaisten avoimista vastauksista

“Etäopiskelu lyhyenä pätkänä ei välttämättä 
olisi kovin paha mutta pidemmän päälle 
siihen väsyy. On hankalaa kun ei näe 
opettajaa (eikä kavereita) ja heidän 
kanssaan kommunikointiin ja kysymiseen 
on suurempi kynnys.”

“Etäopiskelu on erittäin 
mukavaa. Ainoastaan 
matematiikkaa ja ehkä 
fysiikkaa on helpompi 
opiskella koulussa paikan 
päällä.”

“Koulussa oleminen tuntuu 
välillä ahdistavalta ilmapiirin 
takia. Minua ei kiusata, mutta 
viihdyn silti kotona paremmin 
kuin koulussa, koska ei 
tarvitse nähdä ihmisiä. ”

“Ei ikinä uudelleen. Opettajat ja 
opiskelijat eivät kummatkaan olleet 
valmiita etäopetukseen keväällä 
kun siihen yllättäen siirryttiin. 
Opetuksen laatu kärsi paljon ja voi 
melkein sanoa, että yli kaksi jaksoa 
meni aivan hukkaan. Keskittyminen 
kärsi paljon ja sosiaalisen elämän 
puute turhautti. ”
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Etäopetuksen plussat ja miinukset

N:3457

5+37+37+2137%

37%

21%
5%

Parempaa kuin aiemmin
Yhtä hyvää kuin aiemmin

Huonompaa kuin aiemmin           

En osaa sanoa

Lukiolaiset ovat kokeneet etäopetuksen laadun pääosin 
joko yhtä hyvänä tai huonompana kuin läsnäolo-
opetuksen. On kuitenkin myös opiskelijoita, joiden 
mielestä opetuksen laatu on ollut aiempaa parempaa.

TOP 5 Etäopiskelun huonot puolet

1. Keskittyminen on hankalampaa

2. Ei pääse näkemään kavereita

3. Opiskelu on työläämpää

4. Kysyminen ja kommentointi on hankalaa

5. Päivärytmi puuttuu

TOP 5 Etäopiskelun hyvät puolet

1. Kotona saa olla rennommin

2. Saa nukkua aamuisin pidempään

3. Ei tarvitse mennä koululle

4. Opiskelu on omatoimisempaa

5. Saan opiskeltua tehokkaammin
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...plussat... ...ja miinukset
”Vähemmän stressiä.”

”Ei tarvitse mennä pelkäämään sairastumista kouluun eikä 
tarvitse odotella turhaan busseja.”

”Ahdistaa vähemmän.”

”Koulumatkoihin ei kulu aikaa, joten vapaa-aikaa jää enemmän.”

”Ei tarvitse olla ihmisten kanssa tekemisissä.”

”Vaihtoehto valita tekeekö tehtävät myöhemmin vai juuri 
oppitunnin kohdalla.”

”Opetusmateriaalit ovat useissa aineissa selkeämmät.”

”Pystyy sovittamaan urheilua keskelle päiviä.”

”Minun on paljon helpompi oppia yksin kuin ryhmässä jonka 
takia etäopetus oli mahtavaa.”

”Tulee harjoiteltua omaa aikataulutusta ja pitää kantaa 
enemmän vastuuta omasta työskentelystä.”

”Myös hiljaisemmat oppilaat ovat uskaltaneet kommentoida ja 

”Sosiaalinen ahdistus ei vaivaa.”

”Ei koulukiusaamista.”

”Voi käydä hakemassa välipalaa jos tulee nälkä.”

”Opettajilla ei ole samanlaista tuntinäyttöä aktiivisuudesta joten 
tehtäviä tulee enemmän.”

”Opiskelu meni jyrkällä laskulla alaspäin heti etäkoulun alettua.”

”Väsyttää enemmän kun istuu koko päivän kotona.”

”Kouluruoan puute on todella iso juttu. Ei niin, etteikö ruokaa 
saisi kotona, mutta se pitää itse valmistaa.”

”Jotkut tunnit menevät täysin hukkaan, jos opettaja on päättänyt 
miten toimitaan eikä tavat välttämättä sovellu etäopiskeluun tai 
varsinkaan kaikille.”

”Työtä on kauheasti, tuntuu, etten ehdi edes nukkumaan 
kunnolla.”

”Ajanhallinta ja se minä teen tämän nyt, tehokkaasti, loppuun 
asti enkä mene sohvalle makaamaan tortillana katsomaan 
Netflixiä jäätelön kanssa.”

”Paljon tietokoneella oloa ja siitä johtuvaa huonovointisuutta.”

”Vaikeat aineet kuten matematiikka on hankalaa opiskella kotona 
ja huonon aloitekykyni takia on vaikeaa edes yrittää.”

”Kaikki tunnit pötkössä, enkä saanu tarpeeksi taukoa nollata 
ajatuksia.”

”Mielenterveys kärsii jatkuvasta yksinolosta, eikä koti tunnu enää 
rentoutumispaikalta vaan se muistuttaa stressistä.”

Nämä sitaatit on poimittu lukiolaisten avoimista vastauksista



31

5 nostoa

Lukiolaisten kokema stressi on kasvanut entisestään, ja oman osaamisen 
riittäminen on noussut suurimmaksi huolenaiheeksi.

Opiskelupaikan valinta ja hakeminen aiheuttavat naisille enemmän 
stressiä kuin miehille, mutta myös miesten kokema stressi on lisääntynyt.

Kolmasosa abeista ei tiedä vielä viimeisen lukiovuoden syksynä, mihin 
aikoo hakea jatko-opintoihin.

Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun tuntemus ovat 
lisääntyneet lukiolaisten keskuudessa.

Etäopiskelu sopi toisille paremmin kuin toisille – kaksi kolmasosaa 
opiskelisi kuitenkin mieluiten lukiolla.

1.

2.

3.

4.

5.
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