
Etiksen koulukysely lv 21-22
297 vastausta (kansallinen puoli)

69 vastausta (IB)

Vastaukset kerätty viikolla 3 
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Mikä meillä on hyvin?

• Tiedotus on toimivaa (KA 4,01/3,57)

• Olen saanut opettajilta riittävästi tukea opiskeluuni. (KA3,96/3,62)

• Tiedän, mistä voin hakea tarvittaessa tukea opiskeluun liittyvissä haasteissa. (KA 3,98/3,74)

• Saamani palaute ja arvosanat ovat mielestäni vastanneet osaamistani. (KA 4,02/3,86)

• Opettajat ovat kohdelleet minua reilusti ja oikeudenmukaisesti. (KA 4,37/4,28)

• Olen sitoutunut tosissani opiskeluun. (KA 4,17/3,86)

• Opintojen ohjausta on tarvittaessa saatavilla. (KA 4,39/3,84)

• Opiskeluhuollon palveluita (terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi) on tarvittaessa 

saatavilla. (KA 4,05/3,95)

• Minut hyväksytään lukiossa sellaisena kuin olen. (KA 4,27/4,42)

• Opetusryhmissä vallitsee hyvä työrauha. (KA 4,24/3,36)

• Opetusryhmissä vallitsee hyvä ilmapiiri. (KA 4,09/3,65)
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Kiusaaminen

• Lukiossamme ei esiinny kiusaamista.(KA 4,18/3,97)

• Minua ei ole kiusattu lukiossa. (KA 4,70/4,61)

”En ole kokenut kiusaamista tai turvattomuutta vaan joskus yksinäisyyttä. Tuntuu siltä että kaikki 
ovat omissa porukoissa. Minusta olisi kiva jos kaikki voisivat olla avoimia ja ottaa toiset 
huomioon. Jos vaikka näkevät jonkun yksin haahuilemassa niin voi kysyä jos hän haluaisi liittyä 
seuraan!”
”Jotkut luokkalaiset tuottavat epämukavan ilmapiirin heidän kommenteista muita kohtaan.”
”Selän takana puhumista, eristämistä.”

”Koronan takia en päässyt juttelemaan kavereilleni ja nopeasti tipahdin kaveriporukasta. En ole 
lukion aikana saanut kuin vain muutaman hyvän kaverin. Voin laskea yhdellä kädellä kuinka 
monta kertaa olen viettänyt aikaa tämän koulun oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella.”

”Lukiossamme kaikki ovat kilttejä toisilleen, mutta kaikki silti liikkuvat hyvin tiukasti omissa 
piireissään. Jos et kuulu johonkin porukkaan jäät helposti ulkopuolelle niin kuin minulle on 
käynyt.”
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Mikä vaatii kehittämistä?

• Ainut kohta, jossa KA jäi alle arvon 3: Pihapiirin viihtyisyys (KA 2,82/2,77)

Kehittämisehdotuksia koulun toimintaan:

• Viihtyisyys: penkkejä, kukkia, sohvia, pihalle jotakin mukavaa, pingis, biljardi, 

työskentelypisteitä, koripallokori pihalle, Jukolaan lisää sohvia, kuntosali

• Tiedottaminen: ruokalistojen julkaiseminen esim. ig:ssä, muistutuksia tapahtumista muutenkin 

kuin somessa, viestit tapahtumista ajoissa, projekti- ja päättöviikkojen aikatauluista 

tiedottamiseen selkeyttä.

• Opiskelun tukeminen: tukiopetusta, kannustusta, henkilökohtaista palautetta, ryhmäytymistä, 

• Opiskeluhuollon palvelut: avoin vastaanotto, yhteystiedot ja tapaamisajat selkeästi esille. 

Palvelut ruuhkautuneita > kunpa pääsisi nopeammin. Palveluja voitaisi mainostaa paremmin. 

• Vaikuttaminen: Lisää penkkejä, projekti- ja päättöviikot, viihtyisyys ja tapahtumat, ruokailu

• Kiusaaminen/turvattomuus/yksinäisyys: 

”Akateeminen vertailu on kovaa ja tulee riittämätön ja yksinäinen olo.”
”Ryhmäytymisen puutteen takia koen joskus yksinäisyyttä.”
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Mitä lukiomme toiminnassa tai oppituntien 
ulkopuolisessa toiminnassa voitaisiin kehittää?

• lisää tapahtumia, joissa voi tuntea yhteisöllisyyttä
• teemapäiviä voisi olla enemmän koska suurin osa niistä on vuoden alussa ja lopussa
• enemmän teema viikkoja/pukeutumisviikkoja
• tapahtumia voisi olla enemmän englanniksi
• ”Voitaisiin myös kehittää monikulttuurisuutta pitämällä esimerkiksi kulttuuritapahtumat. Voisi 

olla myös kivaa esimerkiksi, jos jokainen pystyisi näyttämään omia lahjakkuuksia. (Voi löytää 
samoja kiinnostuksia)”

• ”Tapahtuma- ja teemapäivien järjestämisestä voisi kysyä enemmän helposti opiskelijoilta 
esim. parin kohdan Forms-lomakkeilla. Oppilaskuntaan liittyminen saattaa tuntua oppilaille 
työläältä, vaikka haluaisikin vaikuttaa.”

• Discordia voitaisi hyödyntää enemmän
• Kuulutukset myös aina englanniksi, samoin puheosuudet tapahtumissa
• IB-opiskelijoiden ja kansallisen puolen välille enemmän yhteistyötä
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Parasta Etiksessä?   

• Kaverit

• Laadukas opetus

• Opettajat

• Ilmapiiri

• Kotoisa, rento ja positiivinen ilmapiiri

• Kannustava, menestyksenhakuinen ilmapiiri

• Hyvä yhteishenki, saa olla omanlaisensa

• Teemapäivät

• Vierailijaluennot

• Laajan valikoiman koulukirjasto

• Monipuolinen kurssitarjonta

• Kansainvälinen ilmapiiri, ystävällinen IB-yhteisö
”Lämmin ja ystävällinen ilmapiiri, laadukas opetus ja kovan ammattitason opettajat sekä Etiksen
tarjoamat hyvät valmiudet tulevaisuuteen.”
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