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SUJUVAn kysely lukiolaisille

Aleksandra Oikarinen 24.8.2016

15,1

7,3

9,9

18,8

3,6

2,3

25,5

1,6

6,8

4,7

0 5 10 15 20 25 30

Kemin lyseon lukio

Muhoksen lukio

Oulun lyseon lukio

Oulunsalon lukio

Ounasvaaranlukio

Pudasjärven lukio

Rovaniemen lyseonpuiston lukio

Rovaniemen ammatti- ja aikuislukio

Utajärven lukio

Tornion yhteislyseon lukio

Vastausten jakautuminen %

Nainen
65 %

Mies
35 %

Sukupuolijakauma

Nainen

Mies

48,2 42,5

9,3
0

10
20
30
40
50
60

vuosikurssi
1

vuosikurssi
2

vuosikurssi
3

Vastausten jakautuminen 
vuosikursseittain    %

N = 367



Mitä seuraavista ajattelet tällä hetkellä 
ensisijaisesti tekeväsi lukion jälkeen?
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Kun koulu loppuu -tutkimus

Opiskelijoista 26 % aikoo pitää välivuoden

N = 1137

Lähde: Kun koulu loppuu 2016 -tutkimus



Välivuosi opinnoista, miksi?
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Millä tavoin haluaisit saada ohjausta 
tulevaisuuden suunnitelmiisi?
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Missä seuraavista yliopistoista olisit 
kiinnostunut opiskelemaan?
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Missä seuraavista yliopistoista olisit 
kiinnostunut opiskelemaan?
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1 = en osaa sanoa 4 = Ei samaa mieltä, muttei eri mieltä
2 = Täysin eri mieltä 5 = Jokseenkin samaa mieltä
3= Jokseenkin eri mieltä 6 = Täysin samaa mieltä

Oulun yliopisto kiinnostaa,                       Lapin yliopisto kiinnostaa, 
koska… koska…
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Oulun yliopisto kiinnostaa,                       Lapin yliopisto kiinnostaa, 
koska... Koska…
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Yliopisto kiinnostaa, koska se on lähellä kotipaikkaani.

Oulun lukiolaisten mukaan heidän yliopiston valintaansa ei vaikuta vahvasti 
Lapin yliopiston läheisyys.
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Oulun yliopisto kiinnostaa,                       Lapin yliopisto kiinnostaa, 
koska… koska…

1. se on lähellä kotipaikkaani.

2. siellä on laaja valikoima 
opiskeluvaihtoehtoja.

3. tiedän jonkun, joka jo opiskelee 
Oulun yliopistossa.

4. Oulusta on helppo saada 
opiskelija-asunto.

5. olemme puhuneet oppitunneilla 
Oulun yliopistosta.

6. olen kuullut Abipäivistä, joissa 
esitellään opintoja Oulun 
yliopistossa.

7. jokin muu syy.
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1. se on lähellä kotipaikkaani.

2. tiedän jonkun, joka jo opiskelee 
Lapin yliopistossa.

3. olemme puhuneet oppitunneilla 
Lapin yliopistosta.

4. siellä on laaja valikoima 
opiskeluvaihtoehtoja.

5. Rovaniemeltä on helppo saada 
opiskelija-asunto.

6. olen kuullut Abipäivistä, joissa 
esitellään opintoja Lapin 
yliopistossa.

7. jokin muu syy.



Oulun yliopisto kiinnostaa,                       Lapin yliopisto kiinnostaa, 
koska… koska…

• Muita syitä

• ” täällä on harrastuspaikkani, ja siellä tutuksi tulleet ihmiset, joista 
pidän.” (Oulun yliopisto)

• ”Se on lähin yliopisto, missä on minua kiinnostavia aloja.” (Oulun 
yliopisto)

• ”Lapin yliopistossa on opiskeluvaihtoehtoa joita ei ole missään 
muualla.” (Lapin yliopisto)

• ”Siellä voi opiskella yhteiskuntatieteitä ja kuvataidetta. (Ja sisarukset 
on tykänneet olla siellä).” (Lapin yliopisto)
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Opintopolku lukiolaisesta 
akateemiseksi asiantuntijaksi

Pohjois-Suomen lukiolaisten tulevaisuuden 
suunnitelmat – unelma-alat

Irmeli Kari-Björkbacka, koulutuspäällikkö, Lapin yliopisto



Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut

R. Taiteet, viihde ja virkistys

P. Koulutus

O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus

M. Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta

J. Informaatio ja viestintä

H. Kuljetus ja varastointi

G. Tukku- ja vähittäiskauppa
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SUJUVA –kysely 2016: 

Lukiolaisten tyttöjen ja poikien suosituimpien alojen 
prosenttiosuudet

Vrt. TOL 2008 





M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Tähän pääluokkaan kuuluvat sellaiset ammatillisesti, 

tieteellisesti ja teknisesti erikoistuneet toiminnat, 

jotka vaativat korkeatasoista osaamista, ja joiden kautta 

palvelujen käyttäjille voidaan välittää erikoistunutta 

tietämystä ja taitoja.

69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja 

analysointi
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
75 Eläinlääkintäpalvelut



Pohjois-Suomen lukioiden tyttöjen ja poikien 
unelma-aloja ja -ammatteja

”Suunnitella tulevaisuutta helpottavia innovaatioita, uudet ekologiset 
energiamuodot kiinnostavat minua”

”3D mallintaminen ja animointi herättävät mielenkiintoa … jos vielä jotain 
lisään, niin sen, että maskeeraus ja meikkaus ovat lähiaikoina alkaneet 
kiinnostaa yhä enemmän…”

”… todennäköisesti sivutyönä työskentelen PT:nä eli jotain urheiluun 
liittyvää ja päätyönä jotakin terveyteen liittyvää, on käynyt mielessä mm. 
psykologian ja terveystiedon opettaja…”

”…työskentelyä hevosten parissa kiropraktikkona/hierojana … kiinnostaa 
kaikki ”parannus työ”, haluan olla jotenkin avuksi ja hevoset kiinnostavat 
minua…”

”Unelmatyöni olisi jotain, mitä voi kauppakorkean suorittaneena tehdä.”

”…kaivoksessa tai tehtaassa tuotantotalouden tai prosessiteollisuuden 
puolen työtehtävissä.”

”…lukion jälkeen ajan taksia muutaman vuoden ja sen jälkeen haen 
oikikseen ja alan asianajajaksi tai rikostutkijaksi.”

”…haluaisin löytää tapoja hidastaa ilmastonmuutosta sekä tutkia Lapin 
luontoa.”

”…olla lasten ja nuorten mielenterveyttä parantava psykologi…toisaalta 
rakastan myös ruuanlaittoa ja leivontaa, joten niin kokin, leipurin kuin 
kondiittorinkin työ on käynyt mielessä. Kokkauksen pidän kuitenkin ehkä 
vain harrastuksena.”

”…tutkimukseen keskittyvä sisätyö, mielenkiintoinen ja kirjallinen 
mahdollisesti, kansainvälisyyskin olisi mahtavaa…”

”Haluan paleontologiksi. Haluan päästä kaivauksille kaivamaan ja 
tutkimaan luita. Toinen vaihtoehto olisi meribiologi. Luonto on aina ollut 
lähellä sydäntäni …”

” Itsenäistä ja luovaa työtä esimerkiksi jokin yritys, tai olla kirjailija tai 
taiteilija.” 

”Haluaisin toimia hiukkasfysiikassa tai teoreettisen fysiikan alalla … tai puhdas 
matematiikka. Lisäksi haluaisin näiden sivussa kokeilla kirjailijan ammattia.”

”Lentäjä oli ja on vieläkin ykkösvaihtoehto. Pituutta on tosin liikaa, joten ne 
haaveet saanen unohtaa. Diplomi-insinööri on toinen vaihtoehto.”

”Unelmani on työskennellä musiikin parissa. Soitan kitaraa ja laulan aktiivisesti 
…Myös näyttelijän ura kiinnostaa paljon.”

”Unelmatyö olisi olisi työskentely labrassa biologiaan liittyvien asioiden 
parissa, esimerkiksi geenien siirtelyä. Kai sitä rekkaakin voisi ajaa.”

”Tehdä videoita, sarjakuvia tai kirjoittaa, opettaa lapsia tai olla 
urheiluselostajana.”

”Keskittyä yhteiskunnallisiin asioihin tai tutkia historiaa. Myös opettajan työ 
olisi mielenkiintoista, tosin aineenopettajan ei luokanopettajan.”

”Unelmatyö tällaisena urheilijana olisi pelata fudista ammatikseen, mutta 
myös liikunnanopettaja sekä poliisin tai palomiehen ammatti kiinnostaa.”

”Haluaisin työskennellä kosmologina, koska fysiikan ala kiinnostaa minua.”

”…päästä töihin jonkun fysiikan alan yhtiön listoille ulkomaan neuvottelijaksi 
tai markkinoijaksi …Myöhemmin elämässä haluan perustaa ravintolan 
Ranskaan, ruoan laitto on ollut aina lähellä sydäntäni.”

”Unelmana kauppatieteet ja johtaminen. Konsultaatio mielenkiintoista.”

”Olen kiinnostunut avioniikasta, joten työ ilmavoimissa tai lennonjohdossa 
olisi kiinnostavaa. Kakkosvaihtoehto on lääkis.”

”Haluaisin työskennellä hoitoalalla tai jollain muulla terveyteen liittyvällä 
alalla. Tällä hetkellä kiinnostavat röntgenhoitaja, psykologi, radiologi ja 
farmasia.”

”Sivutoimena lääketiede (lääkärin työ / asiantuntijuustyö lääketieteen alalla). 
Päätoimena sijoitustoiminta.”

Tytöt Pojat



The Future of Jobs … (2016)



Opintopolku lukiolaisesta 
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Kiitos!


