
Me tehdään Nurmijärvi
Kyselyt lukioratkaisusta ja Rajamäen kampuksen 

hankesuunnitelmista lapsille/nuorille ja henkilöstölle



Kyselyt lapsille ja nuorille sekä henkilöstölle (SiHy)

• QuestBack-kysely lukioratkaisusta ja 
Rajamäen kampuksesta

• Kysely avoinna pe 22.-29.5.2020
• 5-9 –luokan oppilaat ja lukioiden 

opiskelijat, N=631
• Koulujen henkilöstö sekä muu SiHyn

henkilöstö (VaKa, oppilashuolto, kirjasto, 
liikunta), N=81

• Vastaajat koko kunnan alueelta, mutta 
eteläiseltä alueelta (Klaukkala) osuus 
väestöosuutta pienempi





Mikä olisi paras lukioratkaisu?

• Suoraan kysyttäessä oppilaat/opiskelijat 
suosisivat kahden toimipisteen nykymallia.

• Keskitettyjen lukiovaihtoehtojen 
yhteenlaskettu kannatus kuitenkin lähellä 
samaa.

• Henkilöstön keskuudessa useampi näkee 
lukion keskittämisen edut. Kirkonkylään 
keskitetty lukio saa lähes saman 
kannatuksen kuin kaksi toimipistettä.

• Myös Rajamäen kampukselle keskitetyllä 
lukiolla on kannatusta, mutta selvästi 
vähemmän.

• Rajamäen alueellakin kahden toimipisteen 
ratkaisu selvästi suosituin.





Henkilöstön näkemys lukioratkaisusta alueen 
mukaan



Lukioratkaisu ja oppilasvirrat
• Lapsilta ja nuorilta kysyttiin, että mikäli he olisivat nyt hakeutumassa 

lukioon, mikä olisi ensisijainen vaihtoehto nykytilanteessa ja kussakin 
kolmessa esitetyssä vaihtoehdossa.

• Molemmat keskitetyn lukion vaihtoehdot tarkoittaisivat kyselyn 
mukaan sitä, että kunnan lukioon hakeutuvien kokonaismäärä laskisi. 
(420 >> 360)

• Ilman omaa lukiota jäävän alueen oppilaista nykyistä suurempi osa 
hakeutuisi Arkadian yhteislyseon lukioon tai muun kunnan lukioon. 

• Kahden toimipisteen vaihtoehdossa kunnan lukioihin hakeutuvien 
yhteenlaskettu määrä jopa hiukan nousisi.

• Rajamäen kampuksen uusi lukion toimipiste houkuttelisi 
opiskelijoita, jotka nykytilanteessa olisivat hakeutumassa lukioon 
kunnan ulkopuolelle, NYK:n lukioon tai Arkadian lukioon (160 >>190).



Kirkonkylän keskuslukiovaihtoehdon 
sijoittumiselle ei selvää suosikkia



Lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä

• Lasten ja nuorten sekä henkilöstön mielestä tärkeintä on, että 
kurssivalikoima on monipuolinen ja opintojen suorittamisessa 
on joustavuutta.

• Tämän toteutuminen on nykyresursseilla helpointa 
keskitetyssä ratkaisussa.

• Nuorille olisi tärkeää myös kaupalliset palvelut lähellä lukiota.
• Useampi pitää hyviä julkisia liikenneyhteyksiä tärkeämpänä 

kuin sitä, että lukio sijaitsee hyvin lähellä kotia.
• Vaikka useampi suosisi suoraan kysyttäessä kahden 

toimipisteen ratkaisua, preferenssit suosivat tai mahdollistavat 
keskitetyn ratkaisun.



Lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä



Henkilöstön näkemykset eri lukiovaihtoehtojen 
vaikutuksista
• Selvästi negatiivinen vaikutus ilman lukiota jäävän taajaman 

kehitykselle.
• Keskittäminen alentaa toimintakustannuksia ja tehostaa resurssien 

käyttöä, mutta lisää koulumatkoihin käytettyä aikaa.
• Keskittäminen parantaisi lähes kaikkien mielestä opintotarjonnan 

monipuolisuutta, useimpien mielestä myös opintojen joustavuutta.
• Keskimäärin eniten kunnallisen lukiokoulutuksen houkuttelevuutta 

lisäisi uusi Kirkonkylään keskitetty lukio.
• Ei merkittävää vaikutusta eikä eroa vaihtoehtojen välillä: 

yhteisöllisyys ja yhteishenki, turvallisuus, opetuksen tasa-arvoisuus.
• Kaikki voisivat hieman lisätä henkilöstön hyvinvointia.



Rajamäen kampus

• Selvä hyväksyntä Rajakaaren purkamiselle niin lapsilta ja 
nuorilta kuin henkilöstöltäkin

• Alakoulujen 6-luokkien sijoittaminen yläkoululle/kampukselle 
jakaa mielipiteitä: pidetään hieman useammin huonona kuin 
hyvänä ratkaisuna.

• Kuitenkin ne, joita asia eniten koskettaa, Rajamäen alueen 5-6 
–luokkalaiset, pitävät ratkaisua ensisijaisesti hyvänä!

• Lapset ja nuoret ylipäätään vanhempiaan (vrt. kuntalaiskysely 
2/2020) hyväksyvämpiä suuremmille kouluille.

• Kampuksen suositeltu toteutusvaihtoehto (VE B) saa 
henkilöstöltä positiivisia (ja erittäin positiivisia) arvioita!



Yhteenvetoa

• Kahden toimipisteen malli suosituin (Rajamäen kampukselle 
uudet tilat ja Kirkonkylään uudet liikuntatilat)
• Lasten ja nuorten näkökulmasta selvästi suosituin on kahden 

toimipisteen ratkaisu. Samoin pohjoisen alueen henkilöstön
• Keskisen ja eteläisen alueen henkilöstö suositti Kirkonkylään 

keskitettävää lukioratkaisua.
• Lukion keskittäminen saattaisi ohjata oppilasvirtoja jossain 

määrin pois kunnan lukioista. 
• Huoli ilman lukiota jäävän taajaman kehityksestä.
• Henkilöstö näkee useammin keskittämisen edut.
• Oppilaille/opiskelijoille tärkeitä myös asiat, joita keskittäminen 

edistää (resurssointi, joustavuus, opintojen tarjonta).
• Rajamäen kampukselle ja Rajakaaren uudisrakennukselle vihreää 

valoa.


	Me tehdään Nurmijärvi�Kyselyt lukioratkaisusta ja Rajamäen kampuksen hankesuunnitelmista lapsille/nuorille ja henkilöstölle
	Kyselyt lapsille ja nuorille sekä henkilöstölle (SiHy)
	Dia numero 3
	Mikä olisi paras lukioratkaisu?
	Dia numero 5
	Henkilöstön näkemys lukioratkaisusta alueen mukaan
	Lukioratkaisu ja oppilasvirrat
	Kirkonkylän keskuslukiovaihtoehdon sijoittumiselle ei selvää suosikkia
	Lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä
	Lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä
	Henkilöstön näkemykset eri lukiovaihtoehtojen vaikutuksista
	Rajamäen kampus
	Yhteenvetoa

