
 

 

Vapautta ilman vapautta? 

Teksti: Katariina Rinne 

Steinerlukio on erilainen lukio. Tavallisille 

lukioille tyypillinen luokattomuus ja 

kurssimuotoisuus eivät tänne kuulu. Koulu 

on vielä lukiossakin luokkamuotoinen ja 

kaikilla oppilailla on sama yhteinen 

lukujärjestys ympäri vuoden. Steinerin 

oma jaksojärjestelmä ei ole verrattavissa 

muiden Suomen lukioiden järjestelmään. 

Jaksot ovat joka aamu pidettäviä tietyn 

aineen kaksoistunteja. Steiner koulun 

nettisivuilla kuvaillaan jaksojärjestelmää 

seuraavasti, ”Yksi jakso kestää 3-6 viikkoa. 

Luokalla on tiedossa vuoden 

jaksojärjestys. Samaa ainetta voi olla 

vuodessa yksi tai useampi jakso 

vuodessa.”  Kuitenkin osa näistä jaksoista 

sisältää vapaaehtoisia kursseja, joiden 

poisjättämisestä aiheutuu hyppytunteja 

opiskelijoille. 

  

  Opiskelijoiden on pakollisten kurssien 

lisäksi suoritettava steinerpedagogiikkaan 

kuuluvia aineita, kuten käsitöitä, 

kuvaamataitoa, keramiikkaa, puutarhaa, 

arkkitehtuuria ja eurytmiaa. Eurytmia on 

siis liikuntataidetta, jossa musiikki ja 

lausunta muunnetaan liikkeen ja eleen 

taiteeksi. Opiskelijoiden on osallistuttava 

myös kahden näytelmän tekemiseen.  

Wilmasta ei tietoakaan 

Tietotekniikalla ei ole suurta merkitystä 

steinerlukion opinnoissa. Opiskelijat eivät 

pysty seuraamaan opintojensa etenemistä 

eivätkä valitsemaan kursseja netin 

välityksellä. ”Me saamme lukuvuoden 

lopussa kotiin opiskelijakortin, johon on 

merkitty suoritetut kurssit”, kommentoi 

asiaa Vantaan seudun steinerkoulussa 

kolmattatoista vuotta opiskeleva Enni 

Pyykönen. ”En tiedä montako kurssia olen 

tähän mennessä suorittanut, lukuvuoden 

alussa niitä oli 62”. Steinerlukio on 

nelivuotinen, mutta 

lukionpäättötodistuksen saa jo 

kolmantena vuonna. Monet opiskelijat 

päättävätkin jo tässä vaiheessa lukio-

opintonsa jättäen ylioppilaskirjoitukset 

väliin. 

Opintojen valinnanvapaus koetuksella 

Lukion nelivuotisuudesta johtuen 

kirjoitusten hajauttaminen on hankalaa. 

”Jos haluaisin hajauttaa kirjoitukseni 

kolmeen osaan, joutuisin kaiketi olemaan 

neljä ja puoli vuotta koulussa. Kolmannen 

keväällä kurssien suorittaminen on vielä 

niin kesken, että käytännössä olisi 

mahdotonta lähteä tässä vaiheessa 

kirjoittamaan. En ole kenenkään edes 

kuullut toimivat koulussamme näin”, 

sanoo Pyykönen. 

     On melko harvinaista, että muista 

peruskouluista tulisi oppilaita 

steinerlukioon. Lähes kaikki lukion 

oppilaista siirtyvät melko automaattisesti 

yhdeksänneltä luokalta lukion 

ensimmäiselle, jota steinerissä kutsutaan 

kymppiluokaksi. Pyykönen toteaakin 

yläasteen ja lukion rajan olevan kovin 

häilyvä. Lukion ensimmäisellä koko 

vuonna -95 syntyneiden luokka suoritti 

biologian neloskurssin tietämättä sen 

olevan vapaaehtoinen. Kaikki eivät 

päässeet kurssista läpi, minkä jälkeen 

heille vasta selvisi kurssin olevan 

syventävä.  



 

 

     ”Ei meillä ole esim. opinto-oppaita, 

josta saisi selkeästi tietoa opinnoista. 

Meidän pitää itse oma-aloitteisesti mennä 

tapaamaan opinto-ohjaajaa, mikäli 

haluamme saada lukioon liittyvää tietoa, 

mitkä kurssit saamme jättää pois. Monesti 

opiskelijat menevät vain automaattisesti 

lukujärjestyksessä ilmoitetulle tunnille 

kyselemättä sen enempää, onko se 

pakollinen vai ei”, Pyykönen kertoo. 

Steinerhän kuuluu erityislukioihin, jonka 

ansiosta opiskelijat saavat jättää 

kahdeksan pakollista kurssia pois, koska 

suorittavat vähintään kaksitoista 

erityiskurssia. 

Erikoisaineet ja luokkamuotoisuus tuovat 

mukanaan pitkät päivät 

Steinerlukion yksi huono puoli ovat pitkät 

koulupäivät ympäri vuoden, mutta 

Pyykönen on tiedostanut tämän jo lukion 

aloittaessa. ”Jos steineraineet jätettäisiin 

pois, lyhenisivät päivät puolella. Silloin 

kun omassa elämässä on paljon kiireitä, 

toivoisin lyhyempiä päiviä”. Jo pelkästään 

eurytmiaa kolmannen lukuvuoden 

opiskelijat ovat suorittaneet tähän 

mennessä kuusi kurssia. ”En tiedä kuinka 

monta steinerin omaa kurssia meidän 

pitää suorittaa. Meillä on vielä ulkomaille 

suuntautuva kulttuurimatkakin 

kahdennellatoista luokalla, joka vaatii 

tiettyjen kurssien olevan suoritettuina”.  

     Lisäksi päivien pituutta lisäävät valmiin 

ja koko luokalle yhteisen lukujärjestyksen 

väkisin aiheuttamat hyppytunnit. 

”Esimerkiksi niillä jotka eivät lue saksaa, 

on joka viikko tästä johtuen kaksi hypäriä 

viikossa”, toteaa Pyykönen. 

     Normaalissa lukiossa monet opiskelijat 

suorittavat joitakin kursseja itsenäisesti 

lukio vuosiensa aikana. Steinerissä tämä ei 

taida olla yhtä tavallista, sillä Pyyköselle 

käytäntö ei ainakaan ole tuttu. ”En tiedä 

miten kurssin suorittaminen onnistuu 

meillä itsenäisesti. Meillähän eivät tunnit 

yleisesti ottaen mene päällekkäin, joten ei 

opiskelijoilla ole tarvetta käydä niitä 

itsenäisesti samalla tavalla kuin muissa 

lukioissa” Voisi ajatella kurssien 

itsenäisensuorittamisen olevan täällä 

melko järkevä ratkaisu. Opiskelijoilla olisi 

hyvin aikaa hyppytuntien aikana tehdä 

itsenäisiä tehtäviä ja koulupäivätkin 

voisivat lyhentyä. 

Vihkotyöskentely keskeisenä osana 

opiskelua  

Steiner eroaa tavallisesta lukiosta myös 

oppikirjojen ja vihkotyöskentelyn suhteen. 

Pyykönen kertoo, että yhteiskuntaopissa, 

historiassa, uskonnossa, filosofiassa ja 

biologiassa opiskelijoiden on tehtävä 

opettajalle palautettava vihko. Historian 

kaikilla kursseilla ei edes käytetä kirjaa 

tästä johtuen, sillä omatekemä vihko 

korvaa sen kokonaan. 

Ylioppilaskirjoituksissa kuitenkin oletetaan 

osallistujien lukeneen kyseisen aineen 

kaikki kurssikirjat läpi.  

     Steinerissä kurssikokeesta saatu korkea 

arvosana ei takaa suoraa hyvää numeroa 

todistukseen. Arvosanaan vaikuttaa myös 

tuntiaktiivisuus, läsnäolo ja vihkotyö jopa 

20 tai 30 %! Näin ollen vihkotyöskentelyllä 

on osuutensa myös päättötodistuksen 

arvosanoihin. 

 



 

 

 

 

 


