
Jaksopohdintoja
Seinäjoen lukio

Teijo Päkkilä ja muut työhön osallistuneet



Logosi tai nimesi tähän

Taustaa
Opiskelijoita miltei 900

Kuusijaksojärjestelmä käytössä

Mitä haetaan 
jaksojärjestelmältä?
- Joustavuutta

- Mahdollisuuksia tarjota yksilöllisiä opintopolkuja

- Huomioi laajan kurssitarjonnan eri oppiaineissa, pienet 
vieraat kielet ja laajan kielivalikoiman, mahdollisuuden 
opiskella vieraalla kielellä, mahdollisuuksia luoda ja 
osallistua laaja-alaisiin kokonaisuuksiin oppiaineiden 
välillä sekä eri hankkeisiin esimerkiksi teatteri-
ilmaisussa ja kansainvälisessä yhteistyössä, 
urheiluakatemia-yhteistyö,  

- Käyttökelpoisuutta kurssitarjottimen laadinnassa

- Inhimilliset työajat ja mahdollisuus suunnitteluaikoihin

- Mahdollisuus yhteistyöhön ja kokoontumisiin

- Huomioi toisen asteen ja korkeakouluyhteistyön

- Sallii opiskelijamäärän suurenemisen
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Logosi tai nimesi tähän

Nelijaksojärjestelmä

Valinnaisuus

- Muissa 
jaksojärjestelmissä 

mahdollisuus 
useammille kursseilla 

vuodessa

- Sopii hyvin hankkeisiin 
ja isompiin laaja-

alaisiin 
kokonaisuuksiin

Arviointi

- Pituus tai arvioinnin 
toteuttaminen pitkin 
jaksoa, aiheuttaako 

sekavan systeemin isossa 
koulussa?

Työpäivä

- Koulupäivien jatkuttava 
pitkälle kolmen jälkeen, 
jotta saadaan tarpeeksi 

kurssivariaatiota

Opiskelijat

- Ei kannatusta

- Abien työ pidemmälle 
kevääseen kuin muissa 

jaksojärjestelmissä

+
- Perusopetuksen 

kanssa yhtenäisyyttä

- Oppituntien pituutta 
voi vaihdella

- Toimiva opintojaksojen 
rakentamiseksi

- Mahdollistaa hyvin 
kokoontumisajat
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Logosi tai nimesi tähän

Viisijaksojärjestelmä

Valinnaisuus

- Vähemmän valinnan 
mahdollisuutta

- Yhteistyö muiden 
oppilaitosten kanssa

- Mahdollistaa 
paremmin hankkeet ja 

laaja-alaiset 
kokonaisuudet

Arviointi

- Pitenevä arviointiviikko 
ja useampi korjattava pino

Työpäivä

- Tarvitaan 8 palkkia 
väljyyden saamiseksi 

kurssitarjottimeen

- Pidempi työpäivä

- Suunnittelutyö

- TET, 
korkeakouluyhteistyö

Opiskelijat

- Ei suurta kannatusta

- Abien työ loppuu 
hyvään aikaan

- Mahdollista lisätä 
opiskelijamäärää

+
- Rauhallisempi 

opiskelurytmi

- Mahdollistaa yhden 
palkin lisäämisen

- Yleisin käytössä oleva 

- Mahdollistaa 
kurssitarjottimen 

laajentamisen
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Logosi tai nimesi tähän

Kuusijaksojärjestelmä

Valinnaisuus

- Valinnan 
mahdollisuutta

- Yhteistyö muiden 
oppilaitosten kanssa

- - Hankkeet ja laaja-
alaiset 

opintokokonaisuudet

Arviointi

- Arviointeja ja aloituksia 
tiuhaan

Työpäivä

- Tarvitaan 7:s palkki, 
jolloin työpäivä 

pitenee 

- Suunnittelutyön 
ajoittaminen

- TET, 
korkeakouluyhteistyö

- Kompakti tällä hetkellä

Opiskelijat

- Abien koulutyö päättyy 
sopivasti

- Opiskelijat 
kannattavat, 

tottumuksesta?

+

- Valinnaisuus ja 
kokemus

- Mahdollistaa 
kurssitarjottimen 

laajentamisen
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Logosi tai nimesi tähän

Ratkaisu

Seinäjoen 
kaupungin päätös

Sisäänottomäärää lisätään 
pysyvästi

Korona

Mahdollisuus keskustella 
valinnasta tyrehtynyt

Muotoutunut

käsitys

Joko viisi- tai 
kuusijaksojärjestelmä
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Logosi tai nimesi tähän

Kun lisätään yksi palkki nykyiseen lukujärjestykseen

Kuusijakso-
järjestelmä
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• 70 min oppitunti



Logosi tai nimesi tähän

Kun lisätään yksi palkki nykyiseen lukujärjestykseen

Viisijakso-
järjestelmä
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• 75 minuutin oppitunti



Kiitos!
Teijo Päkkilä

+358 40 7748380
teijo.pakkila@seinajoki.fi
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