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ESIPUHE
Arvoisa lukija,

sinäkin tiedät varmasti ainakin 
jonkun niistä lukemattomista ste-
reotypioista, joita meihin ammat-
tiin opiskeleviin liitetään. Meillä 
OSKUssa, toisen asteen ammatil-
listen opiskelijoiden valtakunnalli-
sessa opiskelijaliitossa, on jo 15 
vuoden ajan ollut tärkeä tehtävä: 
siirtää nuo virheelliset luulot si-
vistymättömistä bensalenkkareista 
historiaan. Tätä missiota suorit-
taessamme olemme huomanneet, 
että meistä amiksista tiedetään 
lopulta todella vähän! Keväällä 
tekemämme Unelmien amis -tut-
kimuksenkin mukaan esimerkiksi 
peruskoulun opinto-ohjaukses-
sa koko ammatillinen koulutus 
tunnetaan varsin huonosti. Siksi 
olemme jo neljännen kerran tuot-
taneet tämän ammattiin opiske-
levia tutkivan AMIS-tutkimuksen, 
jonka vuoden 2016 tulosraporttia 
pitelet juuri käsissäsi.

Keitä me amikset olemme? 
Miten ja miksi opiskelemme juuri 
valitsemaamme alaa? Mitä ajatte-
lemme asioista ja millaisia arvo-
ja meillä on? Nämä kysymykset 

ovat monella tapaa äärimmäisen 
tärkeitä, mutta niitä on tutkittu vain 
vähän.

Ammattiin opiskelevien tunte-
musta tarvitaan esimerkiksi työn-
tekoa koskevaa politiikkaa val-
misteltaessa. Työelämä muuttuu 
hurjaa vauhtia ja työurat pitenevät 
kaiken aikaa, joten päätöksenteon 
tueksi tarvitaan tosiasiallista tietoa 
tulevaisuuden työntekijöistä. On-
neksi tämän tutkimuksen mukaan 
tämän päivän amiksissa on kas-
vamassa uusi, työelämästä moti-
voitunut ja kykyihinsä siinä luotta-
va sukupolvi.

On myös tärkeää, että meidät 
amikset osataan kohdata arki-
elämässä oikein - oli kyse sitten 
vaikkapa opettajan, terveyden-
hoitajan tai vanhemman kanssa 
kommunikoimisesta. Siksi olem-
me ottaneet selvää myös amisten 
hyvinvointia, arvoja ja tulevaisuu-
den näkymiä koskevista asioista. 
Tutkimuksen perusteella näyttää 
siltä, että kaiken yhteiskunnalli-
sen synkkyyden ja epävarmuu-
denkin keskellä amikset voivat 
pääasiassa hyvin ja uskovat tule-
vaisuuteen. Meillä on monenlai-
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sia unelmia ja motivaatiota niiden 
tavoittelemiseen. Tämä tutkimus 
tarjoaa näkökulmaa myös niiden 
nuorten elämään, joilla kaikki ei 
ole yhtä hyvin.

Mielenkiintoisena erikoisuu-
tena olemme hankkineet tämän 
vuoden tutkimuksessa tietoa 
amisten suhtautumisesta maa-
hanmuuttoon. Ajankohtainen ja 
paljon esillä ollut teema herättää 
toki mielipiteitä puolesta ja vas-
taan, mutta ammattiin opiskele-
vien arvot näyttävät pääasiassa 
varsin inhimillisiltä ja realistisilta.

Usein sanotaan, että nuorissa 
on tulevaisuus, mutta nuoret tulee 
nähdä myös tämän päivän tärkei-
nä tekijöinä. Siksi meidän ajatus-
maailmaamme tulee yrittää ym-
märtää - näin aluksi tietysti tämän 

tutkimuksen avulla.

Tämän raportin valmisteluun on 
osallistunut moni henkilö, mut-
ta erityiskiitoksen ansaitsee AMIS 
2016 -tutkimuksen kokonaishal-
linnasta ja tutkimusraportin kir-
joittamisesta vastannut OSKUn 
projektisihteeri Annukka Lehti-
kangas. Suurkiitos tietysti myös 
kaikille tutkimuskyselyyn vastan-
neille amiksille! Toivotan antoisia 
ja opettavaisia lukuhetkiä tulosten 
parissa.

Helsingissä 23.11.2016,

Rene Stolt
Puheenjohtaja
Suomen Opiskelija-Allianssi 
– OSKU ry
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1. JOHDANTO

AMIS-tutkimuksen tarkoi-
tuksena on tuottaa laa-
ja-alaista tietoa ammatil-

listen opiskelijoiden opinnoista ja 
elämästä. Suomen Opiskelija-Al-
lianssi - OSKU ry on toteutta-
nut AMIS-tutkimusta ammatillis-
ten opiskelijoiden keskuudessa 
muutaman vuoden välein vuosina 
2009, 2011, 2013 ja 2016. Tämä 
vuoden 2016 tutkimus on siis jär-
jestyksessään jo neljäs AMIS-tut-
kimus. Tutkimus tuo ajankohtaista 
ja kattavaa seurantatietoa amis-
ten1 arjesta. 

Tutkimuksessa käsitellään am-
matillisten opiskelijoiden koke-
muksia, asenteita ja arvoja heidän 
elämäänsä keskeisesti liittyvistä 
teemoista. Tarkasteltavia teemo-
ja ovat muun muassa koulutus-
alan valinta, opiskelukokemukset, 
työelämä, tulevaisuuden näkymät 
ja hyvinvointi. Tässä raportissa 
vertaillaan vuosien 2009, 2011, 
2013 ja 2016 tutkimustuloksia 
keskenään sekä tuodaan esille 
ajankohtaista tietoa ammatillisten 

1 Tutkimuksessa käytetään ammatillisista 
opiskelijoista puhuttaessa myös käyttöön 
yleisesti vakiintunutta amis-lyhennettä.

opiskelijoiden kokemuksista vuo-
den 2016 kyselyn tulosten kautta.  

Tutkimuksen aineiston keruu 
on toteutettu sähköisellä kyselo-
makkeella. Vastaajia on jokaisella 
tutkimuskerralla ollut noin 3000–
5000 eri koulutusalat ja maantie-
teelliset alueet kattavasti. Tutkimus 
on toteutettu yhteistyössä 15/30 
Researchin kanssa vuosina 2009 
ja 2011 sekä M3 Researchin 
kanssa vuosina 2013 ja 2016. 
Tutkimusta on rahoittanut opetus- 
ja kulttuuriministeriö.

Tässä tutkimusraportissa 
esitellään aluksi luvussa kak-
si tutkimuksen aineiston keruun 
toteutusta ja tutkimuksen vastaa-
jajoukkoa vuosilta 2009–2016 
erilaisten taustatietojen kautta. 
Luvussa kolme perehdytään am-
matillisten opiskelijoiden opis-
kelualaan ja sen valintaan liitty-
viin kokemuksiin. Luvussa neljä 
käsitellään opiskelukokemuksia, 
kuten kokemuksia opetuksen 
tasosta ja opiskeluympäristöstä. 
Luvussa viisi syvennytään opis-
kelijoiden työelämään ja tulevai-
suuteen suhtautumiseen. Luvussa 
kuusi tuodaan esille tutkimuksen 
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tuloksia opiskelijoiden hyvinvoin-
tiin liittyen. Luvussa seitsemän 
tarkastellaan opiskelijoiden elä-
mää ohjaavia arvoja ja asenteita 
maahanmuuttoa kohtaan.  

Ammatillisia opiskelijoita kos-
kevaa systemaattista tutkimus-
tietoa löytyy varsin vähän. Hy-
vinvoinnin ja terveyden osalta 
on ammatillisia opiskelijoita tut-
kittu (ks. esim. kouluterveysky-
selyt 2008–2015; Heinonen ym. 
2015), mutta AMIS-tutkimus on 
ensimmäisiä Suomessa, jossa 
tutkitaan laaja-alaisesti ammatil-
listen opiskelijoiden kokemuksia, 
asenteita ja arvoja (vrt. Amisba-

rometri 2015). AMIS-tutkimuksen 
keskeisenä tavoitteena on tuoda 
usein julkisen keskustelun koh-
teena olevien ammattiin opis-
kelevien kokemustietoa esille. 
AMIS-tutkimuksen kautta saatu 
ajankohtainen sekä aiempiin tut-
kimuskertoihin verrattavissa oleva 
tutkimustieto mahdollistaa tietoon 
perustuvan ammatillisen koulu-
tuksen kehittämisen. Toivomme 
Suomen Opiskelija-Allianssi - 
OSKU ry:ssa, että tutkimuksen tu-
lokset toimivat ammatillisia opis-
kelijoita koskevan päätöksenteon 
tukena ja keskustelun herättäjänä.

AMIS-tutkimuksen kautta saatu ajankohtainen sekä 
aiempiin tutkimuskertoihin verrattavissa oleva 
tutkimustieto mahdollistaa tietoon perustuvan 

ammatillisen koulutuksen kehittämisen.
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2. Kyselyn toteutus ja 
taustamuuttujat

Tässä luvussa esitellään 
aluksi AMIS-tutkimuksen 
aineiston keruun toteu-

tusta. Tavoitteena on ollut jo-
kaisella tutkimuskerralla vuosina 
2009, 2011, 2013 ja 2016 ke-
rätä maanlaajuisesti kattavaa ja 
aiempien vuosien kyselytuloksiin 
verrattavissa olevaa tietoa am-
mattiin opiskelevien kokemuksis-
ta. Lisäksi luvussa tarkastellaan 
tutkimukseen osallistunutta am-
matillisten opiskelijoiden joukkoa 
erilaisten taustatietojen kautta ja 
tuodaan esille keskeisiä huomioi-
ta tutkimuksen otoksesta. 

2.1 Aineiston keruu

Tutkimuksen aineiston keruu on 
jokaisella tutkimuskerralla vuosina 
2009–2016 toteutettu sähköisellä 
kyselylomakkeella. Kyselyn tekni-
sestä toteutuksesta vastasi vuo-
sina 2009 ja 2011 15/30 Re-
search ja vuosina 2013 ja 2016 
M3 Research. Koska tutkimuksen 
keskeisenä lähtökohtana on ai-
empiin otantakertoihin verratta-

vissa olevan tiedon tuottaminen 
ammatillisten opiskelijoiden elä-
mästä, on kyselyissä pyritty pitä-
mään vuosittain samoja kysymyk-
siä vertailtavuuden takaamiseksi. 
Vuoden 2016 kyselyyn haluttiin 
tuoda uusia ajankohtaisia teemo-
ja sekä uudistaa kyselyn raken-
netta. Nyt vuonna 2016 kyselyssä 
oli yhteensä 39 kysymystä opin-
toihin, työelämään, tulevaisuu-
den odotuksiin, hyvinvointiin, va-
paa-aikaan, arvoihin ja asenteisiin 
liittyen. Kyselyn runko kysymyk-
senasetteluineen on luettavissa 
raportin liiteosiossa (ks. liite 1). 

Kysely koostui pääosin eri-
laisista väittämämuotoisista ky-
symyksistä, jossa vastaajia pyy-
dettiin arvioimaan, ovatko samaa 
vai eri mieltä esitettyjen väittämien 
kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0 
= täysin eri mieltä ja 100 = täy-
sin samaa mieltä1). Mukana oli 

1 Analysointia varten asteikoista, jossa 0 
= täysin eri mieltä ja 100 = täysin samaa 
mieltä, on muodostettu 4 luokkaa: 0-25 
= täysin eri mieltä, 26-50 = melko eri 
mieltä, 51-75 = melko samaa mieltä ja 
71-100 = täysin samaa mieltä.
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muutamia avokysymyksiä, joissa 
vastaajien oli mahdollista kertoa 
omin sanoin kokemuksistaan. 
Kyselyssä kartoitettiin monipuoli-
sesti erilaisia taustatietoja opiske-
lijoista, kuten opiskeluala, opinto-
jen aloitusvuosi, asumismuoto ja 
vanhempien koulutustaso. Kyse-
lyyn vastattiin nimettömänä. Osa 
kyselyn kysymyksistä jätettiin va-
paaehtoiseksi.

AMIS 2016 -tutkimuksen ky-
sely toteutettiin avoimen tutki-
muslinkin kautta 16.8.–25.9.2016 
välisenä aikana. Sähköiseen ky-
selylomakkeeseen oli mahdollista 
vastata tietokoneella tai mobiili-
laitteella.  Kyselyn markkinoinnin 
lähtökohtana oli saada kyselylle 
maanlaajuisesti kattavasti amma-
tillisissa oppilaitoksissa opiskele-
via vastaajia. Kyselyä mainostet-
tiin Suomen Opiskelija-Allianssi 
- OSKU ry:n omien kanavien 
(sosiaalinen media, verkkosivut, 
sähköpostilistat) lisäksi OSKUn 
yhteistyötahojen kanavien kautta. 
Viestiä kyselystä jakoivat Nuoret 
Yrittäjät, Pro-opiskelijat, Ammat-
tiosaamisen kehittämisyhdistys 
AMKE ry ja OAJ:n ammatilliset 
opettajat OAO ry. Viestiä kyselystä 
lähetettiin myös Jytyn ja SuPerin 
ammattiliittojen opiskelijajäsenille. 

Kyselyä mainostettiin ak-
tiivisesti kyselyn aikaan ajoit-
tuvalla OSKUn järjestämällä  
RoadShow-kiertueella, joka on 
ammatillisia oppilaitoksia val-
takunnallisesti kiertävä kiertue. 
Toimitimme kyselyä mainostavia 
julisteita ja flyereita ammatillisiin 
oppilaitoksiin eri puolille Suomea. 
Kyselyn flyereita lähetettiin myös 
OSKUn jäsenkirjeiden mukana. 
Lisäksi olimme yhteydessä am-
matillisten oppilaitosten rehtorei-
hin, opinto-ohjaajiin ja opettajiin, 
ja pyysimme heitä välittämään 
tietoa kyselystä oppilaitoksessaan. 
Vaikka kyselyyn vastattiin myös 
oppitunneilla opettajien johdol-
la, lähtökohtana oli, että kyselyyn 
vastaaminen on opiskelijoille va-
paaehtoista. 

Aiempina vuosina 2009, 2011 
ja 2013 AMIS-tutkimuksen kyse-
lyyn on vastannut jokaisella otan-
takerralla noin 3000 ammattiin 
opiskelevaa. Nyt vuonna 2016 
kysely keräsi yhteensä 4845 vas-
taajaa, joista datan tarkastuksen 
jälkeen lopulliseen otokseen seu-
loutui 4775. Jokaisella tutkimus-
kerralla vastaajia on ollut eri kou-
lutusalat ja maantieteelliset alueet 
kattavasti. Seuraavassa alaluvussa 
esitellään tarkemmin kyselyn vas-
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taajajoukkoa erilaisten taustatieto-
jen kautta. 

2.2 Taustatietoja vastaajista  

AMIS-tutkimuksen kyselyyn osal-
listumisen ainoana kriteerinä on 
ollut, että opiskelee kyselyn het-
kellä ammatillisessa oppilaitok-
sessa. Tämän osion tarkoituksena 
on esitellä tiivistetysti tutkimuksen 
vastaajajoukkoa erilaisten taus-
tatietojen kautta. Taulukoissa 
1–4 on kuvattu kootusti vuosien 
2009–2016 vastaajajoukkoa.  
Taulukoissa 5–10 nostetaan vuo-
den 2016 vastaajista keskeisiä 
taustatietoja esille. 

Suurin osa tutkimuksen vas-
taajista on jokaisella tutkimus-
kerralla vuosina 2009–2016 ollut 
iältään alle 20-vuotiaita. Tau-
lukossa 1 on kuvattu vastaaji-
en ikäjakaumaa ryhmittelemällä 
vastaajat neljään eri ikäluokkaan. 
Vuonna 2016 yli puolet vastaajis-
ta on ollut iältään 15–17-vuotiaita 
ja neljännes 18–20-vuotiaita. 

Jokaisella tutkimuskerralla 
vuosina 2009–2016 tutkimuk-

seen on osallistunut maantieteel-
lisesti kattavasti opiskelijoita eri 
puolilta Suomea. Taulukossa 2 
on kuvattuna kyselyyn vastannei-
den opiskelijoiden asuinpaikkaa. 
Vastaajia pyydettiin lisäksi arvi-
oimaan asuinpaikkansa asukas-
määrää (ks. taulukko 3). 

 Jokaisena vuotena 2009–
2016 tutkimukseen on osallistunut 
kattavasti ammattiin opiskelevia 
eri koulutusaloilta. Eniten vastaajia 
on jokaisella tutkimuskerralla ollut 
tekniikan ja liikenteen alalta, johon 
kuuluu kaikkiaan 26 perustutkin-
toa. Vuonna 2016 kyselyyn saatiin 
paljon vastauksia myös sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alalta sekä 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
ja hallinnon alalta. 

Vuoden 2016 vastaajien su-
kupuolijakauma on todella ta-
saisesti jakautunut itsensä nai-
seksi tai mieheksi määrittelevien 
kesken. Vastaajista 49 prosenttia 
oli naisia ja 47 prosenttia miehiä 
(ks. taulukko 5). Vuoden 2016 
kyselylomakkeessa vastaajilla oli 
mahdollisuus valita myös vas-
tausvaihtoehto ”muu” tai ”en ha-

Jokaisella tutkimuskerralla vastaajia on ollut eri 
koulutusalat ja maantieteelliset alueet kattavasti.
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Taulukko 4. Vastaajien koulutusala, %
2009 2011 2013 2016

Humanistinen ja kasvatusala 1 1 1 3
Kulttuuriala 7 9 5 2
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 12 13 16 18
Luonnontieteiden ala 6 3 1 5
Tekniikan ja liikenteen ala 31 40 43 35
Luonnonvara- ja ympäristöala 3 5 3 6
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22 12 16 23
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12 10 12 8
Muu/ ei tietoa 7 8 3 2

Taulukko 5. Vastaajien sukupuoli vuonna 2016, %
% vastaajista

Nainen 49
Mies 47
Muu 2
En halua kertoa 3

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma, % 
2009 2011 2013 2016

15−17 vuotta 30 45 51 57
18−20 vuotta 42 36 31 25
21−23 vuotta 11 9 9 9
24 vuotta tai yli 17 10 9 9

Taulukko 2. Vastaajien asuinpaikka, %
2009 2011 2013 2016

Pääkaupunkiseutu 13 12 10 15
Muu Etelä-Suomi 12 11 19 22
Länsi-Suomi 28 33 31 24
Itä-Suomi 23 26 24 19
Oulu ja Oulun seutu 14 3 6 13
Lappi 7 10 9 7
Ahvenanmaa 0 0 1 0
Ulkomaat 0 1 0 1
Ei tietoa 3 4 0 0

Taulukko 3. Vastaajien asuinpaikkatyyppi, %
2009 2011 2013 2016

Yli 70 000 asukkaan kaupunki 18 18 24 27
30 000-70 000 asukkaan kaupunki 28 26 23 26
Alle 30 000 asukkaan kaupunki 22 22 25 24
Maaseutu 25 25 25 23
Ei tietoa 7 9 3 0
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lua kertoa”. Vastaajista 2 prosent-
tia valitsi vaihtoehdon ”muu” ja 3 
prosenttia vastaajista ei halunnut 
määritellä sukupuoltaan. 

Vuoden 2016 kyselyyn vastan-
neista puolet on aloittanut amma-
tilliset opintonsa samana vuonna 
(ks. taulukko 6). Lähes kolmasosa 
vastaajista aloitti kyselyn hetkellä 
toista vuotta opinnoissaan. Vain 4 
prosenttia kyselyn vastaajista on 
aloittanut opintonsa vuonna 2013 
tai sitä aikaisemmin. 

Ammatillisiin opintoihin päädy-
tään suurimmaksi osaksi suoraan 
peruskoulusta. Vuonna 2016 ky-
selyyn vastanneista opiskelijoista 

68 prosenttia on aloittanut amma-
tilliset opintonsa suoraan perus-
koulun jälkeen ilman välivaiheita 
(ks. taulukko 7). Vaikka yli puolet 
vastaajista on aloittanut opinton-
sa ammatillisessa oppilaitokses-
sa suoraan peruskoulun jälkeen, 
edustaa tutkimuksen otos myös 
opintoihin eri kautta päätyneitä 
opiskelijoita. Lukion ennen am-
matillisia opintoja suorittaneita on 
10 prosenttia vastaajista.  Vastaa-
jista 9 prosenttia on aikuisopis-
kelijoita. Vastaajista 11 prosenttia 
suorittaa kaksois- tai kolmois-
tutkintoa. Lähes joka kymmenes 
vastaajista on vaihtanut tutkintoa 

Taulukko 6. Vastaajien opintojen aloitusvuosi, %
% vastaajista

2016 50
2015 29
2014 17
2013 2
2012 tai aikaisemmin 2

Taulukko 7.  Vastaajien aiemmat opinnot vuonna 2016, % 
% vastaajista

Olen aloittanut nykyiset opintoni suoraan peruskoulun jälkeen ilman 
välivaiheita

68

Suoritan kaksois- tai kolmoistutkintoa 11
Olen suorittanut lukion ennen nykyisiä opintojani 10
Olen aikuisopiskelija 9
Olen vaihtanut tutkintoa / alaa opintojeni aikana 9
Olen suorittanut jo aikaisemmin toisen ammatillisen tutkinnon 8
Olen keskeyttänyt aiemmin ammatillisen II-asteen tutkintoon johtavat opinnot 7
Olen keskeyttänyt aiemmin lukio-opinnot 6
Olen suorittanut jo aikaisemmin jonkin korkeakoulututkinnon 1
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Taulukko 9. Vastaajien asumistilanne vuonna 2016, % 
%-osuus

Asun vanhempieni tai toisen vanhemman kanssa 62
Asun yksin 12
Asun kaksin kumppanini kanssa 10
Asun kumppanini ja lasten kanssa 3
Olen yksinhuoltaja 1
Asun yhdessä kavereitteni tai sisarusteni kanssa 4
Asun soluasunnossa 5
Jokin muu 3

tai alaa ammatillisten opintojensa 
aikana.

Suurin osa vuonna 2016 vas-
tanneista opiskelijoista ei käy töis-
sä opintojensa ohella (ks. taulukko 
8). Tässä kohtaa työllä tarkoite-
taan työtä, jota tehdään opinto-
jen ulkopuolella, eli ei esimerkiksi 
työharjoittelua tai työssäoppimis-
jaksoa. Vastaajista 11 prosenttia 
työskentelee opintojen ohella yli 

10 tuntia viikossa ja 9 prosent-
tia yli 5 tuntia viikossa. Vuonna 
2016 vastanneista opiskelijoista 
57 prosenttia on 15–17-vuotiaita, 
mikä varmasti vaikuttaa työssä-
käyvien vähäiseen osuuteen.

Suurin osa (62 prosenttia) 
vuonna 2016 kyselyyn vastan-
neista opiskelijoista asuu van-
hempiensa tai toisen vanhemman 
kanssa (ks. taulukko 9). Tämä 

Taulukko 8. Vastaajien töiden ja opiskelun yhdistäminen vuonna 2016, %
% vastaajista

En käy töissä opintojeni ohella 80
Työskentelen yli 5 tuntia viikossa 9
Työskentelen yli 10 tuntia viikossa 6
Työskentelen yli 20 tuntia viikossa 3
Työskentelen yli 30 tuntia viikossa 2

Vuonna 2016 vastaajista 68 prosenttia on aloittanut 
ammatilliset opintonsa suoraan peruskoulun jälkeen 

ilman välivaiheita.



16

AMIS 2016

varmasti johtuu myös vastaaja-
kunnan nuoruudesta. Kyselyyn 
vastanneista ammattiin opiskele-
vista 12 prosenttia kertoo asu-
vansa yksin ja 10 prosenttia kak-
sin kumppaninsa kanssa. 

Suurin osa kyselyyn vuonna 

2016 vastanneiden ammatillis-
ten opiskelijoiden vanhemmista 
on myös suorittanut ammatillisen 
perustutkinnon (ks. taulukko 10). 
Vastaajista noin 20 prosenttia ei 
kuitenkaan osannut kertoa, mikä 
vanhempiensa koulutustaso on.  

Ammatillisten opiskelijoiden äideistä 38 prosenttia 
ja isistä 42 prosenttia on suorittanut ammatillisen 

perustutkinnon.

Taulukko 10. Vastaajien äidin ja isän koulutustaso 
vuonna 2016, %

Äidin 
koulutustaso, %

Isän 
koulutustaso, %

Ammatillinen perustutkinto 38 42
Ylioppilastutkinto 13 6
Peruskoulun päättötodistus 8 11
Ammattikorkeakoulututkinto 11 11
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 10 7
Ei tutkintoa 1 2
Jokin muu 2 1
En osaa sanoa 18 21



17



18

AMIS 2016



19

Luvun aloittavassa lainauksessa 17-vuotias sosiaali- ja terveysalan 
opiskelija kuvaa syitä opiskelualan valintaansa. Hän kertoo teh-
neensä valinnan opiskelualasta omien kiinnostuksen kohteidensa 

perusteella. Tässä luvussa syvennytään ammatillisten opiskelijoiden 
kokemuksiin opiskelualan valinnasta ja näkemyksiin opiskelualan ar-
vostuksesta. Luvussa sekä vertaillaan vuosien 2009, 2011, 2013 ja 
2016 kyselytuloksia keskenään, että tuodaan esille ajankohtaista tietoa 
ammattiin opiskelevien kokemuksista opiskelualasta ja sen valinnasta 
vuoden 2016 kyselyn tulosten kautta.

3. KOKEMUKSIA OPISKELUALASTA 
JA SEN VALINNASTA

Tiesin jo pienestä lähtien, että 
viihdyn ihmisten seurassa ja 
tykkään auttaa ihmisiä. Myös 
rakastan lapsia yli kaiken. 
(Nainen 17 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

19
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3.1 Opiskelualan arvostus
 

Ammatti-identiteetin vahva ke-
hittyminen alkaa opiskelijoilla jo 
opiskeluaikana. Kysyimme opis-
kelijoiden mielipidettä ammatilli-
sen koulutuksen arvostamisesta 
vuosina 2009–2016. Jokaisel-
la tutkimuskerralla tulos on ol-
lut lähes samanlainen: noin 90 
prosenttia opiskelijoista kertoo 
olevansa ylpeitä opiskelustaan 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja 
opiskelemastaan alasta (ks. ku-
vio 1). Vuonna 2016 jopa 94 
prosenttia kyselyyn vastanneista 

opiskelijoista kuvaa olevansa täy-
sin tai melko samaa mieltä siitä, 
että on ylpeä opiskelemastaan 
alasta. 

Kun katsotaan tarkem-
min vuonna 2016 vastannei-
den opiskelijoiden kokemuksia 
opiskelualan ja ammatillisessa 
oppilaitoksessa opiskelun arvos-
tamisesta, nähdään kuviosta 2, 
että alle 10 prosenttia vastanneis-
ta opiskelijoista ei koe olevansa 
ylpeä opiskelemastaan alasta tai 
opiskelustaan ammatillisessa op-
pilaitoksessa. Suurin osa opiske-
lijoista kertoo olevansa sekä erit-

Kuvio 1. Kokemus ammattioppilaitoksessa opiskelusta ja opiskelualasta vuosina 
2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)
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täin ylpeä opiskelemastaan alasta 
(79 prosenttia) että opiskelustaan 
ammatillisessa oppilaitoksessa 
(73 prosenttia). Tulokset kertovat 
opiskelijoiden vahvasta arvostuk-
sesta ammatillisia opintojansa ja 
alaansa kohtaan.

Kun verrataan eri koulutus-
alojen opiskelijoiden vastauksia 
keskenään, kaikista ylpeimpiä 

opiskelemastaan alasta ovat kult-
tuurialan opiskelijat (ks. kuvio 3). 
Heistä jopa 87 prosenttia kertoo 
olevansa erittäin ylpeitä opiske-
lemastaan alasta. Samoin yli 80 
prosenttia luonnonvara- ja ym-
päristöalan opiskelijoista sekä 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
opiskelijoista on erittäin ylpeitä 
opiskelualastaan. Arvostus omaa 

Kuvio 2. Kokemus ammattioppilaitoksessa opiskelusta ja opiskelualasta vuonna 2016 
(% vastaajista)

Jokaisella tutkimuskerralla noin 90 prosenttia 
opiskelijoista on kertonut olevansa ylpeitä 

opiskelustaan ammatillisessa oppilaitoksessa.
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Kuvio 3. Kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa ”Olen ylpeä opiskelemastani 
alasta”? (% vuoden 2016 vastaajista koulutusalan mukaan)

opintoalaa kohtaan on korkea 
suurimmalla osalla kyselyyn vas-
tanneista opiskelijoista kaikilla 
koulutusaloilla. Jokaisella kou-
lutusalalla opiskelijoista alle 10 
prosenttia kertoo, ettei ole ylpeä 
opiskelemastaan alasta. 

 Kysyimme vuosina 2009–
2016 opiskelijoilta heidän näke-
mystään siitä, miten yhteiskun-
nallinen keskustelu ja uutiset ovat 
vaikuttaneet heidän suhtautumi-
seensa omaa alaansa kohtaan. 
Jokaisella otantakerralla opiskelijat 
ovat kokeneet yhteiskunnallisen 
keskustelun ja uutisten vaikutta-

neen melko positiivisesti heidän 
suhtautumiseensa omaa alaansa 
kohtaan (ks. kuvio 4). Vuosina 
2009–2013 hieman yli 60 pro-
senttia opiskelijoista on kokenut 
median vaikuttaneen positiivisesti 
heidän suhtautumiseensa alaansa 
kohtaan. Median vaikutusten po-
sitiiviseksi kokevien opiskelijoiden 
osuus on hieman noussut. Vuon-
na 2016 kyselyyn vastanneista 
opiskelijoista jopa 72 prosenttia 
kokee median vaikutusten ol-
leen positiivisia suhtautumiseensa 
omaa alaansa kohtaan. 

Opiskelijoiden kokemuksissa 
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Kuvio 4. Yhteiskunnallisen keskustelun ja uutisten vaikutus suhtautumiseen omaa alaa 
kohtaan vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat täysin tai melko samaa mieltä 
väittämän kanssa)

median vaikutuksesta suhtau-
tumiseen omaa alaa kohtaan ei 
ole suuria eroja eri koulutusalo-
jen opiskelijoiden välillä (ks. ku-
vio 5). Eniten täysin samaa mieltä 
yhteiskunnallisen keskustelun ja 
uutisten positiivisista vaikutuksista 
suhtautumiseensa omaa alaan-
sa kohtaan ovat luonnonvara- ja 
ympäristöalan opiskelijat (44 pro-
senttia) ja vähiten täysin samaa 
mieltä ovat kulttuurialan opiskeli-
jat (29 prosenttia). Kaikkien kou-
lutusalojen opiskelijoista alle 20 
prosenttia on täysin eri mieltä siitä, 
että yhteiskunnallinen keskustelu 

ja uutiset ovat vaikuttaneet posi-
tiivisesti heidän suhtautumiseensa 
omaa alaansa kohtaan. 

3.2 Opiskelualan valinta

Kysyimme opiskelijoilta vuosina 
2009–2016 heidän kokemuksis-
taan opiskelualan valinnasta. Jo-
kaisella tutkimuskerralla noin 90 
prosenttia opiskelijoista on ollut 
täysin tai melko samaa mieltä siitä, 
että heidän oma kiinnostuksensa 
alaa kohtaa on ollut merkittävin syy 
opiskelualan valintaan (ks. kuvio 
6). Vuonna 2016 opiskelijoista 78 
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Kuvio 6. Kokemus opiskelualan valinnasta vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka 
ovat väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä)

Kuvio 5. Kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa: ”Yhteiskunnallinen keskustelu 
ja uutiset ovat vaikuttaneet positiivisesti suhtautumiseeni omaa alaani kohtaan”? (% 
vuoden 2016 vastaajista koulutusalan mukaan)
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Vuonna 2016 opiskelijoista 93 prosentilla kiinnostus 
alaa kohtaa on ollut merkittävin syy opiskelualan 

valintaan. 

prosenttia kertoo olevansa täysin 
samaa mieltä siitä, että merkittä-
vin syy opiskelualan valintaan oli 
oma kiinnostus alaa kohtaan (ks. 
kuvio 7). Pyysimme vuoden 2016 
kyselyssä opiskelijoita lisäksi 
omin sanoin kertomaan, miten 
ovat päätyneet opiskelemalleen 
alalle. Myös avovastauksissa tär-
keimmäksi tekijäksi opiskelualalle 
hakeutumisessa korostuvat omat 
kiinnostuksen kohteet. 

Kiinnostukseni tietokoneita koh-
taan ohjasi minut alalleni. 
(Mies 16 vuotta, tieto- ja viestin-
tätekniikan perustutkinto)

Opiskelen siis talonrakentajaksi, 
olen aina pitänyt siitä että saan 
tehdä töitä käsilläni. Eniten va-
lintaan vaikutti ”mielihyvä” jonka 
saan, kun tekemäni työ on valmis. 
(Mies 20 vuotta, rakennusalan 
perustutkinto)

Opiskelijoiden kokemus oikealla 
alalla opiskelusta on säilynyt läpi 
vuosien vahvana. Tämä on erittäin 

positiivinen merkki, sillä ammatil-
listen opintojen pariin suuntaavilla 
täytyy olla jo alalle hakeutuessaan 
selkeä käsitys siitä, mille alalle he 
haluavat tulevaisuudessa työllis-
tyä. Niiden opiskelijoiden osuus, 
jotka kokevat opiskelevansa oi-
kealla alalla, on kasvanut (ks. 
kuvio 6). Vuonna 2009 vastan-
neista opiskelijoista 82 prosenttia 
on kokenut opiskelevansa oikeal-
la alalla. Vuonna 2016 jopa 91 
prosenttia kyselyyn vastanneista 
opiskelijoista kokee opiskelevan-
sa oikealla alalla. Opiskelijoista 4 
prosenttia kokee, ettei ole lain-
kaan varma opiskelualan valin-
nastaan (ks. kuvio 7).

Vuonna 2016 pyysimme opis-
kelijoita lisäksi arvioimaan, kuinka 
helpoksi ovat kokeneet opiske-
lualan valinnan. Suurimalle osalle 
kyselyyn vastanneista opiskeli-
joista opiskelualan valinta vaikut-
taa olleen melko selkeä, sillä 84 
prosenttia opiskelijoista kertoo 
olevansa täysin tai melko samaa 
mieltä siitä, että opiskelualan va-
linta oli helppoa (ks. kuvio 7). 
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Opiskelijoista vain 8 prosenttia on 
täysin eri mieltä siitä, että opis-
kelualan valinta on ollut heidän 
kohdallaan helppoa.

Vuoden 2016 kyselyn avovas-
tauksissa tulee esille, että myös 
muut tekijät henkilökohtaisen 
kiinnostuksen lisäksi ovat vai-
kuttaneet ammattiin opiskelevien 
opiskelualan valintaan. Monet 
opiskelijat kertovat, että ovat saa-
net alalla työskentelevältä tutul-
taan, kuten sukulaisiltaan tai ys-
täviltään innostuksen hakea alalle 
opiskelemaan. Opiskelijoiden 
alavalintaan on vaikuttanut se, että 
alalla on hyvät tulevaisuuden nä-

Kuvio 7. Kokemus opiskelualan valinnasta vuonna 2016 (% vastaajista)

kymät työllistymisen suhteen. Osa 
opiskelijoista kertoo saaneensa 
työkokemuksen kautta jo ennen 
opintoja varmuuden siitä, että ha-
luaa hakeutua juuri kyseistä alaa 
opiskelemaan. Osa opiskelijoista 
kuvaa päätymistään alalle opis-
kelemaan niin sanotusti sattumien 
summana. 

Oli ainut ala joka edes vähän 
kiinnosti ja enkä halunnut perus-
koulun jälkeen lukioon. Ja tuttu 
suositteli alaa minulle ja perusteli 
sillä että alalla riittää varmasti töitä.
(Mies 18 vuotta, metsäalan pe-
rustutkinto)
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Olen tehnyt alaan liittyviä hommia 
muutamia vuosia ja isälläni on 
alan firma. Ala on alkanut kiin-
nostaa sitä enemmän mitä olen 
sitä tehnyt. 
(Mies 17 vuotta, kiinteistöpalvelu-
jen perustutkinto)

Isoveljeni ja isosiskoni opiskelivat 
lähihoitajiksi, ja sitä kautta tuntui 
siltä että tämä on se mun juttu. 
(Nainen 16 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Ajattelin, että tältä alalta valmistut-
tua voisi työllistyä monenlaisissa 
eri paikoissa. 
(Nainen 21 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

Alalla on hyvä työllistyminen. Ala 
kiinnostaa ja olen kuullut siitä pal-
jon hyvää. Pitkäaikainen haave. 
(Nainen 16 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Opiskelin viime vuoden valmen-
tavalla ja saimme mennä työhar-
joitteluun mihin vain halusimme 
ja olinkin yhden harjoittelujakson 
huoltoasemalla töissä ja tajusin, 
että kauppa-ala on minun juttuni. 
(Nainen 19 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

Kävin alan töissä ja innostuin 
enemmän tästä alasta. Tykkään 
olla ihmisten parissa ja työ on to-
della vaihtelevaa, sosiaalista sekä 
mukavaa. 
(Nainen 17 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Se oli vähän sattumaa. Laitoin 
kouluun hakiessa tämän alan kol-
manneksi vaihtoehdoksi ja pääsin 
sitä kautta alalle millä nyt olen. Ja 
en ole katunut hetkeäkään että 
päädyin tälle alalle. Etsin vuosia 
alaa mikä olisi se minun juttu. Nyt 
se on vihdoin löytynyt. 
(Nainen 33 vuotta, luonto- ja ym-
päristöalan perustutkinto)

Opiskelijoiden kokemus oikealla alalla opiskelusta 
on säilynyt läpi vuosien vahvana.



28

AMIS 2016

3.3 Tiivistetysti amisten kokemuksia opiskelualasta ja 
sen valinnasta 

• Amis ja ylpeä siitä: jokaisella tutkimuskerralla vuosina 2009–
2016 noin 90 prosenttia ammattiin opiskelevista on kertonut ole-
vansa ylpeä valitsemastaan alasta sekä opiskelustaan ammatilli-
sessa oppilaitoksessa. 
• Tietoinen valinta opiskelualasta: vuosina 2009–2016 noin 90 
prosenttia opiskelijoista on kokenut, että heidän henkilökohtainen 
kiinnostuksensa alaa kohtaa oli merkittävin syy opiskelualan va-
lintaan. 
• Vahva kokemus oikealla alalla opiskelusta: vuonna 2016 jopa 
91 prosenttia opiskelijoista kokee olevansa oikealla alalla. 
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Lainauksessa 22-vuotias hiusalan opiskelija kuvaa opintojensa 
parhaimpia ja huonoimpia puolia. Tässä luvussa tuodaan esille 
opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ammatillisessa oppilaitok-

sessa. Selvitimme ammatillisten opiskelijoiden kokemuksia yleisimmis-
tä opiskeluun liittyvistä asioista. Kysyimme opiskelijoilta muun muassa 
opinnoissa menestymisestä, opiskelumotivaatioista, opetuksen tasosta, 
viihtymisestä koulussa ja kiinnostuksesta suorittaa osa opinnoista ul-
komailla. Luvussa sekä vertaillaan vuosien 2009, 2011, 2013 ja 2016 
kyselytuloksia keskenään, että tuodaan esille ajankohtaista tietoa am-
mattiin opiskelevien kokemuksista opinnoista vuoden 2016 kyselyn 
tulosten kautta.

4. KOKEMUKSIA OPINNOISTA

Huonoimmat on luokkakaverien 
tekemä kiusaaminen ja häiriköinti 
joka vaikeutti opintojani 
pahasti. Parhaimmat on se kun 
pääsee työssäoppimaan ja etenee! 
(Nainen 22 vuotta, hiusalan 
perustutkinto)

31
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4.1 Opinnoissa 
menestyminen ja 
opiskelumotivaatio

Ammatilliset opinnot aloitetaan 
usein suoraan peruskoulun jäl-
keen. Vuonna 2016 kyselyyn 
vastanneista opiskelijoista 68 
prosenttia oli aloittanut opinton-
sa suoraan peruskoulun jälkeen. 
Hyvät kokemukset peruskoulusta 
antavat usein hyvän pohjan am-
matillisiin jatko-opintoihin. Olem-
me jokaisella tutkimuskerralla 
vuosina 2009–2016 kysyneet 
opiskelijoilta heidän kokemuk-

sistaan myös peruskoulusta. Sa-
manlaiset tulokset ovat toistuneet 
vuosittain: noin kolme neljäsosaa 
vastaajista on kokenut peruskou-
lun menneen hyvin (ks. kuvio 1). 
Vuonna 2016 jopa 82 prosenttia 
vastanneista opiskelijoista on täy-
sin tai melko samaa mieltä siitä, 
että peruskoulu on mennyt hyvin 
(ks. kuvio 2). Vain 6 prosent-
tia opiskelijoista kertoo olevansa 
täysin eri mieltä siitä, että perus-
koulu on mennyt hyvin. 

Opiskelijat ovat jokaisella tutki-
muskerralla vuosina 2009–2016 
suhtautuneet nykyisiin ammatil-

Kuvio 1. Opinnoissa menestyminen ja opiskelumotivaatio vuosina 2009–2016 (% 
vastaajista, jotka ovat täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)
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lisiin opintoihinsa enimmäkseen 
myönteisesti. Vuosittain noin 80 
prosenttia opiskelijoista on ku-
vannut olevansa motivoitunut 
opinnoistaan (ks. kuvio 1). Ky-
selyyn vuonna 2016 vastanneista 
opiskelijoista jopa 89 prosent-
tia kertoo olevansa motivoitu-
nut opinnoistaan. Vuonna 2016 
opiskelijoista vain 4 prosenttia on 
täysin eri mieltä siitä, että on mo-
tivoitunut opinnoistaan (ks. kuvio 

2).
Suurin osa ammatillisista opis-

kelijoista tuntee onnistumisen ko-
kemuksia opinnoissaan. Opiskeli-
joiden kokemus on ollut vuosittain 
samanlainen: noin 90 prosenttia 
vastanneista opiskelijoista kokee 
saavansa onnistumisen koke-
muksia opinnoistaan (ks. kuvio 1). 
Kyselyyn vuonna 2016 vastan-
neista opiskelijoista 66 prosent-
tia kuvaa olevansa täysin samaa 

Kuvio 2. Opinnoissa menestyminen ja opiskelumotivaatio vuonna 2016 (% vastaajista)

Vuonna 2016 jopa 89 prosenttia opiskelijoista on 
motivoituneita opinnoistaan.
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mieltä siitä, että saa onnistumisen 
kokemuksia opinnoistaan, kun 
taas 4 prosenttia opiskelijoista ei 
koe saavansa lainkaan onnistu-
misia opinnoissaan (ks. kuvio 2).

Vuoden 2016 kyselyssä pyy-
simme opiskelijoita myös omin 
sanoin kertomaan, mitkä ovat 
opintojen parhaimpia ja huo-
noimpia puolia. Avovastauksis-
sa monet opiskelijoista kuvaavat 
opiskelujen parhaiksi puoliksi 
opinnoissa juuri onnistumisen ko-
kemukset. Epäonnistumista opin-
noissa, kuten vaikeissa tehtävissä 
tai kursseissa, pidetään puoles-
taan yhtenä huonoimmista puo-
lista opintoja.

Parhaimmat liittyvät uuden oppi-
miseen ja onnistumiseen 
(Nainen 16 vuotta, maatalousalan 
perustutkinto)

Onnistumiset kokeissa ja työs-
säoppimisessa kannustaa jatka-
maan täysillä eteenpäin. Huonoin 
kokemus on se, kun jokin aine ei 
mene kerralla läpi. 
(Nainen 18 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Itse en osaa sanoa huonoja, mut-
ta hyviä ovat esimerkiksi, kun on 

onnistunut jossain työssä hyvin. 
(Mies 19 vuotta, liiketalouden pe-
rustutkinto)

Parhaimpia kokemuksia ovat on-
nistumiset niin teorian- kuin käy-
tännönpuolella. Huonoja koke-
muksia minulla ei ole. 
(Mies 16 vuotta, sähkö- ja auto-
maatiotekniikan perustutkinto)

Parhaimmat: hankalien tehtä-
vien ratkaisemiset ja onnistumiset 
Huonoimmat: jos olen epäonnis-
tunut jossain työssä. 
(Mies 17 vuotta, kone- ja metal-
lialan perustutkinto)

Parhaimmat kokemukset liittyvät 
onnistumisiin, kurssien läpi pää-
semiseen ja hyviin arvosanoihin 
ja huonoimmat epäonnistumisiin 
kuten huonoihin arvosanoihin. 
(Nainen 17 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Avovastausten perusteella moti-
vaation alentumista ja turhautu-
mista opintoihin aiheuttaa huono 
tiedonkulku oppilaitokselta opis-
kelijalle. Osa opiskelijoista on tyy-
tymätön opetuksen puutteelliseen 
tasoon, mikä vaikuttaa opiskelu-
motivaatioon. Monet opiskelijoista 
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kokevat teoriaopetuksen määrän 
sekä yleiset aineet turhauttavina. 

Huonona puolena pidän koulun 
informaation kulkua viestinnässä 
sekä ryhmäkoon suureneminen 
ja opettajien vähentäminen. 
(Nainen 17 vuotta, maatalousalan 
perustutkinto)

Huonointa on ollut se, ettei opet-
tajilla ole aina ollut aikaa opettaa, 
kun ryhmä on ollut niin iso. 
(Nainen 23 vuotta, elintarvikealan 
perustutkinto)

Huonoimmat kokemukset on joi-
denkin opettajien piikittelevä tyyli 
ja epäselkeä opetus. 
(Nainen 20 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Huonoimpia ovat kun joutuu istu-
maan luokassa paljon eikä pääse 
hirveästi käytännön hommiin. 
(Mies 17 vuotta, luonto- ja ym-
päristöalan perustutkinto)

Omasta mielestäni parhainta ovat 

käytännönläheiset opinnot ja 
huonoimmat ovat teoriaan liittyvät 
opinnot. 
(Mies 16 vuotta, metsäalan pe-
rustutkinto)

Suurin osa ammatillisista opis-
kelijoista kokee, että opinnoissa 
menestymien vaatii heiltä pal-
jon työtä. Opiskelun paljon työ-
tä vaativaksi kokevien osuus on 
kasvanut jokaisella kyselykerralla. 
Vuonna 2009 vastanneista 71 
prosenttia ja vuonna 2016 jopa 
82 prosenttia opiskelijoista kertoo 
opinnoissa menestymisen vaa-
tivan paljon työtä (ks. kuvio 3). 
Vuonna 2016 opiskelijoista lähes 
puolet (47 prosenttia) on täysin 
samaa mieltä siitä, että nykyisissä 
opinnoissa menestyminen vaatii 
paljon työtä (ks. kuvio 4).

Vaikka suurin osa vastanneista 
opiskelijoista on jokaisella otanta-
kerralla vuosina 2009–2016 ko-
kenut opinnoissa menestymisen 
vaativan paljon työtä, haluaa heis-
tä yli puolet myös päästä opin-
noissaan helpolla. Vuonna 2016 

Opiskelun paljon työtä vaativaksi kokevien 
opiskelijoiden osuus on kasvanut.
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Kuvio 3. Opinnoissa suoriutuminen vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat 
täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)

Kuvio 4. Opinnoissa suoriutuminen vuonna 2016 (% vastaajista)
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jopa 68 prosenttia opiskelijoista 
kertoi haluavansa päästä opin-
noissaan helpolla (ks. kuvio 3). 
Vain 15 prosenttia opiskelijoista 
vuonna 2016 on täysin eri mieltä 
siitä, että haluaa päästä opinnois-
saan helpolla (ks. kuvio 4). 

Ammatillisen koulutuksen kes-
keyttäneiden opiskelijoiden osuus 
on vuosittain vähentynyt. Lu-
kuvuonna 2013–2014 nuorille 
suunnatussa ammatillisessa kou-
lutuksessa 7,6 prosenttia opis-
kelijoista keskeytti opintonsa, kun 
lukuvuonna 2000–2001 keskeyt-
tämisprosentti oli 13,1. (Tilasto-
keskus 2014.) Olemme jokaisella 
tutkimuskerralla kysyneet opiske-
lijoilta, ovatko he harkinneet ny-
kyisten opintojensa lopettamista. 
Vuosina 2009, 2011 ja 2013 ky-
selyyn vastanneista opiskelijois-
ta yli 20 prosenttia on harkinnut 
opintojen lopettamista kesken (ks. 
kuvio 3). Vuonna 2016 opintojen 
lopettamista harkinneiden opis-
kelijoiden osuus on aiempia vuo-
sia pienempi: vain 11 prosenttia 
vastaajista kertoo harkinneensa 
opintojen lopettamista. Vuonna 
2016 opiskelijoista 83 prosenttia 
ei kerro harkinneensa missään 
vaiheessa nykyisiä opintojaan 
niiden lopettamista (ks. kuvio 4). 

AMIS-tutkimuksen tulokset ovat 
linjassa ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneiden määrän vähenty-
misen kanssa (vrt. Tilastokeskus 
2014). 

Vaikka suuri osa ammatillisista 
opiskelijoista haluaa päästä opin-
noissaan helpolla (ks. kuvio 4), 
arvioi heistä suuri osa kuitenkin 
suoriutuvansa opinnoissaan hy-
vin. Pyysimme opiskelijoita arvi-
oimaan kouluarvosana-asteikolla 
4–10, miten hyvin he kokevat 
suoriutuneensa omiin tavoittei-
siinsa nähden opinnoissaan. Ky-
symykseen oli mahdollista jättää 
vastaamatta, jos oli juuri aloittanut 
nykyiset opintonsa. Vuonna 2016 
vastanneista opiskelijoista 33 
prosenttia arvioi suoriutumistaan 
hyvällä arvosanalla kahdeksan 
(ks. kuvio 5). Vain 4 prosenttia 
kaikista vastanneista arvioi omaa 
suoriutumistaan opinnoissa arvo-
sanoilla 5–6. Kukaan vastaajista 
ei antanut itselleen hylättyä arvo-
sanaa neljä. Naisten ja miesten 
vastaukset ovat jakautuneet pro-
sentuaalisesti hyvin samalla taval-
la. Naisista kuitenkin hieman suu-
rempi osa arvioi suoriutuneensa 
kiitettävästi arvosanalla yhdeksän.

Muilta saatu kannustus ja tuki 
ovat usein tärkeitä opiskelumoti-



38

AMIS 2016

vaation kannalta. Suurin osa am-
matillisista opiskelijoista kertoo 
saavansa kannustusta opintoi-
hinsa vanhemmiltaan ja opettajilta 
(ks. kuvio 6). Jokaisella tutkimus-
kerralla vuosina 2009–2016 lä-
hes 90 prosenttia opiskelijoista on 
kokenut saavansa vanhemmiltaan 
kannustusta opintoihinsa. Suurin 
osa opiskelijoista kokee saavan-
sa kannustusta opintoihinsa myös 
opettajiltaan. Noin 40 prosenttia 
opiskelijoista on kuitenkin jokai-
sella tutkimuskerralla toivonut, että 
opettajilla olisi enemmän aikaa 
jutella asioista heidän kanssaan. 

4.2 Opetuksen tasoon 
tyytyväisyys ja viihtyminen 
koulussa

Jokaisella tutkimuskerralla vuosi-
na 2009–2016 suurin osa am-
matillisista opiskelijoista on ollut 
tyytyväinen opetukseen koulus-
saan. Opiskelijoiden tyytyväisyys 
opetukseen on hieman lisään-
tynyt vuosina 2013 ja 2016 (ks. 
kuvio 7). Vuonna 2016 jopa 88 
prosenttia opiskelijoista kertoo 
olevansa täysin tai melko tyyty-
väinen opetukseen, kun vuonna 
2009 tyytyväisten opiskelijoiden 

Kuvio 5. Arvio nykyisissä opinnoissa suoriutumisesta omiin tavoitteisiin nähden kou-
luarvosana-asteikolla 4–10 vuonna 2016 (% kaikista vastaajista, naisista ja miehistä)
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Kuvio 6. Opiskelijoiden saama kannustus ja tuki opintoihin vuosina 2009–2016 (% 
vastaajista, jotka ovat täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)

osuus oli 74 prosenttia. Vuonna 
2016 jopa 63 prosenttia vas-
tanneista opiskelijoista on täysin 
samaa mieltä siitä, että on tyy-
tyväinen opetuksen tasoon kou-
lussaan (ks. kuvio 8). Täysin tai 
melko tyytymättömiä opetuksen 
tasoon koulussaan on vain 13 
prosenttia opiskelijoista. Avovas-
tausten mukaan syy hyvään tai 
huonoon oppimiskokemukseen 

on usein ollut opettajan toiminta. 

Parhaimmat kokemukseni am-
matillisiin opintoihin liittyen ovat 
ehdottomasti motivoivat opettajat, 
jotka tekevät kaikkensa oppimi-
seni eteen. Myöskin samalla alalla 
opiskelevat samanhenkiset opis-
kelijat vaikuttavat opintojen suo-
rittamiseen. Huonoimmista koke-
muksista ammatillisiin opintoihin 

Opiskelijoiden tyytyväisyys opetukseen on hieman 
lisääntynyt.
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Kuvio 7. Opetukseen ja oppimisympäristöön tyytyväisyys vuosina 2009–2016 (% 
vastaajista, jotka ovat täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)

Kuvio 8. Opetukseen ja oppimisympäristöön tyytyväisyys vuonna 2016 (% vastaajista)
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liittyen ensimmäisenä tuli mieleen 
eri alojen välillä huomattava vaih-
telu opetuksen laadussa. 
(Nainen 17 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Huonoimmat ovat osaamaton 
opettaja joka ei osannut vastata 
mihinkään ja jonka tunnilla goo-
gletettiin itsenäisesti tietokoneella 
suurin osa ajasta. Parasta on ol-
leet aiheestaan innostuneet opet-
tajat jotka ovat käyttäneet moni-
puolisesti erilaisia havainnollistavia 
keinoja opetuksensa tukena. 
(Nainen 30 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Opiskelijoiden kokemukset oppi-
tuntien ilmapiiristä ovat olleet jo-
kaisella tutkimuskerralla vuosina 
2009–2016 enimmäkseen hyviä 
(ks. kuvio 7). Luokan ilmapii-
rin oppimiselle hyväksi kokevien 
osuus on lisääntynyt jokaisella 
kyselykerralla. Vuonna 2016 vas-
taajista jopa 82 prosenttia kokee 
luokkansa ilmapiirin edistävän 
oppimistaan, kun taas vuon-
na 2009 vastaava osuus oli 69 
prosenttia (ks. kuvio 7). Vuoden 
2016 vastaajista oppimisilmapiiriä 
piti erittäin huonona 9 prosenttia 
opiskelijoista (ks. kuvio 8).

Työrauhan huonoksi koke-
vien opiskelijoiden osuus on pie-
nentynyt jokaisella kyselykerralla 
vuodesta 2011 lähtien (ks. ku-
vio 7). Vuonna 2011 jopa puolet 
opiskelijoista on pitänyt työrauhaa 
oppitunneilla usein huonona, kun 
taas vuonna 2016 noin kolmas-
osa opiskelijoista kokee työrau-
han huonoksi. Vuonna 2016 yli 
puolet opiskelijoista oli täysin eri 
mieltä siitä, että oppitunneilla on 
usein huono työrauha (ks. kuvio 
8). 

Vuoden 2016 kyselyn avo-
vastauksissa opintojen parhaista 
ja huonommista kokemuksista 
korostui ilmapiirin vaikutus opis-
keluun. Hyvän opiskeluilmapii-
rin luovat kanssaopiskelijat, jotka 
myös auttavat viihtymään opinto-
jen parissa. Osalla opiskelijoista 
oli puolestaan päinvastaisia ko-
kemuksia ilmapiiristä koulussaan.

 
Rento ja vapaa ilmapiiri luokas-
sa tekee opiskelusta hauskaa. 
Huonona puolena pidän koulun 
informaation kulkua viestinnässä 
sekä ryhmäkoon suureneminen 
ja opettajien vähentäminen 
(Nainen 17 vuotta, maatalousalan 
perustutkinto)
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Parhaimmat kokemukset ovat 
työssäoppimisesta, huonoimmat 
siitä kun luokassa on ollut niin 
levotonta että oppiminen on ollut 
lähes mahdotonta. 
(Nainen 20 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto)

Opetuksen laatu on hyvä, mutta 
huono luokka ja työrauha käyvät 
hermoille joskus. 
(Mies 17 vuotta, kone- ja metal-
lialan perustutkinto)

Digitaalisia oppimisympäristö-

jä hyödynnetään yhä enemmän 
ammatillisten opintojen tukena. 
Vuoden 2016 kyselyssä kysyim-
me ensimmäistä kertaa opiskeli-
joiden mielipidettä digitaalisuuden 
hyödyntämisestä opinnoissa. Eni-
ten digitaalisten oppimisympä-
ristöjen hyödyntämistä opintojen 
tukena toivovat luonnontieteiden 
alan opiskelijat (ks. kuvio 9). Kult-
tuurialan opiskelijoista suurin osa 
on sitä mieltä, ettei toivosi digitaa-
lisuutta opintoihinsa. 

Jokaisella tutkimuskerralla vuo-
sina 2009–2016 olemme kartoit-

Kuvio 9. Kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa: ”Toivoisin, että opintojen tukena 
käytettäisiin enemmän digitaalisia oppimisympäristöjä”? (% kaikista vastaajista koulu-
tusalan mukaan vuonna 2016) 
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taneet ammatillisten opiskelijoiden 
kokemuksia koulukiusaamises-
ta. Vuosina 2009, 2011 ja 2013 
noin 20 prosenttia opiskelijoista 
myöntää itse kiusanneen tai syr-
jineen muita oppilaita koulussaan 
(ks. kuvio 10). Niiden opiskelijoi-
den osuus, jotka myöntävät itse 
kiusanneensa tai syrjineensä, on 
hieman laskenut. Vuonna 2016 
opiskelijoista 13 prosenttia kertoo 

syyllistyneensä muiden kiusaami-
seen tai syrjimiseen koulussa. 

Kiusaamista tai syrjintää kertoo 
itse kokeneensa noin kolmannes 
opiskelijoista jokaisella tutkimus-
kerralla (ks. kuvio 10). Ammatil-
listen opiskelijoiden keskuudessa 
koulussa tapahtuva kiusaaminen 
ja syrjiminen ovat siis edelleen 
asioita, joihin on tärkeää puuttua. 
Vuoden 2016 kyselyn avovasta-

Noin kolmannes opiskelijoista on kokenut 
kiusaamista tai syrjintää.

Kuvio 10. Koulukiusaaminen vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat täysin tai 
melko samaa mieltä väittämän kanssa)
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uksissa tuli myös esille opiskeli-
joiden kokemuksia kiusaamisesta 
ja syrjimisestä. Jotkut opiskelijat 
kokivat myös joidenkin opettajien 
syrjivän tai kiusaavan itseään tai 
muita oppilaita. 

Olen miesvaltaisella alalla ja mei-
dän koulussa on alttiutta koulu-
kiusaamiselle, opettaja vastaan 
oppilas. Minua on haukuttu, no-
lattu, jätetty ilman töitä (olen saat-
tanut istua 8h ilman mitään työtä) 
alistetaan, ollaan puhumatta, käy-
tetään opettajan valtaa väärin. 
(Nainen 19 vuotta, autoalan pe-

Kuvio 11. Kiinnostus vaihto-opiskeluun ja työssäoppimiseen ulkomailla vuonna 2016 
(% kaikista vastaajista, naisista ja miehistä)

rustutkinto)

4.3 Vaihto-opinnot ja 
työssäoppiminen ulkomailla 

Kartoitimme vuonna 2016 am-
matillisten opiskelijoiden innos-
tusta suorittaa osa opinnoistaan 
ulkomailla. Kuviosta 11 nähdään, 
että suurta osaa opiskelijoista 
kiinnostavat opinnot ulkomailla. 
Kaikista opiskelijoista 43 prosent-
tia voisi harkita vaihto-oppilaaksi 
lähtemistä ulkomaille ja 59 pro-
senttia työssäoppimisjakson suo-
rittamista ulkomailla. Kun tarkas-
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Kuvio 12. Kiinnostus työssäoppimiseen ulkomailla vuonna 2016 (% vastaajista kou-
lutusalan mukaan) 

tellaan opiskelijoiden vastauksia 
sukupuolen mukaan, nähdään, 
että naisista hieman suurempi 
osa kuin miehistä on innokkaam-
pia lähtemään opiskelemaan tai 
suorittamaan työssäoppimisjak-
soa ulkomailla. 

Eri koulutusalojen opiskelijoista 
kaikista innokkaimpia ulkomail-
le työssäoppimista suorittamaan 
lähtijöitä ovat matkailu-, ravitse-
mis- ja talousalan opiskelijat (ks. 

kuvio 12). Toiseksi innokkaimpia 
ovat kulttuurialan opiskelijat ja 
kolmanneksi innokkaimpia so-
siaali-, terveys- ja liikunta-alan 
opiskelijat. Eniten samaa mieltä 
väittämän ”En missään nimessä 
haluaisi suorittaa työssäoppimis-
jaksoa ulkomailla” ovat tekniikan 
ja liikenteen alan opiskelijat. Pi-
tää kuitenkin ottaa huomioon, 
että koulutusalojen erityispiirteet 
varmasti vaikuttavat opiskelijoi-

Opinnot ja työssäoppiminen ulkomailla kiinnostavat 
suurta osaa opiskelijoista.
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den innokkuuteen suorittaa osa 
opinnoista ulkomailla. Esimerkik-
si työssäoppiminen ulkomailla on 
tyypillisempää matkailualan opis-
kelijalle, kun taas tekniikan ja lii-

kenteen alan opiskelija tarvitsee 
ulkomailla työssäoppimista suo-
rittaessaan erityistä kielitaitoa alan 
erikoissanastosta. 
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4.4 Tiivistetysti amisten kokemuksia opinnoista

• Motivoituneita opinnoistaan: jokaisella tutkimuskerralla vuosina 
2009–2016 yli 80 prosenttia opiskelijoista on ollut motivoitunut 
opinnoistaan.
• Onnistumisen kokemukset opinnoissa keskeisiä: jokaisella tutki-
muskerralla vuosina 2009–2016 noin 90 prosenttia opiskelijoista 
on kokenut saavansa onnistumisen kokemuksia opinnoistaan.  
• Opiskelijoiden tyytyväisyys opetuksen tasoon nousussa: vuonna 
2016 jopa 88 prosenttia opiskelijoista kertoo olevansa tyytyväinen 
opetukseen koulussaan. 
• Hyvän opiskeluilmapiirin luovat kanssaopiskelijat: opiskelijoiden 
kokemukset työilmapiiristä oppitunneilla ovat olleet jokaisella tut-
kimuskerralla vuosina 2009–2016 enimmäkseen hyviä. Vuonna 
2016 vastaajista jopa 82 prosenttia kokee luokkansa ilmapiirin ja 
68 prosenttia työrauhan oppitunneilla hyväksi. 
• Kiusaamisen ja syrjimisen ehkäisyyn keskeistä panostaa: jokai-
sella tutkimuskerralla vuosina 2009–2016 noin kolmasosa opis-
kelijoista on kokenut kiusaamista tai syrjintää koulussaan.
• Kansainvälisyys kiinnostaa: vuonna 2016 jopa 59 prosenttia 
opiskelijoista voisi harkita työssäoppimisjakson suorittamista ulko-
mailla ja 46 prosenttia vaihto-oppilaaksi lähtemistä. 
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Luvun aloittavassa lainauksessa 17-vuotias matkailualan opiskelija 
kuvaa kokemuksiaan työelämästä. Tässä luvussa tarkastellaan, 
miten ammatilliset opiskelijat suhtautuvat työelämään ja omiin 

työelämävalmiuksiinsa sekä millaisia näkemyksiä opiskelijoilla on tu-
levaisuuteen liittyen. Luvussa tuodaan esille ajankohtaista tietoa am-
matillisten opiskelijoiden suhtautumisesta työelämään ja tulevaisuuteen 
vuoden 2016 kyselyn tulosten kautta sekä verrataan tuloksia aiempiin 
vuosien 2009, 2011 ja 2013 tuloksiin. Huomionarvoista on, että ky-
selyyn vastanneiden opinnot ovat vielä kesken, ja suuri osa vastaajista 
on juuri aloittanut ammatilliset opintonsa.

5. TYÖELÄMÄÄN JA TULEVAISUUTEEN 
SUHTAUTUMINEN

Työssäoppimisjaksot ovat olleet 
todella kivoja ja monipuolisia. 
Odotan innolla pääsyä työelämään! 
(Nainen 17 vuotta, matkailualan 
perustutkinto)

49



50

AMIS 2016

5.1 Koetut 
työelämävalmiudet 

Kysyimme ammattiin opiskele-
vien näkemyksiä siitä, miten hyvin 
saatu koulutus palvelee työelä-
mään siirtymistä ja siellä menes-
tymistä. Ammatilliset opiskelijat 
suhtautuvat varsin optimistisesti 
mahdollisuuksiinsa työelämässä. 
Jokaisella tutkimuskerralla vuosi-
na 2009–2016 noin 90 prosent-
tia opiskelijoista on ollut täysin 
tai melko samaa mieltä siitä, että 
heidän ammatillinen koulutuksen-
sa tarjoaa monipuolisia vaihtoeh-
toja työelämään liittyen (ks. kuvio 
1). Vuonna 2016 opiskelijoista 
63 prosenttia on täysin samaa 
mieltä siitä, että ammattikoulutus 
tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja 
työelämään (ks. kuvio 2). Täysin 
eri mieltä ammattikoulutuksen tar-
joamista monipuolisista vaihtoeh-
doista työelämään on vain 4 pro-
senttia vastanneista opiskelijoista. 

Suurin osa ammatillisista opis-
kelijoista odottaa innostunee-

na opintojen jälkeen työelämään 
siirtymistä. Lähes 90 prosenttia 
opiskelijoista on jokaisella tutki-
muskerralla kertonut odottavansa 
innolla työelämään pääsyä (ks. 
kuvio 1). Vuonna 2016 opiske-
lijoista 66 prosenttia on täysin 
samaa mieltä siitä, että odottaa 
innolla työelämään pääsyä, kun 
taas 5 prosenttia on täysin eri 
mieltä väittämän kanssa (ks. ku-
vio 2). 

Suurin osa opiskelijoista suh-
tautuu melko luottavaisin mielin 
työelämään siirtymiseen ammatil-
listen opintojen jälkeen. Jokaisella 
tutkimuskerralla yli 80 prosenttia 
opiskelijoista on kokenut olevan-
sa valmis työelämään opintojen-
sa jälkeen (ks. kuvio 1). Vuon-
na 2016 ammattiin opiskelevista 
jopa 87 prosenttia kokee olevan-
sa valmis työelämään opintojen 
jälkeen. Opiskelijoista 6 prosenttia 
on täysin eri mieltä siitä, että on 
valmis menemään töihin opinto-
jen jälkeen (ks. kuvio 2).

Lähes 90 prosenttia opiskelijoista on jokaisella 
tutkimuskerralla kertonut odottavansa innolla 

työelämään pääsyä.
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Kuvio 1. Työelämään suhtautuminen vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat 
täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)

Kuvio 2. Työelämään suhtautuminen vuonna 2016 (% vastaajista)
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Kysyimme opiskelijoilta, mil-
laiset edellytykset he kokevat it-
sellään olevan pärjätä tulevassa 
ammatissaan. Opiskelijat ovat jo-
kaisella tutkimuskerralla vuosina 
2009–2016 suhtautuneet varsin 
myönteisesti omiin työelämäval-
miuksiinsa. Vuosittain noin 90 
prosenttia opiskelijoista on ko-
kenut pärjäävänsä tulevassa am-
matissaan (ks. kuvio 3). Vuonna 
2016 kyselyyn vastanneista opis-
kelijoista 68 prosenttia on täysin 
samaa mieltä siitä, että uskoo 
omaavansa hyvät edellytykset 
pärjätä tulevassa ammatissaan. 

Opiskelijoista 8 prosenttia ei usko 
edellytyksiinsä pärjätä tulevassa 
ammatissaan (ks. kuvio 4).

Jokaisella tutkimuskerralla 
vuosina 2009–2016 yli puolet 
opiskelijoista on uskonut joutu-
vansa muuttamaan töiden perässä 
toiselle paikkakunnalle. Opiskeli-
joiden usko töiden takia muutta-
miseen on hieman noussut, sillä 
vuonna 2009 opiskelijoista 59 
prosenttia on uskonut tarpeeseen 
muuttaa töiden perässä toiselle 
paikkakunnalle, kun taas vuon-
na 2016 vastaava osuus oli 65 
prosenttia (ks. kuvio 3). Vuonna 

Kuvio 3. Työelämään suhtautuminen vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat 
täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa)
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Kuvio 4. Työelämään suhtautuminen vuonna 2016 (% vastaajista) 

2016 opiskelijoista 23 prosenttia 
on täysin eri mieltä siitä, että jou-
tuu muuttamaan tulevaisuudessa 
toiselle paikkakunnalle töiden pe-
rässä (ks. kuvio 4).

Opiskelijoiden pelko työttö-
myydestä valmistumisen jälkeen 
on hieman laskenut. Vuonna 
2009 jopa 60 prosenttia opis-
kelijoista oli samaa mieltä väit-
tämän kanssa ”Pelkään, että en 
löydä työtä valmistuttuani”, kun 
taas vuonna 2016 samaa miel-
tä oli 46 prosenttia opiskelijoista. 
Eri koulutusalojen opiskelijoista 
eniten työttömyyttä valmistumisen 

jälkeen pelkäävät humanistisen 
ja kasvatusalan opiskelijat. Vähi-
ten työttömyyttä eri koulutusalojen 
opiskelijoista pelkäävät tekniikan 
ja liikenteen alan opiskelijat (ks. 
kuvio 5).

5.2 Työelämään liittyviä 
odotuksia ja huolia

Kysyimme ammattiin opiskelevil-
ta, millaisia asioita he edellyttävät 
työltä. Kysymys toteutettiin listauk-
sena erilaisista työelämään liitty-
vistä odotuksista, josta vastaajia 
pyydettiin valitsemaan asiat, joita 
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he vähintään edellyttävät työltä. 
Opiskelijoiden oli mahdollista va-
lita useita asioita listasta. 

Kuvioon 6 on listattu 10 asiaa, 
joita suurin osa vuonna 2016 
kyselyyn vastanneista opiskeli-
joista edellyttää eniten työltänsä. 
Opiskelijoista jopa 90 prosenttia 
pitää tärkeältä työltä edellyttä-
vältä asialta hyvää työilmapiiriä. 
Työn mielekkyys ja mahdollisuus 
oppia uusia asioita ovat suurim-
man osan opiskelijoista mielestä 
keskeisimpiä työltä edellytettäviä 
asioita. Opiskelijoista 66 pro-
senttia pitää hyvää toimeentuloa 

asiana, jota vähintään edellyttää 
työltä. Opiskelijoista 64 prosenttia 
arvostaa myös mahdollisuutta pit-
käaikaiseen työsuhteeseen.

Kysyimme ammattiin opiskele-
vilta myös, mikä heitä tulevaisuu-
den työssä huolestuttaa. Kysymys 
toteutettiin samanlaisena listaus-
kysymyksenä kuin kysymys työltä 
vähintään edellytettäviltä asioilta. 
Kuvioon 7 on listattu 10 asiaa, 
jotka eniten huolestuttavat tulevai-
suuden työssä suurinta osaa am-
matillisista opiskelijoista vuonna 
2016. Opiskelijoista 66 prosenttia 
pitää huonoa työilmapiiriä eniten 

Kuvio 5. Kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa: ”Pelkään, että en löydä työtä 
valmistuttuani”? (% vastaajista vuonna 2016 koulutusaloittain)
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Kuvio 6. Mitä asioita vähintään edellytät työltäsi? 10 eniten vastauksia kerännyttä asiaa 
(% vastaajista vuonna 2016)

Kuvio 7. Mitkä asiat huolestuttavat sinua tulevaisuuden työhösi liittyen? 10 eniten vas-
tauksia kerännyttä asiaa (% vastaajista vuonna 2016) 
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Kuvio 8. Suhtautuminen yrittäjyyteen vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat 
melko tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa)

huolestuttavana asiana tulevassa 
työelämässä. Työn stressaavuutta 
huolestuttavana asiana pitää 66 
prosenttia opiskelijoista. Lisäk-
si yli puolet kaikista vastanneista 
opiskelijoista pitää tulevaisuuden 
työssään huolestuttavina asioina 
huonoa toimeentuloa, liiallista kii-
rettä, omaa jaksamista ja huonoa 
työllisyystilannetta.  

5.3 Yrittäjyyteen 
suhtautuminen 

Ammatillisen koulutuksen yhdeksi 
keskeiseksi tavoitteeksi on kirjattu 

yrittäjyyden edistäminen. Yrittä-
jäksi ryhtyminen kiinnostaa monia 
ammattiin opiskelevia. Jokaisella 
tutkimuskerralla vuosina 2009–
2016 noin puolet vastanneis-
ta ammatillisista opiskelijoista on 
kertonut haluavansa tulevaisuu-
dessa toimia yrittäjänä (ks. kuvio 
8). Vuonna 2011 opiskelijoista 
jopa 55 prosenttia on kertonut 
haluavansa toimia tulevaisuudes-
sa yrittäjänä. Vuonna 2016 yrittä-
jyydestä kiinnostuneiden opiskeli-
joiden osuus on hieman laskenut, 
kun 46 prosenttia opiskelijoista 
kertoo olevansa halukas tulevai-
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suudessa toimimaan yrittäjänä. 
Vuosina 2011, 2013 ja 2016 yli 
90 prosenttia vastanneista opis-
kelijoista on kertonut arvostavan-
sa yrittäjiä. Yrittäjyys on herättänyt 
monissa opiskelijoissa myös pe-
lon tunteita: noin 70 prosenttia on 
pitänyt yrittäjäksi ryhtymistä pelot-
tavana. 

Vuoden 2016 kyselyssä selvi-
timme aiempia vuosia laajemmin 
ammattiin opiskelevien suhtautu-
mista yrittäjyyteen. Jopa kolman-
nes opiskelijoista on täysin samaa 
mieltä siitä, että yrittäjäksi ryhtymi-
nen tuntuu pelottavalta (ks. kuvio 
9). Opiskelijoista neljännes on 
kuitenkin täysin samaa mieltä sii-
tä, että yrittäjyys tuntuu pätkätyötä 
paremmalta vaihtoehdolta. Lisäksi 
kysyimme opiskelijoilta, sisältää-
kö yrittäjyys heidän mielestään 
enemmän mahdollisuuksia kuin 
uhkia. Opiskelijoista yli puolet (57 
prosenttia) näkee yrittäjyydessä 
enemmän mahdollisuuksia kuin 
uhkia. 

Vuoden 2016 kyselyn avovas-
tauksissa korostui opiskelijoiden 

yrittäjyyttä kohtaan tuntema pe-
lokkuus. Opiskelijat kirjoittivat, että 
yrittäjänä toimiminen tuntuu liian 
epävarmalta ja sitovalta vaihto-
ehdolta. Osa opiskelijoista kokee, 
ettei itsellä ole valmiuksia toimia 
yrittäjänä heti opintojen jälkeen. 

Olen saanut yrittäjyydestä sel-
laisen kuvan, että siinä on kiinni 
koko ajan. Suuret riskit ja koko 
ajan pitää olla skarppina. 
(Nainen 21 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

En halua ryhtyä yrittäjäksi koska 
minulla ei ole sellaista persoonaa 
sitä varten enkä tiedä miten yri-
tykseni menestyisi tulevaisuudes-
sa. Konkurssi pelottaisi. 
(Mies 19 vuotta, tieto- ja viestin-
tätekniikan perustutkinto)

En kokisi ainakaan vielä tässä 
iässä tahtovani ottaa niin paljon 
vastuuta ja työtä itselleni. 
(Nainen 18 vuotta, matkailualan 
perustutkinto)

Vuonna 2014 opiskelijoista 46 prosenttia haluaisi 
tulevaisuudessa toimia yrittäjänä.
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Ainakin työelämän alussa koke-
mus ei riittäisi enkä todennäköi-
sesti kykenisi ottamaan vielä sel-
laista vastuuta. 
(Mies 16 vuotta, turvallisuusalan 
perustutkinto)

Kuviosta 10 nähdään, millai-
set valmiudet opiskelijat koke-
vat saavansa toimia yrittäjänä eri 
koulutusaloilla. Eniten valmiuksia 
yrittäjyyteen opinnoistaan koke-
vat saavansa yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon alan 
opiskelijat. Heistä 26 prosenttia 
on täysin samaa mieltä siitä, että 

heidän opintonsa ovat antaneet 
hyvät valmiudet toimia yrittäjänä. 
Vähiten valmiuksia yrittäjyyteen 
opinnoissaan kokevat saavansa 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
opiskelijat. 

Yrittäjäksi ryhtyminen on tyypil-
lisempää eri koulutusaloilla. Tämä 
näkyy hyvin kuviosta 11, jossa 
kuvataan opiskelijoiden saman-
mielisyyttä väittämän kanssa ”Toi-
min todennäköisesti ainakin osan 
työurastani pää- tai sivutoimisena 
yrittäjänä”. Kaikista todennäköi-
sempänä yrittäjyyttä työurallaan 
pitävät kulttuurialan opiskelijat. 

Kuvio 9. Suhtautuminen yrittäjyyteen vuonna 2016 (% vastaajista) 
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Kuvio 10. Kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa: ”Opintoni ovat antaneet minulle 
hyvät valmiudet toimia yrittäjänä”? (% vastaajista vuonna 2016 koulutusaloittain) 

Kuvio 11. Kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa: ”Toimin todennäköisesti aina-
kin osan työurastani pää- tai sivutoimisena yrittäjänä”? (% vastaajista vuonna 2016 
koulutusaloittain)
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Heistä yhteensä 54 prosenttia on 
täysin tai melko samaa mieltä siitä, 
että tulee työurallaan toimimaan 
yrittäjänä. Vähiten todennäköise-
nä yrittäjyyttä työurallaan pitävät 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
opiskelijat.

Vuoden 2016 kyselyn avovas-
tauksista tulee esille, että esimer-
kiksi omien vanhempien hyvät 
kokemukset yrittäjyydestä kan-
nustavat opiskelijaa ryhtymään 
yrittäjäksi. Osa opiskelijoista kui-
tenkin koki, että on vanhempiensa 
kautta nähnyt yrittäjyyden huonot 
puolet, eikä siksi halua välttämät-
tä ryhtyä itse samaan. Toisaalta 
avovastauksissa tuli esille opis-
kelijoiden innokkuus yrittäjyyttä 
kohtaan. Yrittäjyyteen nähdään 
liittyvän uhkien lisäksi myös pal-
jon mahdollisuuksia ja vapautta. 

Vanhempani on yrittäjä, joten 
kiinnostus lähtee sieltä. Yrittäjänä 
saa tehdä sellaista työtä jota ha-
luaa ja varsinkin minun kohdalla, 
johtoasema työpaikalla olisi se 
mitä haluan. 
(Nainen 20 vuotta, hotelli-, ravin-
tola- ja catering-alan perustut-
kinto)

Suvussa on niin paljon yrittäjiä, 
että on käynyt hyvin selväksi, et-
ten itse tahdo. 
(Nainen 19 vuotta, musiikkialan 
perustutkinto)

Omasta perheestä löytyy yksi yrit-
täjä ja olen nähnyt miten haasta-
vaa ja stressaavaa se osaa olla. 
Tällä hetkellä en voi ajatella yrit-
täjyyttä omalla kohdallani, vaan 
haluan ensin saada kaiken muun 
elämässä tasapainoon. Jollain ta-
solla on pienestä asti kyllä haa-
veillut oman yrityksen perustami-
sesta, mutta tällä hetkellä se ei 
ole omalla kohdalla realistista. 
(Nainen 19 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

Se olisi varma toimeentulo (jos on 
hyvä liikeidea) ja saisi itse päättää 
miten työpaikalla toimitaan. Kui-
tenkin stressi ja vastuu ovat isoja 
juttuja. 
(Nainen 18 vuotta, matkailualan 
perustutkinto)

Vapaus ja itsemääräämisoikeus. 
Mahdollisuus rikastumiseen ja 
vapaa-ajan suunniteluun. Kaikki 
on itsestä kiinni. 
(Mies 31 vuotta, liikunnanohjauk-
sen perustutkinto)
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Kuvio 12. Mitä aiot tehdä valmistumisen jälkeen? (% kaikista vastaajista, naisista ja 
miehistä vuonna 2016)

Haluaisin ryhtyä yrittäjäksi, sil-
lä haluan olla itseni pomo sekä 
olen aina ollut kiinnostunut oman 
yrityksen perustamisesta. Haluan 
tehdä jotain mistä voin menestyä, 
ja myöhemmin olla itsestäni yl-
peä. 
(Nainen 17 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

5.4 Tulevaisuuden odotukset

Kysyimme opiskelijoilta heidän 
ajatuksistaan tulevaisuudesta. 
Pyysimme opiskelijoita kerto-
maan, mitä he suunnittelevat te-

kevänsä ammatillisista opinnoista 
valmistumisen jälkeen. Vuonna 
2016 vain hieman yli kolmannes 
(39 prosenttia) kaikista vastan-
neista opiskelijoista aikoo siirtyä 
suoraan työelämään valmistumi-
sen jälkeen (ks. kuvio 12). Opis-
kelijoista lähes kolmannes (27 
prosenttia) ei vielä tiedä, mitä 
opintojen jälkeen aikoo. Suu-
ri osa kyselyyn vastanneista on 
vasta aloittanut opintonsa, joten 
on tyypillistä, että alkuvaiheessa 
opintoja valmistumisen jälkeiset 
suunnitelmat eivät vielä ole selvät.  
Kyselyyn vastanneista naisista 20 
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prosenttia kertoo suunnittelevan-
sa jatko-opintoja ammattikorkea-
koulussa, kun taas miehistä 14 
prosenttia haluaa jatkaa opinto-
jaan ammattikorkeakoulussa am-
matillisen tutkinnon suorittamisen 
jälkeen. 

Opiskelijoilta kysyttiin tulevai-
suuteen liittyen, millaiseksi he 
ajattelevat elämänsä 15 vuoden 
kuluttua. Kysymys oli toteutet-
tu avokysymyksen lisäksi listana, 
josta vastaajat valitsivat ne asiat, 
jotka ajattelevat kuuluvan elä-
määnsä 15 vuoden kuluttua. Lä-
hes kaikki kyselyyn vastanneet 

opiskelijat uskovat työllistyvänsä 
(94 prosenttia) ja tulevansa talou-
dellisesti hyvin toimeen (74 pro-
senttia) (ks. kuvio 13). Suurin osa 
vastanneista opiskelijoista uskoo, 
että 15 vuoden kuluttua heillä on 
perhe (67 prosenttia) ja läheisiä 
ystäviä (79 prosenttia). 

Pyysimme opiskelijoita myös 
omin sanoin kuvailemaan, min-
kälaista elämää he haluaisivat 
elää 15 vuoden kuluttua ja min-
kälaisia haaveita ja tavoitteita heil-
lä on elämässään. Vuoden 2016 
kyselyn avovastauksissa korostuu 
onnellisuuden, perheen, läheisten 

Kuvio 13. Kun ajattelet elämääsi 15 vuotta eteenpäin, mitkä seuraavista asioista ajat-
telet kuuluvan elämääsi (% vastaajista vuonna 2016)
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ja hyvän työn merkitys. Monil-
la opiskelijoilla on tulevaisuuden 
haaveena ja tavoitteena puoliso, 
lapsia ja oma koti. Monet mai-
nitsevat haaveekseen löytää itsel-
leen hyvä työ, jossa viihtyy ja tu-
lee taloudellisesti hyvin toi-meen. 
Opiskelijoiden haaveisiin kuuluu 
myös matkustelu ja ulkomailla 
asuminen. 

Töissä käyvä tavallinen ihminen, 
jolla on oma perhe. 
(Mies 15 vuotta, talotekniikan pe-
rustutkinto)

Toivon tukevaa perhettä ja että 
on tarpeeksi varallisuutta ’’hyvää’’ 
elämiseen. 
(Mies 16 vuotta, tieto- ja viestin-
tätekniikan perustutkinto)

Haluaisin että minulla olisi avio-
mies ja lapsia. Minulla olisi am-
mattikorkeakoulututkinto, hyvä 
työpaikka mistä saisi hyvää palk-
kaa ja missä saisin tehdä juuri sitä 
mitä parhaiten osaan ja tykkään 
tehdä. Oma omakotitalo ja eläisin 

onnellista elämää. 
(Nainen 19 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

Sellainen elämä johon ei kuulu 
liiallinen suorittaminen. Koen että 
töihin on pakko mennä, mutta 
se ei kuulu mitenkään elämäni 
ykkösprioriteetteihin. Kuhan saa 
tehdä mitä haluaa ja toteuttaa 
omia haaveitaan niin olen ihan 
tyytyväinen. 
(Mies 21 vuotta, tieto- ja viestin-
tätekniikan perustutkinto)

Tavoitteenani on olla terve, tehdä 
töitä ja pärjätä elämässä. Toivoisin 
että saisin myös jatkokouluttautua 
ja toiveenani olisi myös perustaa 
perhe. Toivoisin että 15 vuoden 
päästä olisin asunut ulkomailla 
edes vähän aikaa ja nähnyt maa-
ilmaa ja tehnyt asioita mitkä teke-
vät minut onnelliseksi. Ehkä mah-
dollisesti olisin siihen mennessä 
keksinyt minkä yrityksen perustai-
sin/ olisin jo perustanut yrityksen. 
(Nainen 18 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

Opiskelijoista 74 prosenttia uskoo tulevansa 
taloudellisesti hyvin toimeen 15 vuoden kuluttua. 
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Saada hyvä työpaikka, jossa on 
hyvä ilmapiiri ja aamulla ei tunnu 
pahalta lähteä tekemään töitä. Mi-
nulla olisi todella hyviä kavereita, 
joiden kanssa olisi mukava viet-

tää aikaa viikonloppuisin ja töiden 
jälkeen esimerkiksi videopelien 
kanssa. 
(Mies 17 vuotta, tieto- ja viestin-
tätekniikan perustutkinto)
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5.5 Tiivistetysti amisten ajatuksia työelämästä ja 
tulevaisuudesta

• Ammatillinen koulutus valmistaa hyvin työelämään: jokaisella 
tutkimuskerralla vuosina 2009–2016 noin 90 prosenttia opiskeli-
joista on ollut sitä mieltä, että koulutus tarjoaa heille monipuolisia 
vaihtoehtoja työelämään liittyen, ja että heillä on hyvät edellytykset 
pärjätä tulevassa ammatissaan.
• Työelämää opintojen jälkeen odotetaan innolla: jokaisella tutki-
muskerralla vuosina 2009–2016 lähes 90 prosenttia opiskelijois-
ta on kertonut odottavansa innolla työelämään pääsyä. 
• Monilla kuitenkin pelkoa valmistumisen jälkeisestä työttömyy-
destä: vuonna 2016 46 prosenttia kertoo pelkäävänsä, ettei löydä 
töitä valmistumisen jälkeen.
• Työssä halutaan viihtyä ja kehittyä: Hyvä työilmapiiri, työn mie-
lekkyys ja mahdollisuus oppia uusia asioita ovat asioita, joita 
suurin osa opiskelijoista edellyttää työltä.
• Suhtautuminen yrittäjyyteen on vaihtelevaa: vuonna 2016 opis-
kelijoista 46 prosenttia haluaa tulevaisuudessa toimia yrittäjänä. 
Kuitenkin noin 70 prosenttia pitää yrittäjäksi ryhtymistä pelotta-
vana.
• Erilaisia suunnitelmia valmistumisen jälkeen: vain 37 prosenttia 
kaikista vuonna 2016 vastanneista opiskelijoista kertoo siirtyvänsä 
suoraan työelämään opintojen jälkeen. Noin neljännes opiskeli-
joista aikoo jatko-opintoihin ja neljännes ei vielä tiedä, mitä aikoo 
valmistumisen jälkeen tehdä.
• Tulevaisuuteen suhtaudutaan varsin myönteisesti: vuonna 2016 
vastanneista opiskelijoista suurin osa uskoo, että 15 vuoden ku-
luttua on työelämässä, tulee taloudellisesti hyvin toimeen, ja että 
hänellä on perhe ja läheisiä ystäviä. 
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Luvun aloittavassa lainauksessa 17-vuotias sosiaali- ja terveysalan 
opiskelija kuvaa niitä tekijöitä, joista hänen hyvinvointinsa ja tyyty-
väisyytensä omaan elämään koostuu. Tässä luvussa tarkastellaan 

ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä teemoja.  Hyvinvointia 
voidaan määritellä ja mitata monin eri tavoin. Hyvinvointi on yksilölli-
nen kokemus, joka koostuu monista eri tekijöistä. Olemme jokaisella 
kyselykerralla selvittäneet opiskelijoiden hyvinvointia kysymällä heidän 
kokemuksistaan elämänhallinnasta, henkisestä hyvinvoinnista ja so-
siaalisesta elämästä. Tässä luvussa vertaillaan vuosien 2009, 2011, 
2013 ja 2016 kyselytuloksia ammatillisten opiskelijoiden hyvinvoinnista 
ja tuodaan esille ajankohtaista tietoa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen 
vuoden 2016 tulosten kautta. 

6. HYVINVOINTI

Pääsääntöisesti menee hyvin ja 
olen onnellinen. Minulla on lähellä 
ihmisiä joista välitän ja jotka 
välittävät minusta. 
(Nainen 17 vuotta, sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto) 

67
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6.1 Elämänhallinta ja 
henkinen hyvinvointi 

Jokaisella tutkimuskerralla vuosi-
na 2009–2016 olemme selvittä-
neet ammattiin opiskelevien ko-
kemuksia siitä, miten he tuntevat 
hallitsevansa omaa elämäänsä ja 
luottavat pärjäävänsä elämässä. 
Vuosittain opiskelijat ovat suhtau-
tuneet varsin luottavaisin mielin 
omiin kykyihinsä selvitä elämäs-
sä. Noin 90 prosenttia opiskeli-
joista on jokaisella tutkimuskerral-
la kertonut uskovansa, että tulee 
pärjäämään elämässä hyvin (ks. 
kuvio 1). Vuonna 2016 opiske-
lijoista 3 prosenttia ei usko lain-
kaan siihen, että tulisi pärjäämään 
elämässään hyvin. Opiskelijoista 
65 prosenttia on täysin samaa 
mieltä siitä, että uskoo pärjäävän-
sä elämässä (ks. kuvio 2). 

Elämänhallintaan kuuluu tunne 
siitä, että tuntee itse pystyvänsä 
omilla teoillaan ja valinnoillaan 
vaikuttamaan elämäänsä ja hy-
vinvointiinsa. Jokaisella tutkimus-
kerralla noin 80 prosenttia opis-
kelijoista on kokenut, että oma 
elämä on hyvin heidän hallinnas-
saan (ks. kuvio 1). Vuonna 2016 
opiskelijoista 57 prosenttia tun-
tee oman elämänsä olevan täy-

sin hallinnassaan. Opiskelijoista 6 
prosenttia ei tunne oman elämän 
olevan lainkaan omassa hallin-
nassa (ks. kuvio 2). 

Suurin osa ammatillisista opis-
kelijoista uskoo olevansa valmis 
opintojen jälkeen kaikkeen aikui-
sen elämään liittyvään vastuuseen 
(ks. kuvio 1). Noin neljäsosa 
opiskelijoista on jokaisella tutki-
muskerralla vuosina 2009–2016 
kuitenkin epäillyt kykyjänsä selvitä 
kaikesta aikuisen elämään liitty-
västä vastuusta opintojen jälkeen. 
Vuonna 2016 opiskelijoista 11 
prosenttia on täysin eri mieltä ja 
15 prosenttia melko eri mieltä sii-
tä, että valmistumisen jälkeen on 
valmis kaikkeen aikuisen elämään 
liittyvään vastuuseen (ks. kuvio 2). 
Lähes puolet opiskelijoista (44 
prosenttia) on kuitenkin täysin sa-
maa mieltä siitä, että on opintojen 
jälkeen valmis aikuisen elämään 
liittyvään vastuuseen. 

Elämänhallintaan kuuluu myös 
kyky selviytyä stressistä ja kiirees-
tä. Noin 40 prosenttia kyselyyn 
vastanneista ammattiin opiske-
levista on jokaisella tutkimusker-
ralla vuosina 2009–2016 koke-
nut elämänsä liian kiireiseksi ja 
koulun aiheuttavan liikaa paineita 
(ks. kuvio 3). Vuonna 2016 kyse-
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Kuvio 1. Elämänhallinta vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat melko tai täysin 
samaa mieltä väittämän kanssa) 

Kuvio 2. Elämänhallinta vuonna 2016 (% vastaajista)
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lyyn vastanneista opiskelijoista 39 
prosenttia ei kokenut elämään-
sä lainkaan kiireiseksi (ks. kuvio 
4). Opiskelijoista 41 prosenttia ei 
kokenut koulun aiheuttavan yh-
tään liikaa paineita, kun taas 13 
prosenttia opiskelijoista oli täysin 
samaa mieltä siitä, että koulu ai-
heuttaa liikaa paineita heille (ks. 
kuvio 4). 

Jokaisella tutkimuskerral-
la vuosina 2009–2016 olemme 
kysyneet opiskelijoilta päihteiden 
merkityksestä heidän elämässään. 
Niiden opiskelijoiden osuus, jotka 
kokevat päihteiden olevan kes-

keisessä roolissa elämässään, 
on laskenut selkeästi. Vuonna 
2011 opiskelijoista 30 prosenttia 
ja vuonna 2013 opiskelijoista 24 
prosenttia on kertonut, että päih-
teillä on keskeinen rooli heidän 
elämässään. Vuonna 2016 opis-
kelijoista vain 15 prosenttia arvi-
oi, että päihteet ovat keskeisessä 
roolissa heidän elämässään (ks. 
kuvio 3). Opiskelijoista jopa 75 
prosenttia on vuonna 2016 täysin 
eri mieltä siitä, että päihteillä on 
keskeinen rooli heidän elämäs-
sään (ks. kuvio 4). Opiskelijoista 
5 prosenttia kokee, että päihteillä 

Kuvio 3. Elämänhallinta vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat melko tai täysin 
samaa mieltä väittämän kanssa)
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Kuvio 4. Elämänhallinta vuonna 2016 (% vastaajista)

on erittäin keskeinen rooli heidän 
elämässään. 

Olemme kysyneet opiskeli-
joilta jokaisella tutkimuskerralla 
vuosina 2009–2016, kokevatko 
he yksinäisyyttä, riittämättömyyttä, 
masentuneisuutta tai ahdistunei-
suutta. Noin kolmannes opiske-
lijoista on vuosina 2009, 2011 ja 
2013 kertonut kokevansa näitä 
tunteita (ks. kuvio 5). Aiempiin 
kyselytuloksiin verrattuna niiden 
opiskelijoiden osuus, jotka kerto-
vat tuntevansa yksinäisyyttä, riittä-
mättömyyttä, masentuneisuutta tai 
ahdistuneisuutta, on hieman las-

kenut. Vuonna 2016 opiskelijoista 
noin neljännes kertoo tuntevansa 
itsensä yksinäiseksi, riittämättö-
mäksi, masentuneeksi tai ahdis-
tuneeksi (ks. kuvio 5). Vuonna 
2016 vastanneista opiskelijoista 
yli 60 prosenttia ei tunne itsenään 
lainkaan yksinäiseksi, riittämättö-
mäksi, masentuneeksi tai ahdistu-
neeksi (ks. kuvio 6). Opiskelijoista 
noin kymmenes on täysin samaa 
mieltä siitä, että tuntee itsensä yk-
sinäiseksi, riittämättömäksi, ma-
sentuneeksi tai ahdistuneeksi. 

Vuosina 2009, 2013 ja 2011 
noin kolmannes opiskelijoista 
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Kuvio 5. Henkinen hyvinvointi vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat täysin tai 
melko samaa mieltä väittämän kanssa)

Kuvio 6. Henkinen hyvinvointi vuonna 2016 (% vastaajista)
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on tuntenut olevansa henkises-
ti lopussa (ks. kuvio 5). Opis-
kelijoiden osuus, jotka tuntevat 
olevansa henkisesti lopussa, on 
hieman vähentynyt. Vuonna 2016 
opiskelijoista 19 prosenttia tun-
tee olevansa henkisesti lopussa. 
Opiskelijoista 8 prosenttia tuntee 
olevansa täysin henkisesti lopus-
sa (ks. kuvio 6). Opiskelijoista 70 
prosenttia ei tunne lainkaan ole-
vansa henkisesti lopussa.  

Pyysimme opiskelijoita ar-
vioimaan hyvinvointiaan ja tyy-
tyväisyyttään omaan elämään-
sä kysymällä, minkä arvosanan 

Kuvio 7. Minkä arvosanan (kouluarvosana-asteikolla 4–10) antaisit omalle elämällesi? 
(% vastaajista vuonna 2016)

kouluarvosana-asteikolla 4–10 
he antaisivat omalle elämälleen. 
Vuonna 2016 suurin osa vastaa-
jista (34 prosenttia) arvioi omaa 
elämäänsä arvosanalla kahdek-
san (ks. kuvio 7). Vastanneis-
ta ammatillisista opiskelijoista 
11 prosenttia antaa omalle elä-
mälleen korkeimman arvosa-
nan kymmenen. Miehistä hieman 
suurempi osuus arvioi elämäänsä 
kymmenen arvosanalla kuin nai-
sista. Kaikista vastaajista 27 pro-
senttia antaa elämälleen arvosa-
nan yhdeksän.  

Vuoden 2016 kyselyssä pyy-
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simme opiskelijoita myös omin 
sanoin kertomaan, miksi antoi-
vat kyseisen arvosanan omal-
le elämälleen.  Arvosanan 8-10 
valinneiden opiskelijoiden pe-
rusteluissa korostui läheisten ih-
missuhteiden merkitys. Opiskeli-
jat kuvasivat olevansa tyytyväisiä 
elämäänsä, koska heillä on pe-
rusasiat kunnossa ja opiskele-
vat itseään kiinnostavaa alaa ja 
ammattia itselleen. Jos opiskelijat 
valitsivat elämälleen arvosanan 7 
tai sitä alhaisemman arvosanan, 
oli usein heidän elämässään jo-
tain sellaista, minkä he haluaisivat 
muuttaa tai mihin he eivät olleet 
lainkaan tyytyväisiä. 

Arvosana elämälle 10: Minulla on 
parhain perhe mitä voi ikinä kos-
kaan kenelläkään olla, olen vain 
onnellinen ja tyytyväinen kaikkee 
mitä minulla on! 
(Nainen 15 vuotta, hotelli-, ravin-
tola- ja catering-alan perustut-
kinto)

9: Elämässäni kaikki on hyvin, 
minulla on hyvä perhe, läheisiä 
kavereita, olen terve, käyn koulua 
ja olen iloinen. 
(Mies 15 vuotta, liiketalouden pe-
rustutkinto)

8: Minulla on perusasiat kunnos-
sa ja opiskelen ammattia itselleni. 
Minulla on perhe ja hyvä tuki-
verkko :) 
(Nainen 23 vuotta, nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjauksen perustut-
kinto)

8: Pärjään tällä hetkellä hyvin elä-
mässäni, minulla on hyvä perhe 
ja koti. 
(Mies 17 vuotta, liiketalouden pe-
rustutkinto)

7: Jokaisella tulee olemaan elä-
mässään enemmän ja vähemmän 
vaikeita aikoja. Ja tällä hetkellä 
minulla on kohtalaisen vaikeaa, 
mutta samalla minulla menee 
omasta mielestäni myös ihan hy-
vin. 
(Nainen 16 vuotta, hiusalan pe-
rustutkinto) 

6: Koska elämäni on suhtkoht 
samallaista jokapäivä, haluaisin 
vaihtelua. 
(Nainen 16 vuotta, hotelli-, ravin-
tola- ja catering-alan perustut-
kinto) 

6: Muutama kuukausi sitten olisin 
todennäköisesti antanut parem-
man arvosanan, mutta nyt elämä-



75

ni tuntuu hyvin tyhjältä ja yksinäi-
seltä vaikka minulla onkin ystäviä 
ja läheisiä, olen silti yksin. Myös 
oma jaksamisen on hyvin heik-
koa ja motivaationi kouluun on 
laskenut paljon. 
(Nainen 18 vuotta, liiketalouden 
perustutkinto)

6.2 Sosiaalinen elämä

Olemme jokaisella tutkimusker-
ralla vuosina 2009–2016 selvit-
täneet ammattiin opiskelevien ko-
kemuksia sosiaalisesta elämästä. 
Jokaisella tutkimuskerralla noin 

90 prosenttia ammattiin opiske-
levista on kokenut, että heillä on 
läheisiä ihmisiä, jotka välittävät 
heidän elämässä pärjäämisestään 
(ks. kuvio 8). Vuonna 2016 opis-
kelijoista 4 prosenttia oli täysin eri 
mieltä ja 5 prosenttia melko eri 
mieltä siitä, että heillä on läheisiä 
ihmisiä, jotka välittävät sitä, miten 
he pärjäävät elämässä (ks. kuvio 
9). 

Jokaisella tutkimuskerralla noin 
90 prosentilla opiskelijoista on 
ollut läheisiä ystäviä elämässään 
(ks. kuvio 8). Vuosittain noin kym-
menes opiskelijoista on kuitenkin 

Kuvio 8. Sosiaalinen elämä vuosina 2009–2016 (% vastaajista, jotka ovat täysin tai 
melko samaa mieltä väittämän kanssa) 



76

AMIS 2016

kokenut olevansa ilman läheisiä 
ystäviä. Vuonna 2016 opiske-
lijoista 5 prosenttia oli täysin eri 
mieltä ja 6 prosenttia melko eri 
mieltä siitä, että heillä on läheisiä 
ystäviä (ks. kuvio 9). 

Vuosittain noin 80 prosentilla 
opiskelijoista on ollut paljon mu-
kavaa tekemistä tai harrastuksia 
arjessaan (ks. kuvio 8). Vuonna 
2016 opiskelijoista 9 prosenttia 
oli täysin eri mieltä ja 14 prosent-
tia melko eri mieltä siitä, että heillä 
on paljon mukavaa tekemistä ja 

Kuvio 9. Sosiaalinen elämä vuonna 2016 (% vastaajista) 

harrastuksia (ks. kuvio 9).  
Vuonna 2016 kysyimme en-

simmäistä kertaa sosiaalisen me-
dian merkityksestä opiskelijoiden 
sosiaalisessa elämässä. Opis-
kelijoista 70 prosenttia on täy-
sin tai melko samaa mieltä siitä, 
että sosiaalinen media on kes-
keinen osa heidän sosiaalista 
elämäänsä (ks. kuvio 9). Opis-
kelijoista 14 prosenttia ei pidä 
sosiaalista mediaa lainkaan mer-
kittävänä sosiaaliselle elämälleen.  
 



77

6.3 Tiivistetysti amisten kokemuksia hyvinvointiin liittyen
 
• Vahva usko elämässä pärjäämiseen: jokaisella tutkimus-
kerralla vuosina 2009–2016 noin 90 prosenttia opiskelijoista 
on kertonut uskovansa, että tulee pärjäämään elämässä hyvin.  
• Elämä hallinnassa: jokaisella tutkimuskerral-
la vuosina 2009–2016 noin 80 prosenttia opiskelijois-
ta on kokenut, että oma elämä on hyvin heidän hallinnassaan.  
• Kiire ja paineet kuitenkin kuormittavat monia: jokai-
sella tutkimuskerralla vuosina 2009–2016 noin 40 pro-
senttia ammattiin opiskelevista on kokenut elämän-
sä liian kiireiseksi ja koulun aiheuttavan liikaa paineita. 
• Henkinen hyvinvointi: vuonna 2016 opiskelijoista noin 
neljännes kertoo tuntevansa itsensä yksinäiseksi, riittä-
mättömäksi, masentuneeksi tai ahdistuneeksi, kun vuosi-
na 2009-2013 näitä tunteita koki kolmannes opiskelijoista. 
• Tukiverkosto useimmilla kunnossa: jokaisella tutkimuskerralla 
vuosina 2009–2016 noin 90 prosenttia ammattiin opiskelevista 
on kokenut, että heillä on läheisiä ihmisiä, jotka välittävät heidän 
elämässä pärjäämisestään. Noin 90 prosentilla opiskelijoista on 
läheisiä ystäviä. 



78

AMIS 2016



79

Tässä luvussa tuodaan esille, millaisia arvoja ammatilliset opis-
kelijat pitävät tärkeinä elämässä ohjaavina periaatteina. Lisäk-
si luvussa tarkastellaan ammatillisten opiskelijoiden asenteita 

maahanmuuttoa kohtaan. Maahanmuuttoon liittyvät teemat ovat viime 
aikoina olleet paljon esillä mediassa, joten vuoden 2016 kyselys-
sä kysyimme aiempia vuosia laajemmin ammatillisten opiskelijoiden 
asenteista maahanmuuttoa kohtaan.  

7. ARVOJA JA ASENTEITA

79
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7.1 Tärkeät asiat elämässä

Olemme mitanneet opiskelijoi-
den arvoja kysymällä, mitkä ovat 
tärkeitä asioita heidän elämäs-
sään. Vuonna 2016 ammatillisista 
opiskelijoista 74 prosenttia ko-
kee elämässään erittäin tärkeäksi 
muista ihmisistä välittämisen (ks. 
kuvio 1). Itsenäisyyttä ja omillaan 
pärjäämistä elämässään erittäin 
tärkeänä pitää 69 prosenttia opis-
kelijoista. Yli puolet opiskelijoista 
pitää älykkyyttä ja järkiperäisyyttä 
erittäin tärkeänä. Puolet opiskeli-

joista kokee rahan ja varallisuu-
den olevan erittäin tärkeää elä-
mässään. 

Yhteiskunnallinen vaikutta-
minen ja valta-asema eivät ole 
suurimmalle osalle opiskelijoista 
kovinkaan tärkeitä (ks. kuvio 1). 
Vain 22 prosenttia opiskelijoista 
pitää yhteiskunnallista vaikutta-
mista ja 12 prosenttia valta-ase-
maa ja muiden johtamista erittäin 
tärkeänä elämässään. Opiskeli-
joista yli kolmannes ei pidä val-
ta-asemaa ja muiden johtamista 
lainkaan tärkeänä elämässään. 

Kuvio 1. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle omassa elämässäsi? (% vastaa-
jista vuonna 2016)



81

7.2 Maahanmuuttoon liittyviä 
asenteita

Maahanmuuttoon ja turvapaikan-
hakijoihin liittyvät teemat ovat vii-
me aikoina olleet paljon esillä me-
diassa. Vuoden 2016 kyselyssä 
halusimme aiempia tutkimusker-
toja laajemmin kartoittaa ammatil-
listen opiskelijoiden suhtautumis-
ta maahanmuuttoon. Aiempina 
vuosina 2009–2013 maahan-
muuttoon liittyviä asenteita on ky-
selyssä selvitetty kahdella eri väit-
tämällä. Opiskelijoita on pyydetty 
arvioimaan, kuinka samaa mieltä 
ovat väittämien kanssa ”Mielestä-
ni Suomi on suomalaisia varten” 
ja ”Suhtaudun kriittisesti maa-
hanmuuttajia kohtaan”. Kriittinen 
suhtautuminen maahanmuuttajia 
kohtaan voi kuitenkin tarkoittaa 
monenlaista suhtautumista, joten 
halusimme vuoden 2016 kyse-
lyssä myös muiden väittämämuo-
toisten kysymysten kautta selvittää 
ammatillisten opiskelijoiden asen-
teita maahanmuuttoa kohtaan. 

Yli puolet opiskelijoista on jo-
kaisella tutkimuskerralla vuosi-
na 2009–2016 ollut joko täysin 
tai melko samaa mieltä siitä, että 
Suomi on suomalaisia varten (ks. 
kuvio 2). Väittämän kanssa sa-

maa mieltä olevien opiskelijoiden 
osuus on kuitenkin hieman vä-
hentynyt. Vuonna 2016 opiskeli-
joista 56 prosenttia on sitä mieltä, 
että Suomi on suomalaisia varten, 
kun vuonna 2013 vastaava osuus 
oli 64 prosenttia. 

Vuosina 2009, 2011 ja 2013 
noin puolet ammatillisista opiske-
lijoista on kertonut suhtautuvansa 
kriittisesti maahanmuuttajia koh-
taan (ks. kuvio 2). Vuonna 2016 
näiden opiskelijoiden osuus on 
hieman vähentynyt, kun opiske-
lijoista 43 prosenttia suhtautuu 
maahanmuuttoon kriittisesti. 

Vuonna 2016 kyselyyn vas-
tanneiden ammatillisten opiske-
lijoiden asenteet maahanmuuttoa 
kohtaan ovat melko vaihtelevia. 
Vuonna 2016 ammatillisista opis-
kelijoista yli puolet (58 prosenttia) 
on täysin tai melko samaa mieltä 
siitä, että Suomella on velvollisuus 
auttaa ihmisiä, jotka pakenevat 
sotaa tai inhimillistä kärsimys-
tä (ks. kuvio 3). Täysin eri mieltä 
Suomen velvollisuudesta auttaa 
pakolaisia on lähes neljännes (23 
prosenttia) opiskelijoista. 

Kun tarkastellaan opiskelijoi-
den vastauksia väittämään ”Suo-
mella on velvollisuus auttaa ih-
misiä, jotka pakenevat sotaa tai 
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inhimillistä kärsimystä” koulutus-
aloittain, voidaan huomata ero-
ja eri koulutusalan opiskelijoiden 
välillä (ks. kuvio 4). Eniten täysin 
samaa mieltä väittämän kanssa 
ovat kulttuurialan opiskelijat, joista 
jopa 79 prosenttia pitää Suomen 
velvollisuutena auttaa sotaa tai 
inhimillistä kärsimystä pakene-
via ihmisiä. Vähiten samaa mieltä 
väittämän kanssa ovat tekniikan 
ja liikenteen alan opiskelijat, joista 
vain 51 prosenttia on pitää Suo-

men velvollisuutena auttaa pako-
laisia. 

Ammatillisista opiskelijoista 56 
prosenttia ei pidä lainkaan hyvä-
nä asiana sitä, että Suomeen tulisi 
lisää ulkomaalaisia (ks. kuvio 3). 
Opiskelijoista kuitenkin lähes nel-
jännes pitää melko hyvänä asiana 
sitä, että Suomeen tulisi lisää ul-
komaalaisia. Täysin samaa mieltä 
siitä, että olisi hyvä, jos Suomeen 
tulisi lisää ulkomaalaisia, on vain 
7 prosenttia opiskelijoista.

Kuvio 2. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? (% vastaajista, 
jotka ovat täysin tai melko samaa mieltä vuosina 2009–2016) 

Maahanmuuttajiin kriittisesti suhtautuvien 
opiskelijoiden osuus on hieman vähentynyt.
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Kuvio 3. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? (% vastaajista 
vuonna 2016)

Kuvio 4. Kuinka samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa: ”Suomella on velvollisuus 
auttaa ihmisiä, jotka pakenevat sotaa tai inhimillistä kärsimystä”? (% vastaajista koulu-
tusalan mukaan vuonna 2016)
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Vuonna 2016 kyselyyn vas-
tanneista ammatillisista opiskeli-
joista 13 prosenttia pitää erittäin 
tärkeänä sitä, että hänen ystävän-
sä ovat syntyneet Suomessa (ks. 
kuvio 3). Opiskelijoista 60 pro-
senttia ei pidä lainkaan tärkeänä 
sitä, että hänen ystävänsä ovat 
syntyneet Suomessa. Eri koulu-
tusaloista kulttuurialan opiskelijat 
pitävät vähiten tärkeänä pitää sitä, 
että heidän ystävänsä ovat syn-
tyneet Suomessa (ks. kuvio 5). 
Luonnonvara- ja ympäristöalan 
opiskelijoista jopa 41 prosenttia 

pitää melko tai erittäin tärkeänä 
sitä, että heidän ystävänsä ovat 
syntyneet Suomessa. 

Selvitimme opiskelijoiden 
asenteita maahanmuuttajia koh-
taan myös kysymällä, voisivat-
ko he kuvitella maahanmuuttajaa 
puolisokseen. Opiskelijoista nel-
jännes (26 prosenttia) on täysin 
samaa mieltä siitä, että ei voisi 
kuvitellakaan maahanmuuttajaa 
puolisokseen (ks. kuvio 3). Opis-
kelijoista yli puolet (59 prosenttia) 
voisi kuvitella itselleen maahan-
muuttajataustaisen puolison.

Kuvio 5. Kuinka samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa: ”Minulle on tärkeää, 
että ystäväni ovat syntyneet Suomessa”? (% vastaajista koulutusalan mukaan vuonna 
2016)
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7.3 Tiivistetysti amisten arvoista ja asenteista
 

• Suurimmalle osalle ammatillisista opiskelijoista elämäs-
sä tärkeitä arvoja ovat muista ihmisistä välittäminen, itsenäi-
syys ja omillaan pärjääminen sekä älykkyys ja järkiperäisyys.  
• Yli puolet ammatillisista opiskelijoista on jokaisel-
la tutkimuskerralla vuosina 2009–2016 ollut täysin tai mel-
ko samaa mieltä siitä, että Suomi on suomalaisia varten.  
• Aiempiin tutkimuskertoihin verrattuna niiden opiske-
lijoiden osuus, jotka suhtautuvat kriittisesti maahan-
muuttajia kohtaan, on hieman vähentynyt vuonna 2016.  
•    Vuonna    2016  opiskelijoista    58    prosenttia pitää  Suomen  
velvollisuutena   auttaa   ihmisiä, jotka    pakenevat  sotaa  
tai inhimillistä kärsimystä.
•  Vuonna 2016 opiskelijoista 56 prosenttia ei pidä lainkaan 
hyvänä asiana sitä, että Suomeen tulisi lisää ulkomaalaisia.  
•  Vuonna 2016 opiskelijoista 60 prosenttia ei pidä lainkaan tär-
keänä sitä, että hänen ystävänsä ovat syntyneet Suomessa.
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8. YHTEENVETO

Tässä tutkimusraportissa on 
käsitelty ammattiin opiske-
levien kokemuksia, asentei-

ta ja arvoja useilta eri osa-alueil-
ta koulutukseen hakeutumisesta 
aina opintoihin ja hyvinvointiin 
sekä tulevaisuuden näkymiin asti. 
Raportissa on vertailtu vuosien 
2009, 2011, 2013 ja 2016 kyse-
lytuloksia keskenään ja tuotu esil-
le ajankohtaista tietoa ammattiin 
opiskelevien kokemuksista vuo-
den 2016 kyselyn tulosten kaut-
ta. Tämän luvun tarkoituksena on 
vetää yhteen AMIS-tutkimuksen 
keskeisiä tuloksia.

Tulokset kertovat opiskelijoi-
den vahvasta arvostuksesta am-
matillisia opintojansa ja alaansa 
kohtaan (ks. luku 3). Jokaisella 
tutkimuskerralla vuosina 2009–
2016 noin 90 prosenttia am-
mattiin opiskelevista on tuntenut 
ylpeyttä opinnoistaan ammatilli-
sessa koulutuksessa, ja on ylpeä 
valitsemastaan alasta. Ammattiin 
opiskeleva päätyy alalle usein ai-
kaisemman kiinnostuksen kautta. 
Noin 90 prosenttia opiskelijois-
ta on jokaisella tutkimuskerralla 
kertonut, että heidän oma kiin-

nostuksensa alaa kohtaa on ollut 
merkittävin syy opiskelualan va-
lintaan. 

Opiskelijoiden kokemus oi-
kealla alalla opiskelusta on säi-
lynyt läpi vuosien vahvana. Nii-
den opiskelijoiden osuus, jotka 
kokevat opiskelevansa oikealla 
alalla, on jopa kasvanut. Vuon-
na 2016 kyselyyn vastanneista 
opiskelijoista 91 prosenttia ko-
kee opiskelevansa oikealla alalla, 
kun vuonna 2009 vastaava osuus 
oli 82 prosenttia. Vuonna 2016 
opintojen lopettamista harkinnei-
den opiskelijoiden osuus on ai-
empia vuosia pienempi, kun vain 
11 prosenttia vastaajista kertoo 
harkinneensa nykyisten opintojen 
lopettamista. 

Suurin osa ammatillisista opis-
kelijoista on motivoitunut opin-
noistaan ja tuntee suoriutuvansa 
opinnoissaan hyvin (ks. luku 4). 
Jokaisella tutkimuskerralla vuosi-
na 2009–2016 yli 80 prosenttia 
opiskelijoista on kuvannut ole-
vansa motivoitunut opinnoistaan. 
Opiskelijoiden mukaan onnistu-
misen kokemukset ovat opintojen 
parhaimpia puolia. Onnistumisen 
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Suurin osa ammatillisista opiskelijoista on 
motivoitunut opinnoistaan ja tuntee suoriutuvansa 

opinnoissaan hyvin.

kokemuksia kertoo saavansa 
opinnoissaan noin 90 prosenttia 
opiskelijoista. Opiskelumotivaatio-
ta vähentävinä seikkoina nouse-
vat esiin erityisesti liiat teoriatunnit, 
ajoittainen opetuksen puutteel-
linen taso ja huono tiedonkulku 
oppilaitokselta opiskelijalle. 

Opiskelun paljon työtä vaati-
vaksi kokevien osuus on kasvanut 
jokaisella kyselykerralla. Vuonna 
2016 jopa 82 prosenttia opiskeli-
joista kertoo nykyisissä opinnois-
sa menestymisen vaativan paljon 
työtä. Vaikka suurin osa opiske-
lijoista on jokaisella otantakerral-
la vuosina 2009–2016 kokenut 
opinnoissa menestymisen vaati-
van paljon työtä, haluaa heistä yli 
puolet myös päästä opinnoissaan 
helpolla.

Jokaisella tutkimuskerralla 
vuosina 2009–2016 suurin osa 
opiskelijoista on ollut tyytyväinen 
opetukseen koulussaan. Opiske-
lijoiden tyytyväisyys opetukseen 
on hieman lisääntynyt aiempiin 

tutkimuskertoihin verrattaessa 
vuonna 2016, kun jopa 88 pro-
senttia opiskelijoista kertoo ole-
vansa täysin tai melko tyytyväinen 
opetukseen oppilaitoksessaan. 
Opettajan merkitys on ammattiin 
opiskelevan oppimiskokemuksel-
le suuri. Syy hyvään tai huonoon 
oppimiskokemukseen on nimit-
täin usein ollut opettajan toiminta. 

Hyvän opiskeluilmapiirin luo-
vat kanssaopiskelijat, jotka myös 
auttavat viihtymään opintojen 
parissa. Ajoittain huono työrau-
ha haittaa oppimista. Työrauhan 
huonoksi kokevien opiskelijoiden 
osuus on kuitenkin pienentynyt 
jokaisella kyselykerralla vuodesta 
2011 lähtien. Vuonna 2011 jopa 
puolet opiskelijoista piti työrau-
haa oppitunneilla usein huono-
na, kun taas vuonna 2016 noin 
kolmasosa opiskelijoista kokee 
työrauhan huonoksi. Vuosittain 
noin kolmasosa opiskelijoista on 
kokenut koulussa kiusaamista tai 
syrjintää. Kiusaamisen ja syrjinnän 
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ehkäisyyn on edelleen erittäin 
tärkeää panostaa ammatillisissa 
oppilaitoksissa. 

Kyselyjen aikana vallinneesta 
taloudellisesta tilanteesta huoli-
matta ammatilliset opiskelijat suh-
tautuvat tulevaan työelämään ja 
omiin kykyihinsä pärjätä työelä-
mässä luottavaisesti ja myöntei-
sesti (ks. luku 5). Opiskelijoilla on 
vahva usko siihen, että ammatil-
linen koulutus valmistaa työelä-
mään. Jokaisella tutkimuskerral-
la vuosina 2009–2016 noin 90 
prosenttia opiskelijoista on ollut 
täysin tai melko samaa mieltä 
siitä, että koulutus tarjoaa moni-
puolisia vaihtoehtoja työelämään 
liittyen. Suurin osa opiskelijoista 
odottaa myös innolla työelämään 
siirtymistä. Lähes 90 prosenttia 
opiskelijoista on jokaisella tutki-
muskerralla kertonut odottavansa 
innolla työelämään pääsyä. 

Opiskelijoiden pelko työttö-
myydestä valmistumisen jälkeen 
on hieman laskenut. Vuonna 
2009 jopa 60 prosenttia opis-

kelijoista pelkäsi työttömyyttä 
valmistumisen jälkeen, kun taas 
vuonna 2016 vastaava osuus oli 
46 prosenttia. Eri koulutusalojen 
opiskelijoista eniten työttömyyttä 
valmistumisen jälkeen pelkää-
vät humanistisen ja kasvatusalan 
opiskelijat ja vähiten työttömyyttä 
pelkäävät tekniikan ja liikenteen 
alan opiskelijat. 

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnos-
taa lähes joka toista ammattiin 
opiskelevaa. Yrittäjyys kuitenkin 
herättää monissa opiskelijoissa 
pelon tunteita. Vuosina 2011–
2016 noin 70 prosenttia opis-
kelijoista on pitänyt yrittäjäksi 
ryhtymistä pelottavana. Toisaal-
ta opiskelijoista yli puolet näkee 
yrittäjyydessä enemmän mahdol-
lisuuksia kuin uhkia. Eniten val-
miuksia yrittäjyyteen opinnoistaan 
kokevat saavansa yhteiskuntatie-
teiden, liiketalouden ja hallinnon 
alan opiskelijat, joista lähes joka 
toinen pitää yrittäjäksi ryhtymistä 
todennäköisenä työurallaan. Kai-
kista todennäköisempänä yrittä-

Opiskelijoilla on vahva usko siihen, että ammatillinen 
koulutus valmistaa työelämään.
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jyyttä työurallaan pitävät kulttuuri-
alan opiskelijat. 

Ammatilliset opiskelijat suhtau-
tuvat tulevaisuuteen varsin myön-
teisesti (ks. luku 5). Kun kysyim-
me opiskelijoilta, mitä asioita he 
ajattelevat elämäänsä kuuluvan 
15 vuoden kuluttua, lähes kaik-
ki kyselyyn vastanneet opiskelijat 
uskovat työllistyvänsä ja tulevan-
sa taloudellisesti hyvin toimeen. 
Suurin osa opiskelijoista myös 
uskoo, että 15 vuoden kuluttua 
heillä on perhe ja läheisiä ystäviä. 
Opiskelijoiden avovastauksissa 
tulevaisuuden haaveista ja tavoit-
teista korostuivat onnellisuuden, 
perheen, läheisten ja hyvän työn 
merkitys.

Tulokset kertovat, että suurim-
malla osalla ammattiin opiskele-
vista on vahva usko siihen, että 
voivat vaikuttaa omaan elämään-
sä ja hyvinvointiinsa (ks. luku 6). 
Kiire ja paineet kuitenkin kuor-
mittavat monia opiskelijoita. Jo-
kaisella tutkimuskerralla vuosina 
2009–2016 noin 40 prosenttia 

ammattiin opiskelevista on ko-
kenut elämänsä liian kiireiseksi 
ja koulun aiheuttavan liikaa pai-
neita. Vaikka suurin osa opiske-
lijoista kokee hallitsevansa omaa 
elämäänsä, kertoo vuonna 2016 
noin neljännes opiskelijoista tun-
tevansa itsensä yksinäiseksi, riit-
tämättömäksi, masentuneeksi tai 
ahdistuneeksi. Useimmilla opis-
kelijoilla on kuitenkin hyvä tukiver-
kosto. Noin 90 prosenttia ammat-
tiin opiskelevista kokee, että heillä 
on läheisiä ihmisiä, jotka välittävät 
heidän elämässä pärjäämisestään 
ja noin 90 prosentilla opiskelijois-
ta on läheisiä ystäviä. 

Vuoden 2016 kyselyssä ky-
syimme opiskelijoiden asenteista 
maahanmuuttoa kohtaan, koska 
maahanmuuttoon ja turvapaikan-
hakijoihin liittyvät teemat ovat olleet 
viime aikoina paljon esillä medi-
assa. Tulosten mukaan ammat-
tiin opiskelevien asenteet maa-
hanmuuttoa kohtaan ovat varsin 
vaihtelevia (ks. luku 7). Vuonna 
2016 ammatillisista opiskelijoista 

Vuonna 2016 noin neljännes opiskelijoista kertoo 
tuntevansa itsensä yksinäiseksi, riittämättömäksi, 

masentuneeksi tai ahdistuneeksi. 
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yli puolet on samaa mieltä siitä, 
että Suomella on velvollisuus aut-
taa ihmisiä, jotka pakenevat sotaa 
tai inhimillistä kärsimystä. Kuiten-
kin lähes neljännes opiskelijois-
ta on täysin eri mieltä siitä, että 
Suomella on velvollisuus auttaa 
pakolaisia. Lisäksi opiskelijoista 
neljännes on täysin samaa miel-
tä siitä, että ei voisi kuvitellakkaan 
maahanmuuttajaa puolisokseen. 
Vuonna 2016 kyselyyn vastan-
neista ammatillisista opiskelijoista 
noin joka kymmenes pitää erittäin 
tärkeänä sitä, että hänen ystä-
vänsä ovat syntyneet Suomessa. 
Opiskelijoista kuitenkin yli puolet 
ei pidä ystäviensä synnyinmaata 
lainkaan tärkeänä.

AMIS-tutkimuksen jokaisella 
kyselykerralla vuosina 2009–2016 
ovat toistuneet varsin samanlai-
set tulokset. Tulosten perusteella 

ammatillisten opiskelijoiden ko-
kemukset opinnoista ja elämästä 
ovat suurimmaksi osaksi varsin 
myönteisiä. Suurin osa opiskeli-
joista on ylpeä opiskelemastaan 
alasta, motivoitunut opinnoistaan, 
odottaa innokkaana työelämää ja 
uskoo omiin valmiuksiinsa pär-
jätä työelämässä. Lisäksi suurin 
osa opiskelijoista on tyytyväinen 
tämän hetkiseen elämäntilan-
teensa ja suhtautuu myönteisesti 
tulevaisuuteensa. Ammatillisista 
opiskelijoista ei kuitenkaan voi 
puhua yhtenä joukkona. Opis-
kelijoiden kokemukset opinnois-
ta ja elämästä ovat myös hyvin 
vaihtelevia. Opiskelijoissa myös 
niitä, joiden kokemukset eivät ole 
myönteisiä. Tämän vuoksi amma-
tillisten opiskelijoiden kokemusten 
tutkimiseen on jatkossakin syytä 
panostaa. 
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Liite 1. AMIS 2016 -tutkimuksen kyselyrunko

1. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien opiskelualan valintaan liittyvien 
väittämien kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin 
samaa mieltä)? Liikuta kohdistinta mielipidettäsi vastaavaan kohtaan asteikolla.
Olen ylpeä opiskelemastani alasta.
Olen ylpeä siitä, että opiskelen ammattioppilaitoksessa.
Merkittävin syy opiskelualan valintaani oli henkilökohtainen kiinnostukseni alaa 
kohtaan.
Koen, että olen tällä hetkellä oikealla alalla.
Yhteiskunnallinen keskustelu ja uutiset ovat vaikuttaneet positiivisesti suhtau-
tumiseeni omaa alaani kohtaan.
Opiskelualan valinta oli kohdallani helppoa.

2. Miten olet päätynyt opiskelemallesi alalle? * = vapaaehtoinen kysymys

3. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien opintoihin liittyvien väittämien 
kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin samaa miel-
tä)?
Peruskoulu meni kohdallani hyvin.
Nykyisissä opinnoissani menestyminen vaatii paljon työtä.
Olen motivoitunut opinnoistani.
Saan onnistumisen kokemuksia opinnoissani.
Haluan päästä opinnoissani helpolla.
Olen harkinnut nykyisten opintojeni lopettamista.

4. Arvioi, miten hyvin olet suoriutunut nykyisissä opinnoissa omiin tavoitteisiisi 
nähden kouluarvosana-asteikolla 4-10.* 

5. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien opiskelukokemukseen liittyvien 
väittämien kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin 

LIITTEET



94

AMIS 2016

samaa mieltä)?
Luokkani ilmapiiri edesauttaa oppimistani.
Oppitunneillani on usein huono työrauha.
Olen tyytyväinen opetukseen koulussani.
Toivoisin, että opintojen tukena käytettäisiin enemmän digitaalisia oppimis-
ympäristöjä. 
Opettajani kannustavat minua opinnoissani.
Toivoisin, että opettajillani olisi enemmän aikaa jutella kanssani asioistani.
Vanhempani ovat kannustaneet minua opinnoissani.

6. Minkälaisia ovat parhaimmat ja huonoimmat kokemuksesi ammatillisiin 
opintoihin liittyen?*

7. Pitävätkö seuraavat väitteet kohdallasi paikkaansa? Valitse itseäsi kuvaavat 
vaihtoehdot.*
Voisin harkita vaihto-oppilaaksi lähtemistä ulkomaille.
Voisin harkita työssäoppimisjakson suorittamista ulkomailla.
En missään nimessä haluaisi lähteä vaihto-oppilaaksi ulkomaille. 
En missään nimessä haluaisi suorittaa työssäoppimisjaksoa ulkomailla.
 
8. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien työelämään liittyvien väittämien 
kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin samaa miel-
tä)? 
Odotan innolla työelämään pääsyä.
Käymäni ammattikoulutus tarjoaa minulle monipuolisia vaihtoehtoja työelä-
mään liittyen.
Minusta tuntuu siltä, että olen valmis menemään töihin ammattiopintojeni jäl-
keen.
Uskon, että joudun muuttamaan tulevaisuudessa toiselle paikkakunnalle töi-
den perässä.
Teen töitä etupäässä siksi, että saan rahaa muuta elämää varten.
Uskon, että minulla on hyvät edellytykset pärjätä tulevassa ammatissani.
Työ on mielestäni merkittävä osa elämää.
Pelkään, että en löydä työtä valmistuttuani.
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9. Valitse seuraavasta listasta asiat, joita vähintään edellytät työltäsi.*
Kohtuullinen toimeentulo
Hyvä toimeentulo
Työn stressittömyys
Hyvä työilmapiiri
Työn mielekkyys
Mahdollisuus toteuttaa työssä itseään
Mahdollisuus oppia uusia asioita
Säännölliset työajat
Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin
Se, että työssä saa vastuuta
Työn yhteiskunnallinen merkittävyys
Työn tulosten näkeminen
Työn haastavuus
Työn arvostus
Käsillä tekeminen
Hyvät etenemismahdollisuudet
Se, että työ ei seuraa kotiin
Työn varmuus
Se, että työ on monipuolista ja vaihtelevaa
Mahdollisuus pitkäaikaiseen työsuhteeseen
Oma vapaus
Suuri yritys työnantajana
Kannustava esimies
Jokin muu, mikä?____

10. Valitse seuraavasta listasta asiat, jotka huolestuttavat sinua tulevaisuuden 
työhösi liittyen.*
Liiallinen kiire
Työn stressaavuus
Työn fyysinen rasittavuus
Oma jaksaminen
Se, että työ ei miellytä itseä
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Se, että omaa työtä ei arvosteta
Huono toimeentulo
Huono työllisyystilanne
Se, että työn perässä joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle.
Oma valmius siirtyä työelämään
Huono työilmapiiri
Työn yksitoikkoisuus
Minulle sopivan työpaikan löytyminen
Se, että en pärjää työssäni
Se, että työyhteisöön on vaikea sopeutua
Epämiellyttävät työajat
Korkea eläkeikä
Huonot työolosuhteet
Huonot työehdot
Tarjolla on vain pätkätöitä
Työ seuraa kotiin ja vapaa-ajalle
Jokin muu, mikä?____

11. Käytkö töissä tällä hetkellä opintojesi ohella? (Tässä työllä tarkoitetaan 
työtä, jota tehdään opintojen ulkopuolella eli ei esimerkiksi työharjoittelua tai 
työssäoppimisjaksoa.)
En käy töissä opintojeni ohella.
Työskentelen yli 5 tuntia viikossa.
Työskentelen yli 10 tuntia viikossa.
Työskentelen yli 20 tuntia viikossa.
Työskentelen yli 30 tuntia viikossa.
Työskentelen yli 40 tuntia viikossa. 

12. Minulla on kokemusta oman alani töistä (työssäoppimisjaksot tai muu 
oman alan työkokemus).
Kyllä
Ei

13. Minkälaisia kokemuksia sinulla on työelämästä?*
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14. Mitä aiot tehdä valmistumisesi jälkeen? Valitse rastittamalla omia suunni-
telmiasi kuvaava vaihtoehto.* 
Siirtyä suoraan työelämään
Mennä opiskelemaan toista ammatillista II-asteen tutkintoa
Mennä opiskelemaan lukioon/iltalukioon
Mennä opiskelemaan ammattikorkeakouluun
Mennä opiskelemaan yliopistoon
Ryhtyä yrittäjäksi
En tiedä vielä
Jokin muu, mikä?___

15. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien yrittäjyyteen liittyvien väittä-
mien kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin samaa 
mieltä)?
Haluaisin tulevaisuudessa toimia yrittäjänä.
Toimin todennäköisesti ainakin osan työurastani pää- tai sivutoimisena yrit-
täjänä.
Haluaisin toimia yrittäjänä jo opintojen ohessa tai kesäkaudella.
Opintoni ovat antaneet minulle hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.
Yrittäjäksi ryhtyminen tuntuu pelottavalta. 
Yrittäjyys sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. 
Yrittäjyys tuntuu pätkätyötä paremmalta vaihtoehdolta.
Arvostan yrittäjiä.
16. Miksi haluaisit tai et haluaisi ryhtyä yrittäjäksi?*

17. Jos perustaisit yrityksen, millainen se olisi?*

18. Kun ajattelet elämääsi 15 vuotta eteenpäin, mitkä seuraavista asioista ajat-
telet kuuluvan elämääsi.*
Olen töissä.
Opiskelen.
Minulla on ammattitutkinto.
Tulen taloudellisesti hyvin toimeen.
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Työskentelen yrittäjänä. 
Minulla on perhe.
Minulla on läheisiä ystäviä.
Asun Suomessa.

19. Kuvaile tähän tarkemmin, minkälaista elämää haluisit elää 15 vuoden ku-
luttua. Minkälaisia tavoitteita ja haaveita sinulla on elämässä?*

20. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle omassa elämässäsi (asteikolla 
0-100, jossa 0=Ei lainkaan tärkeää ja 100=Erittäin tärkeää)?*
Valta-asema ja muiden johtaminen
Raha ja varallisuus
Luovuus
Perinteiden kunnioittaminen ja vaaliminen
Luonnon suojeleminen ja ympäristöasiat
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Itsenäisyys ja omillaan pärjääminen
Älykkyys ja järkiperäisyys
Tunteellisuus
Muista ihmisistä välittäminen

21. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien elämänhallintaan liittyvien väit-
tämien kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin sa-
maa mieltä)?
Tunnen, että oma elämäni on hyvin hallinnassani.
Menestyminen elämässä on itsestä kiinni. 
Uskon, että tulen pärjäämään elämässä hyvin.
Koulu aiheuttaa minulle liikaa paineita.
Elämäni on liian kiireistä.
Päihteillä on keskeinen rooli elämässäni.
Uskon, että opintojeni jälkeen olen valmis kaikkeen aikuisen elämään liitty-
vään vastuuseen.

22. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien henkiseen hyvinvointiin liittyvi-
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en väittämien kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täy-
sin samaa mieltä)?
Tunnen oloni usein yksinäiseksi.
Tunnen oloni masentuneeksi tai ahdistuneeksi.
Olen elämässäni kohdannut suuria pettymyksiä tai ongelmia.
Tunnen itseni riittämättömäksi. 
Tunnen olevani henkisesti lopussa.
Elämäni on onnellista.

23. Minkä arvosanan (kouluarvosana-asteikolla 4-10) antaisit omalle elämäl-
lesi?*

24. Miksi valitsit kyseisen arvosanan?*

25. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien sosiaaliseen elämään liittyvien 
väittämien kanssa (asteikolla 0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin 
samaa mieltä)?
Minulla on paljon mukavaa tekemistä tai harrastuksia.
Sosiaalinen media on keskeinen osa sosiaalista elämääni.
Minua on kiusattu tai syrjitty koulussa.
Minulla on läheisiä ystäviä.
Olen kiusannut tai syrjinyt muita oppilaita koulussa.
Minulla on läheisiä ihmisiä, jotka välittävät siitä, miten pärjään elämässä.

26. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa (asteikolla 
0-100, jossa 0=Täysin eri mieltä ja 100=Täysin samaa mieltä)?*
Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.
Mielestäni Suomi on suomalaisia varten.
Suhtaudun kriittisesti maahanmuuttajia kohtaan.
Suomella on velvollisuus auttaa ihmisiä, jotka pakenevat sotaa tai inhimillistä 
kärsimystä.
Minulle on tärkeää, että ystäväni ovat syntyneet Suomessa. 
Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia.
En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni.
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27. Sukupuolesi?
Mies
Nainen
Muu
En halua kertoa

28. Ikäsi?

29. Mihin seuraavista vastausvaihtoehdoista asuinpaikkasi selkeimmin sijoit-
tuu?
Pääkaupunkiseutu
Muu Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Itä-Suomi
Oulun ja Oulun seutu
Lappi (ent. Lapin lääni)
Ahvenanmaa
Ulkomaat

30. Millainen on asuinpaikkasi?
Yli 70 000 asukkaan kaupunki
30 000-70 000 asukkaan kaupunki
Alle 30 000 asukkaan kaupunki
Maaseutu

31. Pitävätkö seuraavat asumiseen liittyvät väitteet kohdallasi paikkaansa? Va-
litse rastimalla itseäsi kuvaavat vaihtoehdot.*
Asun samalla paikkakunnalla kummankin tai toisen vanhempani kanssa.
Olen muuttanut toiselle paikkakunnalle nykyisten opintojeni takia.

32. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa nykyistä asumistilannettasi parhai-
ten?
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Asun vanhempieni tai toisen vanhemman kanssa
Asun yksin
Asun kaksin kumppanini kanssa
Asun kumppanini ja lasten kanssa
Olen yksinhuoltaja
Asun yhdessä kavereitteni tai sisarusteni kanssa
Asun soluasunnossa. 
Jokin muu, mikä?____
33. Opintojesi aloitusvuosi?

34. Opiskelemasi koulutusala?

35. Pitävätkö seuraavat väitteet kohdallasi paikkaansa? Valitse itseäsi kuvaa-
vat vaihtoehdot.
Olen aloittanut nykyiset opintoni suoraan peruskoulun jälkeen ilman välivai-
heita.
Suoritan kaksois- tai kolmoistutkintoa.
Olen aikuisopiskelija.
Olen vaihtanut tutkintoa / alaa opintojeni aikana.
Olen keskeyttänyt aiemmin ammatillisen II-asteen tutkintoon johtavat opinnot.
Olen suorittanut jo aikaisemmin toisen ammatillisen tutkinnon.
Olen keskeyttänyt aiemmin lukio-opinnot.
Olen suorittanut lukion ennen nykyisiä opintojani.
Olen suorittanut jo aikaisemmin jonkin korkeakoulututkinnon.

36. Mikäli olet keskeyttänyt jonkun koulutusalan opinnot, minkä koulutusalan 
opinnot olet aiemmin keskeyttänyt?*

37. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten äitisi koulutustasoa?*
Peruskoulun päättötodistus (tai aiemmin kansakoulu tai keskikoulu)
Ammatillinen perustutkinto
Ylioppilastutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
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Ei tutkintoa
En osaa sanoa
Jokin muu, mikä?___

38. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten isäsi koulutustasoa?*
Peruskoulun päättötodistus (tai aiemmin kansakoulu tai keskikoulu)
Ammatillinen perustutkinto
Ylioppilastutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
Ei tutkintoa
En osaa sanoa
Jokin muu, mikä?___

39. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat parhaiten vanhempiesi 
työtilannetta?*
Molemmat vanhempani ovat tällä hetkellä työelämässä.
Toinen vanhempani on tällä hetkellä työelämässä.
Molemmat vanhempani ovat tällä hetkellä työttöminä tai lomautettuina.
Toinen vanhempani on tällä hetkellä työttömänä tai lomautettuna.
Molemmat vanhempani ovat työttömyys-, sairaus-, työkyvyttömyys- tai van-
huuseläkkeellä.
Toinen vanhempani on työttömyys-, sairaus-, työkyvyttömyys- tai vanhuu-
seläkkeellä.
Toinen tai molemmat vanhemmistani toimivat yrittäjinä.
En tiedä tai en halua sanoa. 
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