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Me nuoret ammattiin opiske-
levat olemme ryhmä, josta tie-
detään hämmästyttävän vähän! 
Tähän puutteeseen me Suomen 
Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:ssä 
halusimme tuoda korjauksen ja 
teimme tämän tutkimuksen juuri 
sinua varten.  Haluamme lisätä 
sinun tietoasi ja ymmärrystäsi 
ammattiinopiskelevien tulevaisuu-
den näkemyksistä, opiskeluajan 
ohjauksesta ja opetuksen laadusta.

Suomalainen työelämä tarvitsee 
yhä parempikuntoisia työnte-
kijöitä jotka jaksavat aiempaa 
pidempiä työuria. Uskomme. että 
tämän tutkimuksen tuloksista on 
tehtävissä politiikkaa, joka tukee 
hallituksen tahtotilaa pidentää ja 
parantaa suomalaisia työuria. 

Tärkeimpänä kaikesta, kysyimme 
opiskelijoilta heidän tulevaisuu-
den uskostaan.  Kuin vastavoimana 
synkkien irtisanomisuutisten kes-
kellä, suomalaiset nuoret uskovat 
tulevaisuuteen. Tutkimuksemme 
mukaan ammattiinopiskelevat 
uskovat oikeaan alavalintaansa 
ja suomalaisen työn ja erityisesti 
oman alansa tulevaisuuteen.  

Huhut suomalaisen nuorison 
pilaantumisesta ovat liioiteltuja ja 
eivät pidä paikkaansa. Luettuasi 
tämän tutkimuksen, uskot sen 
itsekin!

Nina Huovinen 
Puheenjohtaja 
Suomen Opiskelija-Allianssi – 
OSKU ry.

ARVOISA LUKIJA
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Suomen Opiskelija-Allianssi 
OSKU Ry on toteuttanut Amis-
tutkimusta ammatillisten opis-
kelijoiden keskuudessa kahden 
vuoden välein vuosina 2009–2013. 
Kokonaisuudessaan tutkimus on 
varsin laaja kattaen opiskelijoiden 
ajatuksia työelämästä ja yrittäjyy-
destä aina minäkuvan ja onnelli-
suuden arviointiin. Tämä julkaisu 
käsittelee opiskelijoiden ajatuksia 
ammatillisesta koulutuksesta, 
koulutusalalle hakeutumisesta 
koetuista työelämävalmiuksista.

Tutkimukseen osallistujat on 
poimittu Suomen Opiskelija-
Allianssi – OSKU Ry:n jäsenre-
kisteristä, sekä toteutettu loma- 
kekyselynä eri oppilaitoksissa. 
Vastaajia jokaisella tutkimusker-
ralla on ollut noin 3000 kappaletta 
eri koulutusalat ja maantieteelliset 
alueet kattavasti. Tutkimus on 
toteutettu yhteistyössä 15/30 
Researchin kanssa vuonna 2009 
ja 2011, sekä M3 Researchin 

kanssa vuonna 2013. Tutkimusta 
on rahoittanut Opetus- ja 
kulttuuriministeriö.

Tutkimuksen tarkoituksena on 
tuottaa tietoa ammatillisten opis-
kelijoiden kokemuksista ammatil-
lisessa koulutuksessa  ja vertailla 
näitä kokemuksia eri vuosilta.  
Lyhyesti voidaan todeta ammatil-
lisen opiskelijan päätyneen opis-
kelualalleen kiinnostuksesta alaa 
kohtaan, olevan ylpeä opiskelus-
taan ammatillisessa koulutuksessa, 
sekä pitävän parhaana opiske-
lukokemuksenaan laadukasta 
opetusta ja onnistumista vaikeissa 
koulutehtävissä.  tutkimuksen 
tulosten toimivan päätöksenteon 
tukena ja keskustelun herättäjänä 
paremman ammatillisen koulu-
tuksen puolesta.

Kuopiossa 29.11.2013 
Hannamiina Tanninen

JOHDANTO
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Esipuhe

Johdanto

Tietoa vastaajista
Koulutusalajakauma

Sukupuolijakauma

Maantieteellinen jakauma

Teema 1. Kokemus opiskelualasta
Olen ylpeä siitä, että opiskelen ammatillisessa  
oppilaitoksessa

Olen ylpeä opiskelemastani alasta

Yhteiskunnallinen keskustelu ja uutiset ovat  
vaikuttaaneet positiivisesti suhtautumiseeni  
omaa alaani kohtaan

Koen, että olen tällä hetkellä oikealla alalla

Alan valintoa oli minulle helppoa

SISÄLLYSLUETTELO
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Teema 2. Opiskelukokemus
Peruskoulu meni kohdallani hyvin

Nykyisissä opinnoissani menestyminen vaatii paljon työtä

Haluan päästä opinnoissani helpolla

Saan onnistumisen tunteita opinnoissani

Olen motivoitunut opinnoissani

Luokkani ilmapiiri edesauttaa oppimista

Oppitunneillani on usein huono työrauha

Olen tyytyväinen opetukseen koulussani

Opettajani kannustavat minua opinnoissani

Toivoisin että opettajilla olisi enemmän  
aikaa jutella kanssani asioistani

Parhaimmat ja huonoimmat kokemukset opiskelusta

Olen harkinnut nykyisten opintojen lopettamista

Teema 3. Opiskelujen jälkeen
Käymäni ammattikoulutus tarjoaa minulle  
monipuolisia vaihtoehtoja työelämään liittyen

Minusta tuntuu siltä, että olen valmis menmään  
töihin ammattiopintojeni jälkeen

Johtopäätökset
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TIETOJA  
VASTAAJISTA

Vastaajien ikäjakauma, %    2009  2011  2013

15-17	vuoTTa	 		 	 	 30	 	45	 	51	
18-20	vuoTTa	 		 	 	 42	 	36	 	31	
	21-23	vuoTTa	 		 	 	 11	 	9	 	9	
24	v.	Tai	yli	 		 	 	 17	 	10	 	9		 		
		 		
vasTaaJien	sukupuoliJakauma	on	frekvenssisTä	huolimaTTa	painoTeTTu		
prosenTTiosuuksilla	50/50	

asuinpaikka, %    2009  2011  2013

pääkaupunkiseuTu		 	 	 13	 	12	 	10	
muu	eTelä-suomi			 	 	 12	 	11	 	19	
länsi-suomi	 		 	 	 28	 	33	 	31	
iTä-suomi	 		 	 	 23	 	26	 	24	
oulu	Ja	oulun	seuTu	 	 	 14	 	3	 	6	
lappi	 		 	 	 	 7	 	10	 	9	
ahvenanmaa	 		 	 	 0	 	0	 	1	
ulkomaaT	 		 	 	 0	 	1	 	0	
ei	TieToa	 		 	 	 	 3	 	4	 	0
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Vastaajien asuinpaikkatyyppi, %  2009  2011  2013

yli	70	000	asukkaan	kaupunki	 	 18	 	18	 	24	
30	000	–	70	000	asukkaan	kaupunki			 28	 	26	 	23	
alle	30	000	asukkaan	kaupunki	 		 22	 	22	 	25	
maaseuTu	 		 	 	 25	 	25	 	25	
ei	TieToa	 		 	 	 	 7	 9	 	3

koulutusala, %     2009  2011  2013

humanisTinen	Ja	kasvaTusala	 	 1	 	1	 	1	
kulTTuuriala	 		 	 	 7	 	9	 	5	
yhTeiskunTaTieTeiDen,	liikeTalouDen		
Ja	hallinnon	ala	 		 	 	 12	 	13	 	16	
luonnonTieTeiDen	ala	 		 	 6	 	3	 	1	
Tekniikan	Ja	liikenTeen	ala	 		 	 31	 	40	 	43	
luonnonvara-	Ja	ympärisTöala	 		 3	 	5	 	3	
sosiaali-,	Terveys-	Ja	liikunTa-ala	 		 22	 	12	 	16	
maTkailu-,	raviTsemis-	Ja	Talousala	 		 12	 	10	 	12	
muu/	ei	TieToa	 		 	 	 7	 	8	 	3
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Kokemus 

opiskelualasta

En halunnut lukioon, halusin tehdä töitä 
käsilläni, tehdä töitä ihmisten kanssa. Hoitoala 
oli ensimmäinen vaihtoehto minkä halusin, 
erityisesti ensihoitoon erikoistuminen, akuutit 
tilanteet ja stressin alla työskentely, sekä 
nopeat päätökset ovat palkitsevia, kun niissä 
onnistuu ja osaa työnsä hyvin.

Teema 

1.
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2000-luvun alussa ammatillisen 
koulutuksen houkuttavuus ei 
ollut huipussaan. Yhä harvempi 
hakeutui ammatilliseen koulu-
tuksen piiriin, ja julkisessa kes-
kustelussa vaadittiin ammatillisen 
koulutuksen arvostuksen nosta-
mista yhteiskunnassa. Toimiin 
ryhdyttiin esimerkiksi lisäämällä 
tuntuvasti koulutuksen rahoitusta, 
uudistamalla koulutuksen raken-
teita ja julistamalla vuosi 2005 
ammattiosaajan teemavuodeksi.  

Kysyimme opiskelijoilta vuosina 
2009-2013 heidän omaa näke-
mystään ammatillisen koulutuk-
sen arvostamisesta ja jokaisella 
otantakerralla tulos on ollut lähes 
samanlainen: noin 90  % vastan-
neista kertoo olevansa joko ylpeä 
tai erittäin ylpeä opiskelustaan 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja 
opiskelemastaan alasta.

2009 2011 2013

71% 20% 5% 4% 60% 29% 5% 6% 61% 30% 5% 4%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

1.1. Olen ylpeä siitä, että opiskelen ammattioppilaitoksessa

Teema 1

KOKEMUS 
OPISKELUALASTA
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Opiskelualan merkityksen lähempi 
tarkastelu opiskelijalle on perustel-
tua. Toisin kuin yleissivistävässä 
lukiossa, opiskelijat eri koulu-
tusaloilta käyvät harvoin esimer-
kiksi yhteisillä oppitunneilla. Siten 
ammatti-identiteetin vahva kehit-
tyminen alkaa jo opiskeluaikana. 
Alan valinnalla on merkittävä 
vaikutus opiskelemaan hakeu-
tumisen kannalta (kts. Väittämä 
1.5.) ja ylipäätään opintojen lop-
puun saattamisen kannalta (kts. 
Väittämä 2.12.).

Yhteiskunnallisen keskustelun 
vaikutus opiskelijoiden ajatuk-
siin oman alan arvostuksesta on 
pienempi kuin yleisen ylpeyden. 
Vain hieman yli puolet (60 %) vas-
taajista kertoo yhteiskunnallisen 
keskustelun vaikuttaneen posi-
tiivisesti tai erittäin positiivisesti 
heidän ajatuksiinsa opiskelualasta. 

1.2. Olen ylpeä opiskelemastani alasta

”Opiskelen lähihoitajaksi ja tuleva ammattini ei ole hirveän arvostettu. Media 
kyllä repii esiin kaikki skandaalit, joilla mustamaalataan hoitoalaa, mutta 
työn tärkeyttä tai sen onnistumisia ei tuoda esiin millään tavalla. Mielestäni 
tekemämme työ on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää ja sen tulisi saada 
enemmän tunnustusta muilta. Parhaimpia kokemuksia minulle on tarjonnut 
mahdollisuus tehdä töitä ihmisten kanssa ja vaikuttaa heidän elämäänsä 
positiivisella tavalla. Tärkeintähän on kyllä se, että tietää itse tekevänsä 
tärkeää työtä.”
Nainen 18

2009 2011 2013

71% 20% 5% 4% 60% 28% 6% 6% 65% 26% 8% 1%
75-100 50-74 25-490-24 75-100 50-74 25-490-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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Kokemus oikealle alalle pääty-
misestä on säilynyt läpi vuosien 
vahvana tai melko vahvana kaik-
kien otosten opiskelijoiden kes-
kuudessa. Tämä on positiivinen 
merkki, sillä ammatillisten opin-
tojen pariin suuntaavilla täytyy 
olla jo alalle hakeutuessaan selkeä 
käsitys siitä, mille alalle haluaa 
tulevaisuudessa työllistyä. 

Myös avovastaukset tukevat 
monivalintakysymysten tulok-
sia: vuonna 2011 39 % ja vuonna 
2013 peräti 69 % vastaajista ker-
toi opiskelualan valinnan olleen 
helppoa. Erityisesti vuonna 2013 
korostui alan valinnan helppous 
jo aikaisemmin heränneen mie-
lenkiinnon johdosta. Vaikka ala 
ei avovastausten mukaan ole aina 
löytynytkään ensi yrittämällä, on 
kokemus oman alan löytymisestä 
toisella yrittämällä ollut monen 
kohdalla positiivinen asia.

2009 2011 2013

64% 17% 8% 11% 55% 26% 9% 10% 62% 24% 7% 7%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

1.3. Koen, että olen tällä hetkellä oikealla alalla

1.4. Merkittävin alan valintaan vaikuttava tekijä kohdallani oli  
henkilökohtainen kiinnostus alaa kohtaan

2009 2011 2013

69% 19% 6% 6% 58% 29% 7% 7% 61% 27% 6% 6%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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”Törmäsin alaani ns. sattumalta, 
mutta päivääkään en ole katunut 
valintaani. Kun kuulin alasta, oli 
ammatinvalinta todella helppoa. 
Tämä ala on juuri sitä mitä haluai-
sin ehkä koko loppu elämänikin 
tehdä, ja valinta oli juuri oikea.” 
Nainen 18 

”Haaveena jo lapsesta lähtien, 
myös kasvuympäristö vaikuttaa 
valintaani. Ko. ala tuntui ainoalta 
joka oikeasti kiinnosti. Ei ollut 
muuta, joka olisi tuntunut omalta.” 
Nainen 18 

”Ammatinvalinta ei ollut helppoa 
enkä tiedä vielä miksi haluan 
isona. Hain alalle koska se antaa 
peruspohjan elämään ja koulu on 
melko lähellä” 
Nainen 17 

”Ei ollut, mutta kun tarpeeksi otti 
selvää eri aloista opiskelu ja työ 
mahdollisuuksien valossa niin 
löytyi kuitenkin yksi ala ylitse 
muiden.” 
Mies 21 

Parasta on tehdä sitä mistä pitää, 
ja olla hyvä siinä! 
Nainen 16 

1.5. Yhteiskunnallinen keskustelu ja uutiset ovat vaikuttaneet positiivisesti 
suhtautumiseeni omaa alaani kohtaan

2009 2011 2013

15% 47% 17% 21% 13% 50% 18% 19% 12% 52% 17% 19%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24



Amis 
2013

14

alan	valinTa	oli	minulle	helppoa,	2011

oli	helppoa	 	 	 	 	 48%	
en	osannuT	pääTTää/en	päässyT	opiskelemaan	muualle	 27%	
oli	vaikeaa	-	posiTiivinen	kokemus	 	 	 16%	
oli	vaikeaa	-	negaTiivinen	kokemus	 	 	 6%	
muuTa	 	 	 	 	 	 2%
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alan	valinTa	oli	minulle	helppoa,	2013

oli	-	Jo	aikaisemmin	herännyT	kiinnosTus	alaa	kohTaan	 39%	
oli	helppoa	 	 	 	 	 30%	
en	osannuT	pääTTää/en	päässyT	opiskelemaan	muualle	 11%	
oli	vaikeaa	-	posiTiivinen	kokemus	 	 	 10%	
lähipiirin	esimerkki/kannusTus	 	 	 9%	
muuTa	 	 	 	 	 	 1%
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Opiskelukokemus

Parhaimmat ne kun opettaja opettaa uuden 
asian ja tajuan ja osaan sen ja jos kokeista 
tulee hyvä numero. Huonoimmat varmaankin 
ne jos en osaa jotain tai koe menee huonosti.

Teema 

2.
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Kokonaisvaltaisen oppimisko-
kemuksen selvittäminen on 
erittäin hankalaa, sillä jokainen 
opiskelija kokee opintonsa eri 
tavalla. Lisäksi opintopolut ovat 
entistä yksilöllisempiä. Yritimme 
parhaamme mukaan selvittää 
opiskelijoilta heidän kokemuk-
siaan yleisimmistä opiskeluun 
liittyvistä asioista, joita ohjaillaan 
valtakunnallisella ja paikallisella 
koulutuspolitiikalla. 

Peruskoulu meni 
kohdallani hyvin

Ammatillisiin opintoihin päädy-
tään suurimmaksi osaksi suoraan 
peruskoulusta. Peruskoulussa 
hankitut opiskelutaidot kantavat 
pitkälle ammatillisissa opinnoissa. 

Vaikka tämänhetkiset tilastot 
muuta osoittavat, yleinen käsitys 
ammatilliseen koulutukseen “jou-
tumisesta” huonojen peruskoulu-
arvosanojen takia tuntuu olevan 
pinttynyt. 

Kysyimme vastaajilta heidän näke-
myksiään peruskoulun opiskelu- 
menestyksestä. Kysymys toteu-
tettiin monivalintana suorien 
arvosanojen kysymisen sijaan, 
sillä kiinnostuneita oltiin opis-
kelijoiden omasta kokemuksesta, 
ei niinkään huonosti vertailukel-
poisten päättötodistusten kes-
kiarvojen vertailusta. Jokaisena 
vuonna lähes kolme neljäsosaa 
vastaajista oli sitä mieltä, että 
peruskoulu on sujunut hyvin tai 
erittäin hyvin.  

Teema 2.

OPISKELUKOKEMUS
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Nykyisissä opinnoissani 
menestyminen vaatii 
paljon työtä
Ammatillisen koulutuksen laatua 
ja vaikuttavuutta on systemaatti-
sesti kehitetty 2000-luvun alusta 
luomalla mm. ammatillisen kou-
lutuksen laatupalkinto ja tuomalla 
työssäoppiminen pakolliseksi 
osaksi jokaista ammatillista tut-
kintoa. Opiskelun haastavaksi ja 
paljon työtä vaativaksi kokevien 
osuus onkin kasvanut jokaisella 

kyselykerralla. Avovastauksista 
kuitenkin käy ilmi, että opiske-
lijat eivät välttämättä koe opin-
tojen haastavuutta negatiivisena 
asiana. Lähes 16% vuonna 2011 
ja 22% vuonna 2013 mainitsee 
parhaaksi kokemukseksi opiske-
lussa onnistumisen haastavissa 
koulutehtävissä.

2.1. Peruskoulu meni kohdallani hyvin

2.2. Nykyisissä opinnoissani menestyminen vaatii paljon työtä

2009 2011 2013

43% 32% 15% 10% 39% 34% 16% 11% 37% 36% 17% 10%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

2009 2011 2013

31% 40% 16% 13% 30% 43% 15% 12% 32% 49% 12% 7%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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Haluan päästä 
opinnoissani helpolla

Yleisen mielikuvan mukaan 
ammatilliset opiskelijat ovat lais-
koja tai ovat hakeutuneet amma-
tilliseen koulutukseen, koska siellä 
pääsee helpolla ja vähällä työllä. 
Ammatilliset opiskelijat eivät jaa 
tätä näkemystä: kysyessämme 
asiaa heiltä alle puolet ilmoitti 
olevansa väitteen kanssa erittäin 
paljon tai jokseenkin eri mieltä. 
On mahdollista, että opiskelijat 

pitävät ammattikoulua helpom-
pana vaihtoehtona, sillä se val-
mistaa työelämään huomattavasti 
nopeammin kuin yleissivistävä 
koulutus. Avovastauksissakaan 
ei tullut esille laiskuutta vah-
vistavia seikkoja. Yksikään vas-
taajista ei esimerkiksi kertonut 
hakeutuneensa tietylle koulutus-
alalle päästäkseen opinnoissaan 
helpolla.

2.3. Haluan päästä opinnoissa helpolla

2009 2011 2013

20% 35% 22% 23% 21% 39% 22% 17% 17% 40% 25% 18%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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Saan onnistumisen 
tunteita opinnoissani

Onnistumisen kokemus ruokkii 
opiskelumotivaatiota erityisesti 
tilanteissa, jossa opiskelu koetaan 
entistä haastavammaksi. Siinä 
missä avovastausten mukaan 
vastaajat pitivät onnistumisen 
tunnetta parhaana kokemuksena 
opinnoissa, epäonnistumista 
vaikeissa tehtävissä tai kursseissa 
pidettiin yhtenä pahimmista. 
Tämä on tärkeä tieto, sillä amma-
tillisen koulutuksen keskeyttä-
misprosentti on korkein koko 
koulutusjärjestelmässä.

Yleistä onnistumisen kokemusta 
opinnoissa kysyttiin moniva-
lintojen muodossa ja jokaisella 
vastauskerralla lähes 90 % koki 
onnistuneensa hyvin tai erittäin 
hyvin opinnoissaan. Niiden osuus, 
jotka kokevat onnistuneensa erit-
täin huonosti, ei ole kasvanut.

2.4. Saan onnistumisen tunteita opinnoistani

2009 2011 2013

52% 37% 7% 4% 43% 43% 8% 5% 47% 42% 7% 4%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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Olen motivoitunut 
opinnoistani

Vastaajilla vaikuttaa olevan pää-
osin motivoituneita opintojensa 
suhteen. Kuitenkin joka vuosi 
erittäin motivoituneiden osuus 
on ollut pienempi kuin erittäin 
paljon onnistumisen kokemuk-
sia opinnoissaan saaneiden. 
Avovastausten perusteella moti-
vaation laskua ja turhautumista 
opintoihin aiheuttaa pääasialli-
sesti huono tiedonkulku oppilai-
tokselta opiskelijalle, liian kapeat 
opintosisällöt esimerkiksi kolme 
tuntia kestävillä oppitunneilla, 
toisinaan puutteellinen opetuk-
sen taso, teoriaopetuksen määrä 
sekä yleiset aineet.

Tiedon kulku meidän oppilaitok-
sessa on ollut erittäin huonoa. 
Mahdollisuuksista siis erilaisista 
mahdollisuuksista ei ole kerrottu 
tarpeeksi. 
Nainen 18 

Välillä opintojen sekavuus, ryh-
mien sekoittelu. Toiset menee eri 
järjestyksessä esim. työssäoppi-
miseen, teoriat menee sekaisin eri 
jaksojen kanssa. 
Nainen 37 

Parhaimpia ovat ne kokemukset, 
kun opettajat kannustavat ja tuke-
vat ja kun itse huomaa, että vaiva 
ja panostus palkitaan hyvillä nume-
roilla. Huonoimmat kokemukset 
ovat yksittäisiltä opettajilta, jotka 
saattavat lannistaa tai nöyryyttää 
luokan edessä, jos tietyn asian 
oppiminen on sinulle vaikeampaa. 
Myös joidenkin lukiolaisten asen-
teet amiksia kohtaan ovat erittäin 
epäkunnioittavia. 
Nainen 19 

Huonoimpia ovat tylsät teoria tun-
nit ja parhaimpia taas ovat työssä 
oppimiset ja käytännön tunnit. 
Nainen 17 

2009 2011 2013

43% 38% 13% 6% 38% 43% 13% 6% 43% 43% 10% 4%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

2.5. Olen motivoitunut opinnoistani
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Luokkani ilmapiiri 
edesauttaa oppimista

Luokan ilmapiirin merkitys opin-
noissa on suuri, varsinkin nuo-
rella iällä ja esimerkiksi uudessa 
opiskelukaupungissa. Varsinkin 
suoraan peruskoulusta amma-
tillisiin opintoihin siirtyvillä 
ammattikoulu saattaa olla ensim-
mäinen kerta, jolloin opiskelija 
joutuu eroon peruskoulunaikai-
sesta sosiaalisesta ympäristöstä. 
Kyselyyn vastanneiden keskuu-
dessa luokan ilmapiirin oppimista 
edesauttavaksi kokevien osuus on 
kasvanut jokaisella kyselykerralla, 
vaikka luokan ilmapiirin erittäin 
hyvin oppimista edesauttavaksi 
kokevien osuus on hieman pie-
nempi kuin muissa vastauskatego-
rioissa.  Avovastauksissa koskien 
opiskelukokemusta kävi myös 
ilmi se, miten hyvä luokkahenki 
edesauttaa myös yleistä koulussa 
viihtymistä itse oppimisen ohella.

Parhaimmat kokemukseni liittyvät 
meidän luokkaan. Meillä on todella 
hyvä ilmapiiri, ja onkin hieman 
surullista, että meidän pitää erota 
toisistamme syksyllä. Huonoja 
kokemuksia ei ole. 
Nainen 20 

Parhaimmat ovat ehdottomasti 
luokka. luokkani on aivan mahtava 
ja saan heiltä tukea. 
Mies 16

2.6. Luokkani ilmapiiri edesauttaa oppimista

2009 2011 2013

35% 34% 15% 16% 30% 37% 17% 16% 34% 40% 14% 12%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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Oppitunneillani on usein 
huono työrauha

Edellisen monivalinnan tuloksia 
tukee vastaajien kokemus oppitun-
tien työrauhasta. Vastoin yleistä 
olettamusta ammatillisen koulu-
tuksen oppituntien työrauhasta 
yli puolet vastaajista koki,  että 
tunneilla ei ole huono tai erittäin 
huono työrauha. Avovastauksissa 
huono työrauha ei nouse erityisen 
suureen rooliin. Pääsääntöisesti 
kommentit kanssaopiskelijoihin 
liittyen vahvistivat positiivista 
oppimiskokemusta, vaikka nega-
tiivisiakin kokemuksia oli.

Parhaimmat ovat onnistumisen tun-
teet ja huonoimmat kokemukset ovat 
oppilaiden hälinä teoriatunneilla 
Mies 17 

Parhaimmat kokemukset siitä, 
kun on tajunnut jonkin asian. 
Huonoimmat kokemukset luokka-
tovereissa jotka nauraa kikattaa ja 
mölisee turhaan tunnilla. 
Mies 23 

2009 2011 2013

14% 30% 19% 37% 18% 32% 20% 31% 13% 30% 20% 37%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

2.7. Oppitunneillani on usein huono työrauha
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Olen tyytyväinen 
opetukseen koulussani

Opettajan merkitys opiskelijan 
oppimiskokemukselle on suuri. 
Avovastausten mukaan useimmin 
mainittu syy parhaaseen tai huo-
noon oppimiskokemukseen on 
ollut opettajan toiminta (32 % 
vuonna 2011, 30 % vuonna 2013). 
Opetuksen taso on pysynyt opis-
kelijoiden kokemusten mukaan 
korkealla ja näyttää kasvaneen 
erityisen voimakkaasti vuonna 
2013. Edellisinä vuosina tyytyväi-
siä tai erittäin tyytyväisiä on ollut 
noin 75 % ja vuonna 2013 jopa 
85 % vastaajista. Vaikka opinnot 
koetaan haastaviksi, hyvä opetus 
auttaa pääsemään vaadittuihin 
tuloksiin.

Parasta on työskennellä käytän-
nössä, teoria ja kirjojen lukeminen 
ei opeta mitään. ’työ tekijäänsä 
opettaa’. Huonointa on opetuksen 
laatu ja välineet. 
Nainen 17

Huonoimmat ovat ne jos opettajat 
eivät ole aina paikalla ja parhaim-
mat ovat ne että hommat eivät ole 
liian vaikeita ja niissä opastetaan 
hyvin. 
Mies 19 

2.8. Olen tyytyväinen opetukseen koulussani

2009 2011 2013

37% 37% 15% 11% 34% 40% 15% 11% 44% 41% 10% 5%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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Opettajani kannustavat 
minua opinnoissani

Avovastauksissa opettajien tuo-
maan kokemukseen liittyvät kom-
mentit liittyivät etenkin opettajien 
kannustukseen ja opintoja koske-
vaan palautteeseen. Opettajien 
kannustaviksi tai erittäin kan-
nustaviksi kokevien osuus on 
kasvanut koko ajan, mikä myö-
täilee edellisen osion kokemusta 
hyvästä tai erittäin hyvästä ope-
tuksen tasosta.

Vastaajat ovat siis enenevässä 
määrin sitä mieltä, että opet-
tajat kannustavat opiskelijoita 
haasteellisemmaksi muuttuvassa 
opiskeluympäristössä.

Opettajien positiivinen palaute on 
parasta, sekä kokeissa ja muissa 
suorituksissa onnistuminen. 
Nainen 16 

Parhaimpia ovat ne kun tein erään 
tehtävän ja opettaja kehui sitä 
luokkamme parhaaksi ja sanoi 
että olisin ainoa jonka hän tältä 
luokalta palkkaisi jos jotakuta olisi 
palkkaamassa. Huonoimpia ovat 
ne kun joillain kursseilla on ollut 
opettajia jotka eivät ole tukeneet 
(etenkin kielet!). 
Nainen 17 

Parhain kokemus on työssäop-
piminen. Huonoin on koulussa 
oleminen. Opettaja on huono ja 
ailahtelevainen. Kykenemätön 
opettajaksi. Kannustus on olema-
tonta, kritiikkiä tulee senkin edestä. 
Nainen 22 

2009 2011 2013

33% 44% 12% 11% 30% 49% 13% 9% 33% 51% 9% 7%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

2.9. Opettajani kannustavat minua opinnoissani
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Toivoisin että opettajilla 
olisi enemmän aikaa 
jutella kanssani 
asioistani
Opettajien kannustusta pidetään 
tärkeänä, mutta se rajoittuu tiu-
kasti opintoihin. Yli puolet vas-
taajista oli eri mieltä tai erittäin eri 
mieltä väittämän kanssa. Vaikka 
hyvin eri mieltä ja jokseenkin 
samaa mieltä väittämän kanssa 
olevien osuus jakautui melko 
taisaisesti, oli väittämän kanssa 
täysin eri mieltä olevien osuus on 
suurimpia koko kyselyssä.

2.10. Toivoisin, että opettajilla olisi enemmän aikaa jutella kanssani asioistani

2009 2011 2013

11% 31% 20% 38% 12% 34% 21% 33% 8% 34% 20% 38%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24
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opeTTaJan	ToiminTa/opeTuksen	Taso	 		 32	%	
vaikeassa	kouluTehTävässä	onnisTuminen	 16	%	
oppiminen/menesTys	opinnoissa	 	 11	%	
käyTännönläheisyys	opinnoissa	 		 11	%	
kanssaopiskeliJaT			 	 	 10	%	
Työssäoppiminen	 	 	 	 10	%	
pelkkiä	posiTiivisia	kokemuksia	 	 3	%	
opinnoisTa	JohTuva	sTressi	 	 	 2	%	
oppilaiToksen	ToiminTa/hallinTo	 	 2	%	
muuTa	 	 	 	 	 2	%

parhaaT	Ja	huonoimmaT	kokemukseT	opiskelusTa

parhaaT	Ja	huonoimmaT	kokemukseT	opiskelusTa

opeTTaJan	ToiminTa/opeTuksen	Taso	 	 30	%	
vaikeassa	kouluTehTävässä	onnisTuminen	 22	%	
kanssaopiskeliJaT		 	 	 10	%	
Työssäoppiminen	 		 	 	 9	%	
oppiminen/menesTys	opinnoissa	 		 8	%	
käyTännönläheisyys	opinnoissa	 	 8	%	
pelkkiä	posiTiivisia	kokemuksia	 	 8	%	
opinnoisTa	JohTuva	sTressi	 		 	 4	%	
muuTa	 	 	 	 	 2	%

2011

2013
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Olen harkinnut 
nykyisten opintojeni 
lopettamista
Ammatillisen koulutuksen kes-
keyttämisprosentti on noin 10 % 
aloittaneista. Vaihtelua esiintyy 
eri opiskelualojen ja alueiden kes-
ken. Opintojen lopettamista erit-
täin vahvasti harkinneiden osuus 
on kyselyyn vastanneiden jou-
kossa samaa luokkaa. Väittämän 
kanssa erittäin vahvasti eri mieltä 
olleiden osuus taas on suurin 
koko kyselyssä.

Olen harkinnut lukion lopettamista 
useasti, koska se tuntuu liian ras-
kaalta samaan aikaan amiksen 
kanssa. Mutta haluan kuitenkin 
jatkaa ammatillista alaani. 
Mies 16 

Toisinaan tuntuu ettei yksinkertai-
sesti huvita istua koulunpenkillä. 
Oon harkinnut mm. työharjoittelua 
työvoimatoimiston kautta. 
Nainen 17

2009 2011 2013

8% 14% 7% 71% 9% 19% 9% 63% 6% 18% 4% 72%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

2.11. Olen harkinnut nykyisten opintojeni lopettamista
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nykyinen	opiskeluala	ei	siTTenkään	kiinnosTa	 		 40	%	
ei	ole	harkinnuT	opinToJen	lopeTTamisTa	 	 17	%	
kiinnosTuksen	puuTe	opiskelua	kohTaan/	
opiskelusTa	JohTuva	sTressi			 	 	 14	%	
ongelmaT	henkilökohTaisessa	elämässä	 		 9	%	
opeTTaJan	Tai	muun	viranomaisen	ToiminTa	 		 8	%	
halu	suoraan	Työelämään	 		 	 	 7	%	
muu	syy				 	 	 	 	 4	%

olen	harkinnuT	nykyisTen	opinToJeni	lopeTTamisTa,	2011



Arvio opintojen  

jälkeisestä  

kokemuksesta
Parhaimpia kokemuksia ammatillisissa 
opinnoissa on tullut työssäoppimisessa, sillä 
siellä tosissaan pystyi näyttämään taitonsa ja 
huomaamaan, että on valinnut mielenkiintoi-
sen alan jossa on oikeasti hyvä!

Teema 

3.
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Kysyimme ammattiin opiske-
levien näkemyksiä siitä, miten 
hyvin saatu koulutus palvelee 
tarkoitustaan: työelämään siir-
tymistä ja siellä menestymistä. 
Huomionarvoista on, että kyse-
lyyn vastanneiden opinnot ovat 
vielä kesken.

Teema 3.

ARVIO OPINTOJEN  
JÄLKEISESTÄ  

KOKEMUKSESTA

Työpaikka on parhain kokemuk-
seni, kun valmistun, voin jatkaa 
samantien töiden tekoa. 
Nainen 18
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Käymäni 
ammattikoulutus tarjoaa 
minulle monipuolisia 
vaihtoehtoja 
työelämään liittyen

Jatkuvassa muutoksessa olevassa 
työelämässä ei riitä enää, että perus-
teet ammatilliseen osaamiseen 
ovat kunnossa. Opiskelijoiden on 
oltava aidosti valmiita elinikäiseen 
oppimiseen ja tarvittaessa siirty-
mään työtehtävistä toiseen omalla 
allallaan riippuen siitä, mitä 

tehtäviä on tarjolla. Kysymykseen 
vastanneet piskelijat suhtautuvat 
optimistisesti mahdollisuuksiinsa 
työelämässä: lähes 90 % oli sitä 
mieltä, että koulutus tarjoaa pal-
jon tai erittäin paljon mahdolli-
suuksia työelämään liittyen.

2009 2011 2013

52% 36% 7% 5% 45% 41% 9% 5% 50% 40% 6% 4%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-490-24

3.1. Käymäni ammattikoulutus tarjoaa minulle monipuolisia vaihtoehtoja 
työelämään liittyen
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Minusta tuntuu siltä, 
että olen valmis 
menemään töihin 
ammattiopintojeni 
jälkeen 

Huolimatta kyselyajankohtien 
(2009, 2011, 2013) talous- ja 
työllisyystilanteesta kyselyyn 
vastanneet tuntuvat suhtautuvan 
työelämään hyvin positiivisesti. 
Tämä heijastelee kokemusta 
korkeasta opetuksen laadusta. 
Jokaisella kyselykerralla lähes 
85 % vastanneista oli sitä mieltä, 
että on valmis tai erittäin valmis 
siirtymään työelämään. Näistä 
kahdesta erittäin valmiiksi itsensä 
tuntevia oli poikkeuksellisen iso 
lukumäärä.

2009 2011 2013

61% 24% 8% 7% 53% 30% 9% 8% 53% 32% 9% 6%
75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24 75-100 50-74 25-49 0-24

3.2. Minusta tuntuu siltä, että olen valmis menemään töihin ammattiopinto-
jeni jälkeen
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Opintoni ovat monipuolisia ja saan 
hyvää kokemusta työelämää var-
ten. Huono puoli on pitkät päivät. 
Mies 17 

Huonoin: ei paneuduta asiaan 
tarpeeksi ja käydä sitä niin monta 
kertaa läpi että sen hallitsee par-
haimpia:on saanut harjoitella jon-
kun työn niin hyvin että saa siitä 
kehuja käytännön harjoittelussa 
Nainen 18 

Parhaimmat kokemukset ovat 
ehdottomasti kursseihin liit-
tyviä, sillä osa on ollut erittäin 
mielenkiintoisiakin. Huonoimmat 
kokemukset liittyvät mielestäni 
tössäoppimisjaksoihin, sillä koin, 
ettei edes perusopintoja oltu 
vielä käyty kunnolla, kun jo pitäisi 
mennä asiakaspalvelutöihin, jossa 
pitäisi osata kertoa tuotteista yms. 
vaikkei niitä oltu käsitelty juuri 
lainkaan. Toisaalta on hyvä, että 
vasta harjoittelupaikkakohtaisesti 
käydään tuotevalikoimaa jne. läpi, 
mutta minusta tuntuu hieman vää-
rältä, että koulu siirtää omaa ope-
tustaakkaansa harjoittelupaikoille, 
jossa on usein niin kiire, ettei kaik-
kea edes ehditä neuvoa.
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Johtopäätös
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Ammattiin opiskeleva on tyyty-
väinen opintovalintoihinsa ja pää-
tyy usein alalle jo aikaisemman 
kiinnostuksen kautta. Hän tuntee 
voimakasta ylpeyttä opinnoistaan 
ammatillisessa koulutuksessa. 
Opiskelija ei pelkää haasteita, ja 
hänen parhaita oppimiskoke-
muksiaan ovat juuri haastavissa 
työtehtävissä onnistumiset. 

Opettajan merkitys ammat-
tiin opiskelevan oppimiskoke-
mukselle on suuri. Hyvä opetus 
motivoi ja vahvistaa käsitystä 
oikean opiskelualan valinnasta. 
Opiskelumotivaatiota vähentävinä 

seikkoina nousevat esiin erityi-
sesti liiat teoriatunnit, epäselvät 
tehtävänannot ja opettajien ajoit-
tainen välinpitämättömyys.

Onnistunut työssäoppiminen aut-
taa vahvistamaan ammatti-identi-
teettiä ja uskoa omaan osaamiseen. 
Vastaavasti epäonnistuneet työs-
säoppimiskokemukset aiheuttavat 
turhautumista käytännön tekemi-
sen kautta oppivassa opiskelijassa. 

JOHTOPÄÄTÖS
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Hyvän opiskeluilmapiirin luovat 
kanssaopiskelijat, jotka myös 
auttavat viihtymään opintojen 
parissa. Heidän kannustuksensa 
motivoi, vaikka ajoittain huono 
työrauha haittaa oppimista. 

Kyselyjen aikana vallinneesta 
taloudellisesta tilanteesta huo-
limatta ammatilliset opiskelijat 
suhtautuvat tulevaan työelämään 
ja omiin kykyihinsä luottavaisesti 
ja positiivisesti.




