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Arvoisa lukija.
Hienoa, että olet kiinnostunut meidän ammattiin opiskelevien 
kokemuksista, ajatuksista ja arvioista.

Me Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:ssä olemme tehneet 
töitä jo 21 vuoden ajan onnellisten amisten puolesta. Valtakunnalli-
sena amisten opiskelijajärjestönä koemme tärkeänä, että amisten 
moninainen ääni kuuluu niin yhteiskunnallisessa keskustelussa 
kuin näkyy myös päivän politiikassa entistä vahvemmin. Emme 
kuitenkaan tee tätä työtä yksin, vaan amisten äänen esiin nostami-
seksi tarvitaan meitä kaikkia. Tämän takia kysymys "mitä me amikset 
oikein ajatellaan" on tärkeä esittää, mutta vielä tärkeämpää on 
kuunnella, mitä meillä on sanottavaa ja puuttua epäkohtiin.

Toivonkin, että lukiessasi tutkimus, kiinnität huomiota erityisesti 
vastaajien esittämiin epäkohtiin. Amiksista huolestuttavan suuri 
prosentti on kokenut yksinäisyyttä ja ollut ahdistunut tai masen-
tunut. Myös amisten tyytyväisyys opetuksen laatuun on heiken-
tynyt. Ajankohtaisena teemana tutkimuksessa on korkeakouluun 
hakeutuminen ja siihen koetut haasteet. Vaikka entistä useampi 
amis meinaa hakea korkeakouluun, heidän samaansa tuen määrä ja 
yhteisten aineiden opintojen laadukkuus ei ole riittävällä tasolla.

Kuitenkin varmaan myös itse olet kuullut yhden tai useamman 
stereotypian, joita amiksista kuulee ja joita meihin liitetään. Nämä 
stereotypiat ja ennakkoluulot voidaan 2020-luvulla toivon mukaan 
vihdoin heittää romukoppaan ja nähdä ammatillisen koulutuksen 
merkitys yhteiskunnassamme. Amiksista valmistuneita löytyy niin 
teatterin kulisseista maskeeraajina, maanviljelijöinä pitämässä huolta 
huoltovarmuudestamme kuin yrittäjinäkin kehittelemässä uusia 
innovaatioita esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Haluan myös osaltani kiittää kaikkia vastanneita sekä Akavan opis-
kelijoita, joiden kanssa teimme yhteistyössä tämän tutkimuksen. 
Toivotan innostavia lukuhetkiä tutkimuksemme parissa.

Helsingissä 27.11.2022

Venla Tilli 
Puheenjohtaja 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
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Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 10 teesiä
Näin kehitämme yhdessä ammatillista koulutusta.

1. Varmistetaan opettajien antaman opetuksen laatu ja riittävyys 
mm. tarjoamalla heille ajantasaista tietoa lisäkoulutuksista ja varmis-
tamalla riittävä resurssointi.

2. Kehitetään yhteisten aineiden opintoja (YTO) siten, että ne 
tarjoavat riittävän kielellisen, matemaattisen ja loogisen päättelyn 
osaamisen korkeakouluopintoja varten.

3. Varmistetaan opinto-ohjaajien riittävä määrä, jotta heillä on 
tarpeeksi aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen mm. opintojen suunnit-
telussa sekä työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä.

4. Pidetään huolta, että työpaikalla tapahtuvalla oppimisjaksolla 
oppilaitoksen henkilökunnalla on riittävästi aikaa ja osaamista 
opiskelijoiden ohjaamiseen.

5. Kaikissa oppilaitoksissa tulee olla koko oppilaitoksen yhteisöä 
koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää myös toimen-
piteitä, jotta voidaan puuttua mm. kiusaamiseen, syrjintään ja 
häirintään.

6. Opetus- ja kulttuuriministeriön on laadittava kattava selvitys 
maksuttoman toisen asteen ja oppivelvollisuuden laajenemisen 
vaikutuksista.

7. Ammatilliset opinnot kannustavat yhteiskunnalliseen aktiivisuu-
teen ja tarjoavat laadukasta opetusta sekä tietoa yhteiskunnalli-
sista aiheista.

8. Varmistetaan mm. lisäämällä opiskelijahuollon resursseja, että 
hyvinvointialueille siirtyessä opiskelijahuolto pystyy vastaamaan 
lisääntyneeseen palveluntarpeeseen.

9. Kehitetään opintososiaalisia etuuksia siten, että jokaisella opiske-
lijalla on mahdollisuus pärjätä arjessa ilman, että se vaatii opinto-
lainaan nostamista.

10. Oppilaitosten on panostettava entistä paremmin yhteisölli-
syyteen ja luotava opiskelijakuntatoiminnan rinnalle myös muita 
vaikuttamiskeinoja.
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Maailma on muuttunut paljon vuodesta 2018, jolloin edellinen 
AMIS-tutkimus julkaistiin. Suomessa 2021 syksyllä oppivelvolli-

suus laajennettiin niin, että peruskoulusta tulee hakeutua toiselle 
asteelle ja oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija suorittaa tutkinnon 
tai täyttää 18 vuotta. Lisäksi maailmaa on muuttanut pandemia, 
joka vaikutti monien amisten opintoihin ja aloihin, joille amikset 
työllistyvät opintojensa jälkeen.

Mitä me amikset näistä ja monista muista asioista ajatellaan? Näihin 
teemoihin Amis2022-tutkimus koittaa löytää vastauksia ja tuoda 
amisten ajatuksia esille. AMIS-tutkimuksen tarkoituksena on tuoda 
kattavaa ja ajantasaista seurantatietoa ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevien, eli tuttavallisemmin amisten opinnoista ja elämästä.

Tutkimus on Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n toteuttama 
ja se on toteutettu aiemmin vuosina 2009, 2011, 2013, 2016 ja 
2018. Tällä kertaa se toteutettiin yhteistyössä Akavan Opiskelijoi-
den kanssa. AMIS-tutkimus on ensimmäisiä tutkimuksia, jotka ke-
räävät systemaattisesti ja valtakunnallisesti tietoa amisten näkökul-
masta. Tutkimuksen tavoitteena on alusta asti ollut mahdollistaa 
tietoon perustuva ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Amis2022-tutkimuksen ajankohtaisina teemoina ovat jatko-opinto-
valmiudet ja oppivelvollisuuden laajentuminen. Jatko-opintoihin 
liittyvää tutkimusta amisten näkökulmasta ei ole aiemmin tehty näin 
laajasti, vaikka ammatillisella tutkinnolla on ollut jo pitkään mahdol-
lista hakea jatko-opiskelemaan korkeakouluun.

Vuonna 2021 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeli yli 340 000, 
joten kyseessä on siis homogeeninen ryhmä; amiksessa opiskelee 
samaan aikaan niin peruskoulunsa päättäneitä nuoria kuin osaamis-
taan täydentäviä tai uudelleen kouluttautuvia aikuisia. Tämän takia 
on tärkeää, että yhteiskunnassamme kuullaan laajasti amisten 
moninaisen joukon ääniä ja että amisten ääni pääsee esille.

Vaikka voimmekin nähdä positiivista kehitystä ammatillisen koulu-
tuksen arvostuksessa, työtä riittää yhä. Edelleen voimme havaita 
amiksia väheksyvää, sekä negatiivissävytteistä puhetta, jossa lukio-
koulutus nähdään ammatillista koulutusta parempana vaihtoehtona.

Johdanto
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Tämä raportti on jaettu neljään tutkimusteemaan. Ensin tutkimus 
käsittelee opintoihin liittyviä teemoja, kuten opetuksen laatua ja työ-
paikalla tapahtuvaa oppimista. Toinen luku käsittelee tulevaisuutta 
ja työelämää, missä keskitymme amisten ajatuksiin työelämästä 
sekä jatko-opinnoista. Sitten tutkimus etenee hyvinvointiin, jossa 
käsittelemme teemaa jaksamisen, syrjinnän, häirinnän ja opiskelija- 
terveydenhoidon palveluiden näkökulmasta. Viimeinen teema 
käsittelee arvoja ja asenteita, mitä vastaajilla on sekä heidän koke-
muksiaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Tutkimuksen viimeisestä luvusta löytyy neljä asiantuntijapuhe-
vuoroa, joiden tarkoituksena on tuoda tutkimusteemoihin uusia 
ajatuksia ja näkökulmia.

Olemme tutkimuksessamme kysyneet vastaajien sukupuoliko-
kemusta. Kuitenkin tutkimuksessa olemme keskittyneet vastaaja 
määrien perusteella vain miehiin ja naisiin. 

Kyselyn toteutus ja tutkimusasetelmat

AMIS-tutkimuksen datan kerääminen toteutettiin Webropolin kautta 
avoimella verkkokyselylomakkeella, johon kuka tahansa ammatil-
lisessa oppilaitoksessa opiskeleva on voinut vastata 5.9.–16.10. 
välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 1617 ammatillisen opiskelijaa 
ympäri Suomen.

Kysely koostui pääosin väittämistä, joihin vastaajia pyydettiin ot-
tamaan kantaa asteikolla 0–100; 0 vastaa asteikolla "täysin eri 
mieltä" ja 100 "täysin samaa mieltä". Mukana oli myös muutamia 
monivalinta- ja avoimen vastauksen kysymyksiä. Osa tutkimuk-
sen kysymyksistä on ollut samoja jo vuodesta 2009. Tällöin pys-
tymme vertailemaan tämän vuoden tuloksia ja niiden kehitystä yli 
kymmenen vuoden ajalta, vaikka joidenkin kysymysten asettelua 
on muokattu hieman. Tutkimukseen luotiin myös kokonaan uusia 
kysymyksiä.

Kysely toteutettiin anonyymisti. Halutessaan vastaajilla oli kyselyn  
lopussa mahdollisuus osallistua lahjakortin arvontaan, mutta yh-
teistietoja ei ole mahdollista yhdistää vastauksiin ja ne poistettiin 
ennen analysoinnin aloittamista anonymiteettiyden säilyttämiseksi.

Tutkimusta luettaessa on otettava huomioon se, että vastaukset 
perustuvat aina vastaajien omiin arvioihin. Tämä ei vähennä vastaus-
ten arvoa.



DEMOGRAFISET TEKIJÄT 
52 %
43 %
2 %
3 %

16 %
8 %
18 %
17 %
22 %
19 %

33 %
24 %
22 %
11 %
7 %
1 %
1 %
1 %

67 %
14 %
9 %
6 %
4 %

Naiset
Miehet
Muunsukupuoliset
En halua kertoa tai määritellä 
sukupuoltani

Yli 100 000 asukkaan kaupunki / kunta
70 000 - 100 000 asukkaan kaupunki / kunta
40 000 - 70 000 asukkaan kaupunki / kunta
20 000 - 40 000 asukkaan kaupunki / kunta
Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta
Maaseutu

Muu Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Pääkaupunkiseutu
Itä-Suomi
Oulu ja Oulun seutu
Ahvenanmaa
Lappi
Ulkomaat

14-19 vuotta
20-29 vuotta
30-39 vuotta
40-50 vuotta
yli 50 vuotta

Sukupuolikokemus

Millainen on asuinalueesi?

Missä päin Suomea asut?

Ikä



88 %
8 %
1 %
2 % 

1 %

56 %
28 %
11 %
2 %
1 %
1 %
1 %

Ammatillinen perustutkinto
Ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Tutkintokoulutukseen valmen-
tava tutkinto (TUVA)
Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus (TELMA)

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016 tai aiemmin

Elintarvikeala 3 %

Palveluala 13 % Sosiaali-, terveys- 
ja kasvatusala 17 %

Humanistiset- ja 
taidealat 9 %

Tekniikan ala 26 %

Luonto- ja 
tieteenalat 6 %

Tieto- ja viestintä-
tekniikka 6 %

Metsä- ja 
maatalous  7 %

Kaupan- ja 
hallinnonala 13 %

Mitä tutkintoa opiskelet tällä hetkellä?
Minä vuonna olet 
aloittanut opintosi?
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AMIS-tutkimuksesta vuosien 2009–2022 aikana keräämämme 
data osoittaa, että amikset arvostavat ammatillista koulutusta 

ja opiskelemaansa alaa. Aiempina vuosina data on pysynyt lähes 
muuttumattomana 90 % tienoilla. Nyt kuitenkin kyselyyn vastan-
neista vain 73 % kertoo olevansa jokseenkin tai täysin samaa 
mieltä väitteen "olen ylpeä siitä, että opiskelen ammatillisessa 
oppilaitoksessa" kanssa. Tuloksen taustalla saattaa hyvinkin olla 
yhteiskunnallisen keskustelun vaikutus, sillä noin kolmannes (35 %) 
vastanneista kokee, että yhteiskunnallinen keskustelu ja uutisointi 
on vaikuttanut negatiivisesti heidän suhtautumiseensa ammatil-
lista koulutusta kohtaan.

Uutisoinnin ja keskustelun vaikutus näkyy erityisesti luonnontie-
teiden alan, sekä metsä- ja maatalousalan opiskelijoiden koke-
muksissa, sillä 35 % luonnontieteiden alan opiskelijoista ja 38 % 
metsä- ja maatalousalan opiskelijoista kokee, ettei yhteiskunnalli-
nen keskustelu ja uutisointi ole vaikuttaneet positiivisesti heidän 
ajatuksiinsa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelua kohtaan. 
Puolestaan noin 40 % sosiaali- ja terveysalan, luovien alojen ja 
tekniikan alan opiskelijoista kokee yhteiskunnallisen keskustelun 
vaikuttaneen positiivisesti heidän suhtautumiseensa ammatillista 
koulutusta kohtaan.

Opiskelualan valinta

Peruskoulun päättäneen elämässä voi tapahtua kerralla paljon 
isojakin muutoksia. Aikuisuuden kynnyksellä tulleet uudet velvol-
lisuudet, uusi oppimisympäristö tai jopa muutto omilleen tule-
vat ajankohtaiseksi. Tässä elämänvaiheessa perheen ja ystävien 
vaikutus voi näkyä esimerkiksi koulun ja koulutusalan valinnassa. 
Myös huoltajien ammatti tai asenteet tiettyjä aloja kohtaan voivat 
vaikuttaa siihen, mille alalle tahdotaan tulevaisuudessa työllistyä. 
Toisaalta lähipiiriltä saatu tuki ja keskustelut voivat auttaa alan va-
linnassa niin nuoria kuin aikuisiakin. Myös median vaikutus alan 
valinnassa on suurta. 33 % vastanneista kokee, että yhteiskunnalli-
nen keskustelu ja uutisointi on vaikuttanut positiivisesti alavalintaan.

Osa ammatillisen koulutuksen aloista on edelleen sukupuolit-
tuneita, mikä voi vaikuttaa siihen, mille alalle henkilö kokee voi-
vansa hakea ja työllistyä. Muun muassa tekniikan alat mielletään 
edelleen virheellisesti "miesten aloiksi" ja sosiaali- ja terveysalat 
"naisten aloiksi"  . 
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Ymmärrys ja tieto alasta tai opiskelusta ammatillisessa oppilai-
toksessa voivat syntyä mielikuvien kautta sekä puutteellisin tie-
doin. Kyselyyn vastanneista yli kolmannes (41 %) kokee, ettei ole 
saanut peruskoulussa kattavasti tietoa ammatillisessa oppilaitok-
sessa opiskelusta. Katsottaessa vastausten jakautumista miesten 
ja naisten välillä voimme havaita selkeitä eroja. Naisista noin kol-
mannes (35 %) kokee, ettei ole saanut peruskoulussa kattavasti 
tietoa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelusta. Miesten koh-
dalla vastaava osuus on 30 %.

Tarkasteltaessa alakohtaisia tuloksia, voimme huomata, että 48 % 
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen, 45 % metsä- ja maatalousalan 
sekä 47 % tekniikan alan opiskelijoista on kokenut saaneensa pe-
ruskoulussa kattavasti tietoa ammatillisessa oppilaitoksessa opis-
kelusta. Puolestaan palvelualojen, humanististen alojen, taide- 
alojen ja luonnontieteiden alojen opiskelijat eivät koe saaneensa 
peruskoulussa kattavasti tietoa ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelusta. Kuitenkin noin 60 % vastanneista on sitä mieltä, että 
mielikuvat ja ajatukset opiskelusta ammatillisessa oppilaitoksessa 
vastasivat todellisuutta.

Noin joka viides (22 %) vastanneista kokee, että heidät on ohjattu 
hakemaan ammatilliseen oppilaitokseen keskiarvon perusteella 
ja hieman yli kymmenes osa kokee, että heidät on ohjattu hake-
maan tietylle alalle sosioekonomisen tai etnisen taustan perus-
teella.  Tällaiset tulokset ovat huolestuttavia, sillä jokaiselle tulisi 
tarjota ohjausta juuri heitä kiinnostavalle alalle ja ilman, että koulu-
menestys tai tausta vaikuttaa tähän.

Yli puolet (55 %) kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että opiske-
lualan valinta oli heille helppoa. Suurin osa vastaajista (75 %) on 
ylpeä opiskelemastaan alasta sekä kokee olevansa tällä hetkellä 
oikealla alalla (72 %). Vastaajia pyydettiin avoimen kysymyksen 
kautta kertomaan lyhyesti, miten he ovat päätyneet opiskelemaan 
kyseistä alaa. Vastauksissa nousee vahvasti esille oma kiinnostus 
alaa kohtaan, joka on syntynyt esimerkiksi harrastuksen tai työ-
elämään tutustumisjakson aikana. Myös alan kiinnostavat työteh-
tävät tai se, että huoltaja tai muu lähipiiriin kuuluva henkilö työs-
kentelee alalla, on saanut kiinnostumaan ja hakemaan kyseiselle 
alalle.
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Yhteiskunnallinen keskustelu on vaikuttanut 
positiivisesti suhtautumiseeni ammatillisessa 

oppilaitoksessa opiskelua kohtaan.

Tekniikan ala 42 %

Tieto- ja viestintä- 
tekniikka 45 %

Täysin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Täysin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Sosiaali-, terveys-, ja 
kasvatusalat 42 %

Tekniikan ala 44 %

Humanistinen- ja  
taidealat 41 %

Humanistinen- ja  
taidealat 41 %

Elintarvikeala 35 %

Sosiaali-, terveys-, ja 
kasvatusalat 46 %

Metsä- ja maatalous 
37 %

Metsä- ja maa- 
talous 38 %

Luonto- ja tieteen alat 
35 %

Kaupan- ja hallinnon- 
alat 37 %

Yhteiskunnallinen keskustelu on vaikuttanut 
positiivisesti suhtautumiseeni alaani kohtaan.
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Opinnoista suoriutuminen 

Reilu kaksi kolmasosaa (68 %) kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä 
opetuksen laatuun oppilaitoksessaan ja heidän opintoihinsa on 
sisältynyt riittävästi opettajan antamaa opetusta. Huomionarvois-
ta on kuitenkin se, että jopa 14 % vastaajista ei koe saaneensa 
tarpeeksi opetusta opettajalta.  Vaikka tyytyväisten opiskelijoiden 
prosentti on edelleen korkea, tämä on ensimmäinen kerta, kun 
opetukseen tyytyväisten vastaajien määrä laskee alle 70 %. Kor-
keimmillaan tyytyväisyys on ollut 88 % vuonna 2016. Voimme siis 
havaita kuuden vuoden aikana tapahtuneen roiman laskun amis-
ten tyytyväisyydessä saamaansa opetukseen.

Vastaajista 61 % kertoo saaneensa tarvittaessa yksilöllistä apua ja 
59 % saaneensa kannustusta opintoihinsa opettajaltaan. Opettajan 
rooli on hyvin merkittävä kerrytettävän ammattitaidon kannalta. 
Pedagogisen pätevyyden lisäksi opettajalla ammatillista osaamista 
opetettavasta alasta, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
kehittää omaa ammattitaitoaan ja pärjätä työssään, minkä takia 
ammattitaitoisen opettajan antaman opetuksen merkitystä ei voi 
ylikorostaa.

Tärkeää opetuksen laadussa ovat käytettävät materiaalit sekä 
mahdolliset etäalustat, joiden kautta opetus tapahtuu. Koronapan-
demia on muokannut opetustapoja, kun oppitunteja on siirretty 
etätoteutukseen.  Tämä on haastanut niin opettajia kuin opiskeli-
joitakin ottamaan digitaalisia oppimisympäristöjä käyttöönsä entistä 
laajemmin. Positiivista on kuitenkin se, että 61 % vastaajista kokee 
saaneensa opettajaltaan tarvittaessa apua digitaalisen oppimis-
ympäristön kanssa. 59 % kokee digitaalisen oppimisympäristön 
sekä sen tarjoaman sisällön saavutettavaksi, laadukkaaksi, ajanta-
saiseksi ja oppimistaan tukevaksi.

Lähes neljäsosa (24 %) vastanneista kokee luokan työrauhan olevan 
usein huono. Tulos on laskenut vuodesta 2018, mutta voimme 
pohtia; voiko syynä olla esimerkiksi etäopinnot tai se, ettei ko-
ronan takia lähiopetuksessa ole ollut niin isoja ryhmiä kerralla? 
61 % vastanneista kokee opiskeluryhmän ilmapiirin edesauttavan 
oppimista. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että aikaisempi alhaisin 
prosentti on ollut 67 % vuonna 2016. Taustalla saattavat olla etä-
opinnot ja/tai entistä laajemmin itsenäisesti suoritettavat opinnot. 
Lisäksi opiskeluryhmän vaihtuminen päivän aikana saattaa vai-
kuttaa tähän kokemukseen.



17

Oppitunneilla on 
usein huono työrauha.

Olen tyytyväinen saamaani 
opetukseen oppilaitoksessani.

Taustalla voi toki myös olla yleisesti oppilaitoksen luoma yhtei-
söllisyys, sillä alle puolet (48 %) kokee, että oppilaitoksessa on 
panostettu osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Tämän lisäksi vain 
29 % vastanneista kokee voivansa vaikuttaa oppilaitoksen asioihin. 
Opiskelijakunnat ja -yhdistykset toimivat tärkeässä asemassa 
vieden opiskelijoiden mielipiteitä oppilaitoksen johdolle, mutta 
tämä ei saa jäädä ainoaksi vaikuttamiskanavaksi. Kun opiskelijoi-
den kanssa keskustellaan laajasti oppilaitoksen arkea koskevista 
asioissa, vaikuttaa se kokemukseen yhteisöllisyydestä sekä opis-
kelumotivaatioon.

Saatu opetus ja työrauha

Peruskoulun tarjoama pohjatieto ja osaaminen antaa usein hyvän 
pohjan ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelemiseen ja opinnoista 
suoriutumiseen. Yli puolet (64 %) vastanneista on joko jokseenkin 
tai täysin samaa mieltä siitä, että peruskoulu meni heidän osaltaan 
hyvin. Tämän signaalin voidaan nähdä olevan huolestuttava, koska 
vuoden 2018 tutkimuksessa 75 % vastanneista totesi peruskoulun 
menneen heidän osaltaan hyvin.  Sukupuolijakauman suhteen ei 
tässä ole suurta vaihtelevuutta. Tutkimukseen vastanneista naisista 
68 % ja miehistä 71 % on jokseenkin tai täysin samaa mieltä pe-
ruskoulumenestyksen kanssa.   

2009 20092011 20112013 20132016 20162018 20182022 2022

44 % 74 %24 % 68 %32 % 88 %43 % 85 %37 % 77 %50 % 74 %
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Opiskelumotivaation voidaan nähdä myös vaikuttavan siihen, 
kuinka hyvin opiskelijat suoriutuvat opinnoistaan. 66 % vastan-
neista kertoo motivoituneensa opinnoistaan, mikä on 18 % vähem-
män verrattuna vuoden 2018 AMIS-tutkimukseen. Tämä on myös 
ensimmäinen kerta koko tutkimushistorian aikana, kun motivaatio 
laskee alle 80 %. Voimme pohtia, onko osasyynä motivaation 
puutteelle esimerkiksi etänä tapahtuvat opinnot tai opintoihin 
liittyvät suorituspaineet. Vastanneista nimittäin puolet (51 %) kokee, 
että opinnoissa menestyminen vaatii paljon työtä, vaikkakin noin 
kolmasosa (37 %) tahtoo päästä opinnoissaan helpolla. Motivaa-
tiota lisäävänä asiana voidaan nähdä myös onnistumisen koke-
mukset ja 65 % kertookin saaneensa onnistumisen kokemuksia 
opinnoissaan.

Myös oppilaitoksen ja perheen tarjoama tuki on tärkeää opin-
noista suoriutumisen kannalta. 69 % kertoo saaneensa perheel-
tään / lähipiiriltään kannustusta. Koulun puolella opinto-ohjaaja tai 
opettaja on usein se henkilö, joka kannustaa ja tukee opintojen 

aikana. 24 % vastanneista 
puolestaan toivoisi, että 
opinto-ohjaajalla olisi enem-
män aikaa jutella heidän 
kanssaan heitä koskevista 
asioista. Hieman alle viides-
osa (23 %) vastanneista toi-

voisi, että opettajalla olisi enemmän aikaa puhua heitä koskevista 
asioista.  On tärkeää, että opiskelijoilla on matala kynnys ottaa 
yhteyttä opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Kun vastaajilta 
kysyttiin, millaisissa tilanteissa heidän olisi helpointa olla yhteydessä 
opiskeluterveydenhuollon palveluihin, eli kuraattoriin, opinto-
psykologiin tai terveydenhoitajaan, 25 % vastaajista kertoo sen 
olevan silloin, jos opinnot eivät etene aikataulussa.

Tilastokeskuksen keräämän datan mukaan 13 % kaikista amma-
tillisen perustutkinnon opiskelijoista oli keskeyttänyt mittausajan-
jaksolla 2019/2020 opintonsa1. Saman suuntaista dataa on myös 
havaittavissa tutkimuksessamme, sillä 21 % vastanneista on ollut 
joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän "olen harkinnut 
nykyisten opintojeni lopettamista" kanssa. Erityisesti sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalojen sekä palvelualan opiskelijat ovat väittämän 
kanssa täysin samaa mieltä. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen 
opiskelijoista 29 % ja palvelualojen puolestaan 28 % on väittämän 

51 % humanistisen 
ja taidealojen opiskeli- 
joista ei tahdo päästä 
opinnoissaan helpolla. 
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8
Kouluarvosana-asteikolla 4-10 
vastanneista 39% antaisi itselleen 
arvosanaksi kahdeksikon opinnoissa 
suoriutumiseen omiin tavotteisiinsa 
nähden.

kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Miesten ja naisten välil-
lä ei ole suuria eroja, mutta prosentit ovat huolestuttavan korkeita. 
Miehistä 17 % ja naisista 16 % on harkinnut nykyisten opintojen 
lopettamista. Kun katsotaan iän perusteella, niin 14–64-vuotiaista 
14 % on harkinnut nykyisten opintojensa lopettamista.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä on viime vuosina lisään-
tynyt osana ammatillisia opintoja. Myös entistä useammin koulutus-
työpaikalla suoritetaan opintokurssien näyttöjä, jotka vaikuttavat 
olennaisesti kurssiarvosanaan. Työpaikalla tapahtuvan oppimi-
sen merkitys korostuu myös työelämän näkökulmasta, sillä oppi-
misjakso tarjoaa ammatin kannalta tärkeää työelämäosaamista ja 
kontakteja potentiaalisiin työnantajiin.

Haasteeksi on kuitenkin osoittautunut se, että sopivia paikkoja 
työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ei välttämättä löydy. Kansal-
lisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) mukaan tämä korostuu 
humanistisilla- ja taidealoilla, joilla työssäoppimispaikkoja on raja-
tusti. Yleisin syy sille, ettei sopivaa paikkaa työpaikalla tapahtuvaan 
oppimiseen löydy, on Karvin tutkimuksen mukaan ohjaamisen ja 
siihen vaadittavien resurssien sekä tutkintoon soveltuvien työteh-
tävien vähäisyys.2

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kannalta on olennaista, että 
opiskelija pääsee itseään kiinnostavaan työssäoppimispaikkaan 
suorittamaan oppimisjakson ja vaikuttamaan myös jakson suun-
nitteluun. Vastanneista 53 % kertoo päässeensä vaikuttamaan 
ajan ja sisällön suunnitteluun ja 79 % on saanut vaikuttaa työssäop-
pimispaikkaansa. Puolestaan vastanneista vain 68 % kertoo, että 
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heillä oli selkeät oppimistavoitteet, eli he tiesivät, mitä osaamista 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla tulisi kartuttaa. Verrat-
tuna vuoteen 2018 laskua on tullut 12 %, jolloin samainen osuus 
oli 80 %.

Noin 16 % vastanneista koki työtehtävät osaamiseensa nähden 
liian haastavaksi, mutta vain 76 % vastanneista koki työssäoppi-
misen lisänneen heidän osaamistaan, joka on yli 10 % vähemmän 
kuin edellisessä tutkimuksessa. Näiden lukujen valossa voimmekin 
pohtia, onko opiskelijoille annettu niin sanotusti hanttihommia, 
vai onko opetuksen kautta saatu osaaminen ollut niin hyvällä tasolla 
työssäoppimista ajatellen, ja tämän takia työtehtävät ovat tuntuneet 
helpoilta. Myös se on huolestuttavaa, että yli neljäsosa (28 %) 
koki työssäoppimisen henkisesti tai fyysisesti raskaaksi.

Tämä on huolestuttavaa, sillä ammatillisen koulutuksen lainpykä-
län §74 mukaan "Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppiso-
pimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen perustuvassa kou-
lutuksessa käytännön työtehtävät ovat sellaisia, että opiskelijan 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset 
osaamistavoitteet voidaan niitä tekemällä saavuttaa.”3

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla on myös tärkeää, että 
opiskelija saa tukea ja ohjausta niin oppilaitoksen kuin koulutus-
työpaikankin puolelta. Osalle kyseessä saattaa olla nimittäin en-
simmäinen kosketus työelämään. Myös ammattitaidon kartuttami-
sen kannalta ohjauksen ja tuen antaminen on tärkeää. Vastanneista 
73 % kertoo heillä olleen työpaikalla nimetty ohjaaja, jolta he saivat 
riittävästi ohjausta. 76 % on myös saanut riittävästi ohjausta työ-
paikan muulta henkilökunnalta. Puolestaan 21 % vastanneista 
kokee, ettei saanut oppilaitokseltaan riittävästi ohjausta ja tukea 
työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyen. Joka viides 
myös kokee, ettei oppilaitoksen edustaja ollut käytettävissä riittä-
västi työpaikalla järjestettävän oppimisen aikana.

Toisin sanoen ilman riittävää tukea ja ohjausta, opiskelija tai kou-
lutustyöpaikka ei välttämättä ole tietoinen osaamistavoitteista, 
minkä takia tärkeä väylä kartuttaa sekä osoittaa omaa ammattitai-
toa menee hukkaan.
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Kaikista vastanneista 75 % koki 
turvalliseksi olla oma itsensä 
koulutustyöpaikalla. Naisista 
78 % ja 80 % miehistä koki 
turvalliseksi olla oma itsensä 
koulutustyöpaikalla. 

75 %

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuus laajeni koskemaan toista astetta vuoden 2021 
syksyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilailla on velvollisuus hakea 
yhdeksännen luokan jälkeen opiskelemaan toisen-asteen oppilai-
tokseen, eli lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Oppivel-
vollisuus jatkuu siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta, mut-
ta koulutus voi jatkua maksuttomana sen vuoden loppuun, kun 
opiskelija täyttää 20. Laajennuksen myötä elokuussa 2021 tai sen 
jälkeen opintonsa aloittaneille koulutus on maksutonta, jos opis-
kelija opiskelee ensimmäistä toisen-asteen tutkintoa. Ammatilli-
sen koulutuksen puolella tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
työasut, -luvat ja -välineet, jotka ovat välttämättömiä tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimuksissa tai osaamistavoitteissa 
edellytetyn osaamisen osoittamiseksi, ovat maksuttomia opiske-
lijalle.4

Kun pyysimme vastaajia arvioimaan, paljonko he ovat käyttäneet 
rahaa opintoihin tarvittaviin oppimismateriaaleihin ja -välineisiin, 
selkeästi enemmistö kertoi käyttäneensä 0–100 euroa opintojensa 
aikana. Huomioitavaa on kuitenkin se, että jopa 10 % vastanneista 
on käyttänyt yli 500 euroa oppimismateriaaleihin ja -välineisiin. 
Jos vertaillaan alakohtaisesti, niin eniten rahaa opintoihinsa ovat 
käyttäneet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen, humanististen ja 
taidealojen sekä metsä- ja maatalousalojen opiskelijat.  Kaikista 
vastanneista 37 % on kuitenkin sitä mieltä, että maksuttomat ma-
teriaalit ovat tai olisivat mahdollistaneet heille itseään kiinnosta-
van alan opiskelemisen.
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Noin joka neljäs (28 %) on sitä mieltä, ettei oppilaitoksen henkilö-
kunta ole kertonut riittävästi oppivelvollisuuden laajentumisesta 
ja sen vaikutuksista omiin opintoihin. Viidesosa vastanneista on 
myös sitä mieltä, että oppivelvollisuuden laajentuminen on vai-
kuttanut negatiivisesti opetuksen laatuun oppilaitoksessani. 
Kutenkin 70 % vastanneista kokee, että on saanut riittävästi lähi-
opetusta opintojensa aikana. 58 % vastanneista kokee, että op-
pilaitos on pystynyt tarvittaessa tarjoamaan heille erityistä tukea. 
Oppivelvollisuus on lisännyt opiskelijamääriä, mikä puolestaan 
voi näkyä esimerkiksi isoina ryhmäkokoina, jonka takia opetta-
jalla ei välttämättä ole tarjota riittävästi aikaa opiskelijan henkilö-
kohtaiseen ohjaamiseen ja auttamiseen.
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Palveluala

Humanistinen- ja taidealat

Elintarvikeala

Tekniikan ala

Kaupan ala

Maa- ja metsätalous

Tieto- ja viestintätekniikka

Sosiaali- ja terveysala

Luonto- ja tieteenalat

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

0-100€
100-200€
300-400€
Yli 500€

64 %
13 %
6 %
17 %

61 %
18 %
8 %
13 %

68 %
11 %
8 %
13 %

72 %
9 %
8 %
11 %

72 %
9 %
8 %
11 %

51 %
20 %
13 %
16 %

76 %
3 %
3 %
18 %

57 %
15 %
11 %
17 %

70 %
10 %
6 %
14 %

Kuinka paljon olet käyttänyt 
rahaa nykyisiin opintoihisi?



Henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS)  

Minulle on laadittu henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnittelma.

Koulutuksen sisällön suunnittelussa 
huomioitiin riittävästi tulevaisuuteni 

tavoitteet.

Kanssani selvitettiin työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen toteutus-
muotojen osaamisen hankkimiseksi. 

Sain mielestäni vaikuttaa riittävästi 
HOKSin laadintaan.

HOKSissani huomioitiin riittävästi 
opinnoissa tarvitsemani tuki ja 

ohjaus.

Sain koulutussopimuksen itselleni 
tiedoksi, vaikka en olekaan sen 

sopijaosapuoli. 

Aiemmin hankkimani osaaminen 
huomioitiin riittävästi HOKSin 

laadinnassa.

Tiedän miten ja milloin HOKSini 
päivitetään.

78 %

2022

70 %

59 %

64 %

62 %

47 %

33 %

45 %

75 %

2018

69 %

68 %

69 %

66 %

52 %

53 %

48 %



Haluan päästä opinnoissani helpolla.

65 % tieto- ja viestintä-
tekniikan sekä sosiaali-, 
terveys- ja kasvatus-
alojen opiskelijoista 
oli sitä mieltä, että alan 
valitseminen oli heille 
helppoa. 

Nykyisissä opinnoissa 
menestyminen vaatii paljon työtä.

Kaikista vastanneista 73 % oli 
sitä mieltä, että merkittävin syy 
opiskelualan valinnalle oli henkilö- 
kohtainen kiinnostus alaa kohtaan.
Lisäksi 63 % oli sitä mieltä, että 
ovat saaneet valita opintojaan 
oman kiinnostuksen mukaan. 

73 %

2009 20092011 20112013 20132016 20162018 20182022 2022

54 % 71 %37 % 51 %68 % 82 %57 % 81 %59 % 75 %61 % 74 %

17 %

40 %

15 %

33 %

Haluaisin lähteä vaihto- 
opiskelijaksi ulkomaille

En missään nimessä 
haluaisi lähteä vaihto- 
opiskelijaksi ulkomaille

Haluaisin suorittaa työ- 
paikalla järjestettävän 
koulutuksen ulkomailla

En missään nimessä 
haluaisi suorittaa työ-
paikalla järjestettävää 
koulutusta ulkomailla
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Siirryn suoraan työelämään 

Haen opiskelemaan yliopistoon

Haen opiskelemaan toista ammatillista tutkintoa

Ryhdyn yrittäjäksi

Haen opiskelemaan toista ammattikorkeakouluun

En vielä tiedä

Haen opiskelemaan lukioon tai iltalukioon

Pidän välivuoden

Jokin muu

Mitä aiot tehdä valmistumisen jälkeen?

Tulevaisuutta pohtiessa usein keskitytään siihen, millaista työtä 
tahdotaan tehdä tai millaisia tulevaisuuden haaveita henkilöllä 

on. Kysyimme avoimella kysymyksellä vastaajilta sitä, millaista 
elämää näkevät ja millaista elämää he tahtoisivat elää 10 vuoden 
päästä. Useat vastanneista mainitsevat vastauksessaan perheen 
perustamisen, toiveen omasta ja läheisten terveydestä sekä kodin 
ja mieluisan työn. Myös taloudellinen vakaus nousee esille vasta-
uksissa. Toisin sanoen amikset tahtovat elää normaalia elämää, 
jossa perusasiat ovat kunnossa, mutta on myös mahdollisuus toteut-
taa omia unelmiaan aina ulkomailla työskentelystä oman yrityk-
sen perustamiseen.

Opintojen jatkaminen korkeakoulussa

Vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen käyneiden opiskelijoiden 
määrä yliopisto-opiskelijoista oli noin 17 000 160 000 opiskelijasta5. 
Puolestaan ammattikorkeakouluissa sama luku oli noin 70 000 
150 000 opiskelijasta6. Opetus- ja kulttuuriministeriön "Korkea-
koulutus ja tutkimus 2030-luvulle"-vision tiekartassa tavoite on 
nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten 
määrä vähintään 50 % vuoteen 2030 mennessä7. 

67 %

7 %

3 %

11 %

14 %

14 %

30 %

29 %

5 %

Vastaaja on voinut valita 1-5 vaihtoehtoa.
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Ammatillinen koulutus tarjoaa hakukelpoisuuden niin yliopistoon 
kuin ammattikorkeakouluunkin, mutta silti edelleen kuullaan aja-
tuksia siitä, ettei amiksesta voisi hakea esimerkiksi yliopistoon 
opiskelemaan. Vuonna 2020 tuli voimaan uusi ammattikorkea-
koulujen opiskelijavalintauudistus, joka yhtenäisti ammattikor-
keakoulujen valintakokeita yhdeksi valtakunnalliseksi valinta-
kokeeksi. Samalla ammatillisen tutkinnon yhteisten aineiden 
opintojen keskiarvolla amiksetkin ovat voineet päästä sisään am-
mattikorkeakouluun.8 Yliopistot eivät vielä ota todistusvalinnassa 
huomioon ammatillista tutkintoa, jolloin ainut väylä yliopistoon 
on valintakoe. Joihinkin yliopiston valintakokeisiin liittyy myös 
ennakkomateriaaleja, jotka voivat olla esimerkiksi lukion pakol-
listen kurssien oppikirjoja.

Voimmekin pohtia tämän vaikutuksia siihen, että enemmistö 
vastanneista kertoo suunnitelmanaan olevan hakea yliopiston 
sijaan ammattikorkeakouluun. Kaikista vastanneista 31 % kertoo 
aikovansa hakea ammattikorkeakouluun ja vain 7 % yliopistoon.  
Jos kuitenkin tuloksia vertaa vuoden 2018 tutkimukseen, luvut 
ovat miltei tuplaantuneet. Vuonna 2018 ammattikorkeakouluun 
hakevien määrä oli 17 % ja yliopistoon puolestaan 3 %. Huoltajien 
koulutustaustalla on tutkitustikin vaikutusta siihen, aiotaanko 
opintoja jatkaa korkeakoulussa ja minkälainen arvo korkeasti 
kouluttautumiselle annetaan. Tämä näkyy myös AMIS-tutkimuksen 
vastauksissa. Jos huoltaja tai huoltajat eivät ole käyneet korkea-
koulua, vastanneista 31 % suunnittelee jatkavansa ammattikor-
keakouluun ja 6 % yliopistoon. Vastaavasti, jos huoltajat ovat käy-
nyt korkeakoulun, 38 % meinaa hakea ammattikorkeakouluun ja 
13 % yliopistoon.

Vaikka ammattikorkeakoulujen valintauudistuksen lähtökohdat 
ovatkin hyvät, niin ammattikorkeakoulujen valintakonsernion 
tekemän tutkimuksen mukaan ammatillisen koulutuksen suorit-
taneet pärjäävät kaikissa valintakokeen osioissa ylioppilaita hei-
kommin9. Valintakokeessa yhteiset osiot mittaavat matemaattisia, 
päätöksenteko-, opetus- sekä englannin kielen taitoja. Samaan 
suuntaan viittaavia tuloksia antaa myös tutkimuksemme, sillä 60 % 
vastanneista toteaa, etteivät yhteisten aineiden opinnot anna riit-
täviä valmiuksia opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Puolestaan 
71 % on sitä mieltä, etteivät yhteisten aineiden opinnot anna riit-
täviä valmiuksia opiskeluun yliopistossa.
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En lähtisi opiskelemaan toista alaa 
korkeakouluun, kuin mitä opiskelen nyt.

Tieto- ja viestintä- 
tekniikka 74 %

Luonto- ja tieteen-
alat 78 %

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että vain neljäsosa näkee, että 
jos yhteisten aineiden opintojen keskiarvo on huono heidän 
ei kannata hakea jatko-opiskelemaan. Lisäksi 20 % kokee, ettei 
heillä ole riittäviä valmiuksia valmistautua korkeakoulujen pääsy-
kokeisiin ja 7 % kokee, ettei heidän koulutustaustansa takia ole 
mahdollisuutta päästä opiskelemaan haluamaansa tutkintoa.

Korkeakouluopintojen myötä on myös mahdollisuus alan vaihta-
miseen, mutta vastausten perusteella vain harva lähtisi opiskele-
maan toista alaa korkeakouluun, kuin mitä tällä hetkellä opiskelee. 
Selkeästi eri mieltä väittämän kanssa ovat tieto- ja viestintäteknii-
kan, luonnontieteiden alan sekä humanististen ja taiteiden alojen 
opiskelijat.

Hakeminen jatko-opintoihin voi olla stressaava ajanjakso, johon 
voidaan valmistautua pitkänkin aikaa riippuen siitä, miten kilpail-
lulle alalle hakee. Tämän takia ystävien, lähipiirin ja koulun antama 
tuki ja apu on äärimmäisen tärkeää. Puolet vastanneista kokee, 
ettei ole saanut riittävästi tietoa, ohjausta ja tukea ammattikorkea-
kouluun hakemiseen ja puolestaan 64 % yliopistoon hakemiseen.  
Lisäksi 20 % kokee, ettei ole saanut tietoa korkeakouluun hake-
misesta ja muista korkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista.

Vain kolmasosa (33 %) vastanneista kokee, että on saanut esimer-
kiksi perheeltä ja ystäviltä kannustusta sekä tukea korkeakouluun 
hakemiseen. Kun vastaajia pyydetään valitsemaan, keneltä läh-
tisi pyytämään ensimmäisenä apua korkeakouluun hakemiseen 
liittyvissä kysymyksissä, yli puolet (58 %) vastanneista sanoo sen 
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Arvioi, miten samaa mieltä olet seuraavien 
väittämien kanssa siihen, ettei ammatillinen 
tutkinto anna riittäviä valmiuksia opiskella.

Yliopisto
Ammattikorkeakoulu

Kysymyksiin ovat vastanneet vain he, jotka ovat kokeneet ettei amma-
tillinen koulutus anna valmiuksia kolmannelle asteelle ja kaavioissa on 
huomioitu jokseenkin ja täysin samaa mieltä vastaukset.

Yhteisten aineiden opinnot eivät anna 
riittäviä valmiuksia opiskeluun.

En saa riittävästi tietoa, ohjausta 
ja tukea hakemiseen.

En koe, että minulla olisi samanlaisia 
valmiuksia tai pärjätä pääsykokeissa 

kuin lukiotaustaisilla hakijoilla.

En koe pärjääväni saamallani suulli-
sella ja kirjallisella kieliosaamisella.

Minulla ei  ole valmiuksia 
suunnitella opintojani.

Matemaattinen osaamiseni ei ole riit-
tävän hyvällä tasolla opintoja varten.

60 %

53 %

63 %

50 %

48 %

59 %

71 %

58 %

67 %

64 %

47 %

74 %
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Keneltä ensimmäisenä lähtisit 
kysymään apua korkeakouluun hakemisessa?

58 % 24 %

50 % 15 %

32 %

Opinto-ohjaajalta Opintopolusta

Perheeltä Olisin suoraan yhteydessä 
korkeakouluun

Ystäviltä tai tutuilta

olevan opinto-ohjaaja. Puolestaan puolet vastanneista lähtisi 
pyytämään neuvoa perheeltään, 32 % ystäviltään ja 24 % etsisi 
tietoa opintopolku.fi-sivustota. 60 % vastanneista kokee myös saa-
neensa tietoa siitä, että heidän on mahdollista hakea opintojensa 
jälkeen opiskelemaan korkeakouluun ja muista korkeakoulujen 
tarjoamista mahdollisuuksista.

Tämän voidaan nähdä hieman tukevan käsitystä siitä, että amik-
set tietävät kouluyhteisöstään sen henkilön, keneltä lähteä pyytä-
mään näissä tilanteissa apua. Lähipiiriltä, ystäviltä tai oppilaitok-
selta saama tuki voi olla myös luonteeltaan kannustamista jatkaa 
opintoja korkeakoulussa, joka osaltaan voi vahvistaa käsitystä 
omista taidoista jatkaa korkeakoulussa opintoja. Vastanneista 
kuitenkin yli kolmasosa (36 %) on sitä mieltä, ettei amiksia kan-
nusteta riittävästi hakemaan korkeakouluun. 

Kun vastaajia pyydettiin pohtimaan keinoja saada amikset kiinnos-
tumaan korkeakouluopinnoista. Vastauksissa korostui opinto-oh-
jaajalta saama tuki ja apu hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Myös korkeakoulussa opiskelevien järjestämät infotilaisuudet 
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Kerrottaisiin korkeakoulumah-
dollisuuksista realistisesti ja 
kannustavasti. Mainostettaisiin 
korkeakoulujen kursseja lisää. Enemmän infotilaisuuksia, 

joissa kerrottaisi tarkemmin 
mm. opiskelusta ja mitä 
valmiuksia pitää olla.

Suurin syy siihen miksi ihmiset 
ei hae, on taloudellinen tilanne. 
Rahat ei yksinkertaisesti riitä 
elämiseen. Amiksia tulisi vakuuttaa enemmän 

siitä, että omat taidot riittävät korkea- 
kouluopintoihin (amis ≠ tyhmä).

Miten amisten kiinnostusta korkeakouluopintoihin voisi lisätä?

opiskelemisesta korkeakouluissa nähtiin tärkeänä. Vastauksissa 
kuitenkin toivottiin, ettei esittelyt olisi liian sidottuja oman alansa 
korkeakouluopintoihin, vaan olisi mahdollisuus kuulla myös 
muista aloista ja niiden tuomista mahdollisuuksista. 

Myös taloudellinen tuki ilmaistiin monessa avoimessa vastaukses-
sa. 41 % vastanneista kokee esteeksi korkeakouluun hakemiselle 
sen, että työnteko on taloudellisesti kannattavampaa kuin opiskelu. 
Toisaalta vain 14 % kokee, ettei hyötyisi korkeakouluopinnoista 
esimerkiksi työnhaussa ja 29 % vastanneista kokisi korkeakouluopin-
tojen aikana tulevaksi haasteeksi opintojen ja työn yhteensovitta-
misen.

Osa vastaajista myös pohtii sitä, tarvitseeko kaikkien edes hakea 
korkeakouluun opiskelemaan. Eräs vastaaja muun muassa toteaa 
liiallisen tuputuksen vaikuttavan jopa negatiivisesti kiinnostukseen 
hakea korkeakouluun. Tämä on myös erittäin tärkeää pohdintaa, 
koska kaikki opiskelijat eivät halua erinäisistä syistä jatkaa opinto-
jaan korkeakoulussa.

"

"

"
"

""
"

"
"



33

%

Millaisia esteitä koet korkeakouluun hakemiselle?
Vastaaja on voinut valita 0-5 vaihtoehtoa.

En tiedä, keneltä voisi pyytää apua.

Kukaan muu perheestäni tai lähi- 
piiristäni ei opiskele / ole opiskellut 

korkeakoulussa.

Koen, ettei minulla ole mahollisuuksia 
koulutukseni takia päästä opiskelemaan 

haluamaani tutkintoa.

Koen, etten hyötyisi korkeakoulu- 
opinnoista esimerkiksi työnhaussa.

Ammatillinen tutkinto ei anna riittäviä 
valmiuksia opiskella yliopistossa.

En tiedä, mitä tutkintoa 
lähtisin opiskelemaan.

Työnteko on minulle taloudellisesti 
kannattavampaa.

Ammatillinen tutkinto ei anna riittäviä 
valmiuksia opiskella ammattikorkea-

koulussa.

Kiinnostavia opintoja ei ole saatavilla 
lähimmässä korkeakoulussa.

Minulla ei ole riittäviä valmiuksia valmis-
tautua korkeakoulun pääsykokeeseen. 

19 %

35 %

12 %

20 %

10 %

7 %

41 %

4 %

14 %

6 %
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Työssäkäynti ja työelämätaidot

Ammatillisen koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä voidaan nähdä 
opiskelijoiden valmistaminen työelämään niin ammatillisesta kuin 
työelämätaitojenkin näkökulmasta. Vastanneista 69 % odottaakin 
innolla pääsyä tai jatkamista työelämässä opintojensa jälkeen ja 
nykyisten opintojen antavan hyvät valmiudet jatkaa työelämässä. 
72 % vastanneista kokee, että heillä on hyvät edellytykset pärjätä 
työssään opintojensa jälkeen.

Työttömyys on myös asia, mikä iästä riippumatta saattaa huolestut-
taa. Tutkimukseemme vastanneista 28 % pelkää, ettei saa töitä 
valmistuttuaan. Luku on huomattavasti tippunut, sillä vastaava 
tulos vuonna 2018 on ollut 46 %. Kun katsotaan alakohtaisesti, 
niin humanististen- ja taidealojen, elintarvikealojen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan opiskelijat olivat eniten samaa mieltä väittä-
män kanssa. Puolestaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen (71 
%), tekniikan alojen (62 %) ja metsä- ja maatalousalojen (58 %) 
perustutkintoa opiskelevista ovat väittämän kanssa täysin tai jok-
seenkin eri mieltä.

Mielenkiintoista on myös se, että vaikka koronapandemia on vai-
kuttanut eniten palvelualoihin, vain 30 % alalla opiskelevista pel-
kää, ettei saa töitä valmistuttuaan. Yksi suurimpia työllistäjiä pal-
velualoilla on ravintola- ja matkailuala. YLE uutisoi 2022 syksyllä, että 
matkailualan kiinnostus on hiipunut erityisesti pandemian myötä 
ja alalle hakee entistä vähemmän ensisijaisia hakijoita, vaikka ala 
kiinnostaa opiskelijoita ja vastanneista osa myös luottaa tilanteen 
väliaikaisuuteen10.

Pelkään, etten saa töitä valmistumiseni jälkeen.

Elintarvikeala 46 % Humanistinen ja 
taidealat 55 %
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0-40 tuntia viikossa työtä opintojensa 
ohella tekevistä elintarvikealan, sosiaali- 
ja terveys- sekä kasvatusalojen ja metsä- 
ja maatalousalojen opiskelijoilla työ 
vastaa opiskelemaansa alaa.

Puolestaan tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijoista 75% sekä humanististen 
ja taidealojen opiskelijoista 81% ei tee 
alansa töitä opintojen ohella. 

Voimme pohtia tuloksen suurta laskua myös työllisyyden näkö-
kulmasta. Osa aloista, joille amikset hakevat, on tällä hetkellä suuri 
pula työntekijöistä.  Myös toinen huomionarvoinen asia on se, 
että 28 % opiskelijoista kertoo tekevänsä opintojensa ohella 0–40 
tuntia töitä viikossa. Tämä voi vaikuttaa osaltaan siihen, että opin-
tojen loputtua pystytään jatkamaan samalla työnantajalla töitä. 

Huomiota kuitenkin kannattaa kiinnittää siihen, että 48 % työssä-
käyvistä ei tee töitä opiskelemallaan alalla. Lukua voidaan tarkas-
tella myös työttömyyteen ja siihen liittyvien asenteiden kautta. Onko 
suhtautuminen työttömyyteen muuttunut entistä suvaitsevammaksi, 
vaikkakin 43 % vastanneista kokee työn olevan merkittävä osa 
heidän identiteettiään ja 70 % puolestaan kertoo sen olevan 
merkittävä osa elämää? Suhtautuminen työttömyyteen on vuonna 
2019 julkaistun Nuorisobarometrin perusteella muuttunut aiempaa 
hyväksyvämmäksi, sillä 54 % vastanneista on sitä mieltä, että työttö-
myys ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattuna11. 

57 % on sitä mieltä, että opintojen aikana on käyty myös läpi työ-
elämän haasteita, alan tulevaisuudennäkymiä ja niiden tarjoamia 
muita uramahdollisuuksia. Tämä voi vaikuttaa siihen, että tiedos-
tetaan paremmin alan työllisyystilanne ja se osataan ottaa huo-
mioon työelämään siirtyessä. Työelämä muuttuu jatkuvasti muun 

Elintarvikeala 75 %

Sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalat 77 %

Metsä- ja maatalous 76 %



36

muassa uusien innovaatioiden, kulutustottumusten ja teknologian 
kehittyessä, jonka takia alan tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisia 
uramahdollisuuksia on tärkeä käydä läpi.

Vielä 2010-luvun alussa tubettajia tai sosiaalisen median vaikut-
tajia ei juurikaan ollut, mutta tänä päivänä ala työllistää monia 
luovien ja kaupanalojen osaajia. Työelämään siirtyessä korostuu 
myös työelämätaidot, joita ammatillisissa oppilaitoksissa opetetaan. 
58 % vastanneista kokeekin saaneensa laadukasta opetusta työ-
elämätaidoista joko opettajalta tai koulutustyöpaikalta. Työelä-
mätaitojen läpikäyminen on myös osa ammatillista kasvua. Osa 
opiskelijoista saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kautta en-
simmäiset kosketukset työelämään, jonka takia on tärkeää, että 
ennen sitä jokaisella opiskelijalla on hallussa perustaidot, joita 
työelämässä vaaditaan. 

Yrittäjyys osana työelämää

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa edelleen monia vastanneita, sillä 
31 % tahtoisi toimia yrittäjänä ja 25 % puolestaan uskoo toimivansa 
ainakin osan urastaan pää- tai sivutoimisena yrittäjänä.  Myös ar-
vostus yrittäjyyttä kohtaan on pysynyt korkealla. Tästä huolimatta 
40 % kokee yrittäjäksi ryhtymisen pelottavana ja vain 25 % kokee 
yrittäjyyteen sisältyvän enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. 

Yrittäjyyteen liittyvät opinnot voivat vaihdella alakohtaisesti, mut-
ta kaikista vastanneista neljäsosa kokee opintojen antavan hyvät 
valmiudet toimia yrittäjänä. Alojen välillä pystytään näkemään 
selkeitä eroja siihen, haluavatko he toimia yrittäjänä tulevaisuu-
dessa ja kuinka hyvin heidän opintonsa tukevat yrittäjäksi ryhty-
mistä. Esimerkiksi metsä- ja maatalousalan opiskelijoista 38 % ko-
kee opintojensa antavan hyvät valmiudet toimia yrittäjänä ja 47 % 
tahtoisi toimia yrittäjänä. Toiseksi kiinnostuneimpia yrittäjyydestä 
ovat luovien alojen opiskelijat (41 %), joista kuitenkin vain 21 % 
kokee opintojen antavan hyvät valmiudet yrittäjäksi ryhtymiseen. 
Myös 16 % kaikista vastanneista tahtoisi toimia yrittäjänä lomil-
la tai opintojen ohella. Kuitenkin vain 17 % vastanneista kokee 
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Haluaisin toimia tulevaisuudessa 
yrittäjänä.

Opintoni ovat antaneet minulle hyvät 
valmiudet toimia yrittäjänä.

20112013 20132016 20162018 20182022 2022

31 % 25 %37 % 37 %53 % 53 %39 % 39 %53 %

yrittäjyyden määräaikaista työsuhdetta turvallisemmaksi vaihto-
ehdoksi, vaikkakin neljäsosa vastanneista on sitä mieltä, että yrit-
täminen sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Vaikka 
yrittäjyyden riskit tiedostetaan, niin selkeästi suurin osa vastan-
neista (78 %) arvostaa yrittäjiä.



Hyvä työilmapiiri ja työn 
miellekkyys ovat nousseet 
jo vuodesta 2009 alkaen 
tärkeimmiksi edellytykseksi 
työelämältä. Riittävä toi-
meentulo on vuonna 2018 
ollut top 5 edellytyksen 
joukossa. 

Vuonna 2018 työn stressaa-
vuus ja huono työilmapiiri 
olivat asiat, jotka erityisesti 
huolestuttaa tulevaisuuden 
työssä. Oma jaksaminen 
nousi 0,44 % kaulalla kol-
manneksi huolestuttavam-
maksi asiaksi. 

Mielestäni olisi hyvä, jos Suomeen 
tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa 

21 % on väittämän 
kanssa jokseenkin tai 
täysin samaa mieltä

45 % on väittämän 
kanssa jokseenkin 
tai täysin eri mieltä

Mitä vähintään edellytät 
työltäsi?

Tulevaisuuden työssä 
minua huolettaa

70 %

64 %

62 %

52 %

50 %

39 %

Hyvä työilmapiiri

Riittävä toimeentulo

Työ on mielekästä

Työn stressaavuus

Oma jaksaminen

Huono työilmapiiri



Uskon, että joudun muuttamaan 
toiselle paikkakunnalle töiden perässä.

Tuloksessa on huomioitu myös tilanne, 
jossa muutto toiselle paikkakunnalle 
tapahtuu oman asuinalueen sisällä. 

Millaisia haasteita voisit kokea 
korkeakouluopintojesi aikana?

Naiset

Miehet

Opinnot tuntuvat raskailta.

Opinnot tuntuvat raskailta.

Työn ja opintojen yhdistäminen.

Opinnot jäävät kesken.

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

64 %

51 %

36 %

26 %

44 %

30 %

Länsi-Suomi

Oulun seutu / Lappi

Itä-Suomi

Pääkaupunkiseutu / Uusimaa

47 %
43 %
42 %
42 %
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Hyvinvointi on varsinkin korona-aikana noussut entistä isom-
maksi puheenaiheeksi, koska se ulottuu lähes kaikille elämän 

osa-alueille ja vaikuttaa niin arjessa kuin työssäkin pärjäämiseen. 
Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä terveyteen, materiaali-
seen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin. Lisäksi suomen kie-
lessä hyvinvoinnin käsitteellä viitataan yksilötason hyvinvointiin, 
sekä yhteisötason hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa keskitymme 
erityisesti yksilötason hyvinvointiin, jonka osatekijöiksi luetaan 
esimerkiksi sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnelli-
suus ja sosiaalinen pääoma.12

Tässä tutkimuksessa emme ole kysyneet taloudelliseen hyvin-
vointiin liittyviä kysymyksiä. Voimme edellisen luvun perusteella 
kuitenkin tehdä johtopäätöksiä sen merkityksestä myös vastaajien 
elämään esimerkiksi taloudellisen turvallisuuden näkökulmasta. 
Osa ammatillisen koulutuksen aloista on matalapalkkaisia aloja 
ja 39 % vastanneista kertookin huonon toimeentulon olevan asia, 
joka huolestuttaa työelämän kannalta.

Vaikka pandemia on vaikuttanut elämäämme, vastanneista jopa 
54 % kokee elämänsä onnelliseksi ja 56 % antaisi elämälleen kou-
luarvosana-asteikolla 4–10 arvosanaksi kahdeksikon. Vaikka tulos 
onkin korkea, on silti huomioitavaa, että 42 % vastanneista on 
kokenut elämässään suuria pettymyksiä tai ongelmia viimeisen 
kolmen vuoden aikana.

8
29% vastanneista antaisi elämälleen 
kouluarvosana-asteikolla arvosanaksi 
kahdeksan.
22% vastanneista puolestaan arvioisi 
elämäänsä seiskan arvoisesti.
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Sosiaalinen elämä

Sosiaalisuus ja sosiaalinen elämä ovat ihmiselle tärkeitä jaksami-
sen ja hyvinvoinnin kannalta. Ystävät ovat niitä henkilöitä, jotka 
opettavat sosiaalisia taitoja ja tukevat haasteiden tullessa eteen. 
AMIS-tutkimukseen vastanneista 30 % kokee kuitenkin olonsa 
usein yksinäiseksi ja vain 57 % vastanneista on läheisiä ystäviä, 
joille voi avautua mielen päällä olevista asioista.

On tärkeää, että myös kouluajan ulkopuolella näkee ystäviään, 
sekä kouluajan ulkopuolella olisi mukavaa tekemistä esimerkiksi 
harrastusten muodossa. Vastanneista 51 % kertoo heillä olevan 
paljon mukavaa tekemistä ja harrastuksia, 45 % puolestaan ker-
too heillä olevan vähintään yksi harrastus. Vastanneista kuitenkin 
vain 45 % kertoo näkevänsä ystäviään viikoittain myös kouluajan 
ulkopuolella kasvotusten.

Kyselyymme vastanneista 71 % kertoo heillä olevan lähipiirissään 
vähintään yksi henkilö, kenen kanssa voi puhua asioistaan ja tunteis-
taan suoraan. Puhuminen voi tapahtua joko kasvotusten tai esi-
merkiksi sosiaalisessa mediassa. Reilusti yli puolet (68 %) kertoo 
sosiaalisen median olevan keskeinen osa heidän sosiaalista elä-
määnsä. Kun korona-aikana ystäviä ei ole voinut nähdä kasvo-
tusten, on sosiaalinen media tullut entistä tärkeämmäksi väyläksi 
pitää yhteyttä lähipiiriin tai ystäviin. Vuoden 2021 kouluterveys-
kyselyssä jopa 28 % vastanneista amiksista kertoo pandemian 
vähentäneen heidän yhteydenpitoansa ystäviinsä13.

Vaikka sosiaalinen media mahdollistaa helpomman yhteydenpidon 
ystäviin on sillä todettu olevan myös haittavaikutuksia. Sosiaali-
nen media voi lisätä esimerkiksi ulkonäköpaineita ja luoda epä-
realistisen kuvan siitä, millainen on hyvä elämä ja mitä se pitää 
sisällään. Vaikka sosiaalisessa mediassa on myös haittansa, on 
tärkeää tunnistaa myös sen positiiviset vaikutukset. Sosiaalinen 
media tarjoaa tärkeän väylän saada vertaistukea muilta ihmisiltä, 
jotka ovat kokeneet tai elävät parhaillaan samanlaisten haasteiden 
kanssa. Vertaistukea on siis mahdollista saada lähipiirin ulkopuo-
lelta ja parhaimmassa tapauksessa saada tätä kautta myös uusia 
ystäviä. Tämä osaltaan voi auttaa henkilöä käsittelemään omia 
ajatuksia ja huomaamaan, ettei ole ajatuksiensa kanssa yksin. 

Yksinäisyys voi koskettaa ketä tahansa meistä missä tahansa elä-
mäntilanteessa ja myös paljon ystäviä omaava ihminen voi kokea 
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yksinäisyyttä. On kuitenkin oleellista erottaa yksinäisyydestä vapaa-
ehtoinen yksinolo. Vapaaehtoinen yksinolo voi tarjota ihmiselle 
mahdollisuuden ladata akkuja ja se voi olla myös positiivista. 
Puolestaan yksinäisyys voi olla pakollista ja ahdistavaa, sekä siihen 
voi liittyä tunnetta ryhmään kuulumattomuudesta tai sosiaalisen 
verkoston puuttumisesta.14

Pitkä-aikainen yksinäisyys voi pahimmillaan johtaa myös syrjäyty-
miseen. Tutkimukseemme vastanneista amiksista 18 % kokee ole-
vansa syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneitä, mikä on huolestuttavaa. 
Kouluyhteisöllä on myös merkittävä rooli nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. Muun muassa opiskelijahuollon palveluiden ja 
tarvittaessa lisätuen piiriin ohjaaminen voi varhaisessa vaiheessa 
ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Yksi syrjäytymisen kautta tullut haittavaikutus voi olla esimerkiksi 
alkoholismi ja muiden päihteiden käytön lisääntyminen. 15 % 
vastanneista kertoo päihteillä olevan keskeinen rooli heidän elä-
mässään. Päihteillä tässä tapauksessa tarkoitetaan esimerkiksi 
alkoholia ja huumeita. Tiettävästi päihteillä on suuri vaikutus 
esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa. Moni saattaa kokea ryhmä-
paineen alla haastavaksi kieltäytyä polttamasta tupakkaa tai juo-
masta alkoholia ja kieltäytyminen voisi pahimmillaan johtaa ulko-
puolisuuden tunteeseen ryhmässä. 

Vaikka 2021 kouluterveyskysely ei ole täysin verrattavissa tutki-
muksemme kanssa, voimme tehdä sen kautta samansuuntaisia 
johtopäätöksiä. 11 % kouluterveyskyselyyn vastanneista amiksista 
käyttää alkoholia viikoittain. Tupakkaa käyttää puolestaan päivit-
täin 17 % ja nuuskaa 12 %. Myös 58 % vastanneista on sitä mieltä, 
että heidän on helppo hankkia huumeita omalta paikkakunnaltaan.15

Elämänhallinta ja mielenterveys

Eri tutkimusten mukaan koronapandemia on lisännyt nuorten ko-
kemaa pahoinvointia, ja on sitä kautta nostanut mielenterveyden 
isoksi puheenaiheeksi. Etäopinnot estivät luokassa tapahtuvan 
normaalin kommunikoinnin toisten opiskelijoiden kanssa, ja sa-
malla se ajoi myös amikset pitkäksi aikaa neljän seinän sisälle. 
Pandemia-aika on lisännyt mielenterveyden ongelmia, mutta sa-
malla vähentänyt mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa.
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MTV:n Asian ytimessä-ohjelmassa Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin (HUS) 13–17-vuotiaiden nuorisopsykiatrisen osaston 
vastaava ylilääkäri Laura Ylinen toteaa, että tällä hetkellä suurin 
osa heidän potilaistaan kärsii masennuksesta tai ahdistuneisuu-
desta. Ylisen mukaan masennus ja sosiaalinen ahdistuneisuus voi 
aiheuttaa muun muassa nuorelle lukittautumista omaan kotiinsa 
ja pahimmillaan kyvyttömyyttä käydä koulua. Ylinen kuitenkin toteaa 
positiivisena asiana sen, että nuoret saattavat nykyään paremmin 
tunnistaa mielenterveydellisiä oireita ja hakeutua matalammalla 
kynnyksellä oikeiden palvelujen piiriin.16

AMIS-tutkimukseen vastanneista 23 % on hakenut apua opiskelu-
huollosta esimerkiksi kuraattorilta, psykologilta tai terveydenhoi-
tajalta. Kysyimme myös, missä tilanteessa heistä olisi helpointa 
olla yhteydessä opiskeluhuoltoon. Vastanneista 50 % kertoo hel-
poimmaksi olla yhteydessä, jos on omaan jaksamiseen liittyviä 
haasteita, 46 % yleisesti terveyteen liittyvissä asioissa ja 37 % kun 
kokevat tarvetta jutella asioistaan ammattilaisen kanssa. Kaikista 
vastanneista 33 % on kertonut saaneensa ongelmiinsa apua 
opiskeluhuollosta. Luku on kuitenkin vuoden 2018 tutkimusta 
pienempi, jolloin 49 % kaikista vastanneista kertoi saaneensa 
apua opiskeluhuollosta.

Olonsa masentuneeksi tai ahdistuneeksi usein tuntee 29 % vas-
tanneista. Tulos on kuitenkin hieman laskenut, sillä vuonna 2018 
kyseinen osuus oli 32 %. Vaikka tulos onkin hieman laskenut vuo-
desta 2018, on silti kiinnitettävä huomiota siihen, että kyseinen luku 
on tutkimushistoriamme toisiksi suurin. Vuonna 2018 ja 2011 
osuus oli 32 %. Ahdistusta voi aiheuttaa esimerkiksi riittämättö-
myyden tunne, jota 29 % vastanneista kokee.

Vain reilu puolet (59 %) vastanneista kokee pärjäävänsä hyvin 
elämässään, vaikka heille tulisi vastoinkäymisiä tai mielialan 
vaihteluita. 45 % vastanneista uskoo myös olevansa opintojensa 
jälkeen valmis kaikkeen elämään liittyvään vastuuseen ja 57 % 
kokee pystyvänsä elämään tasapainoista elämää. Tasapainoiseen 
elämään kuuluu myös mahdollisuus levätä ja rentoutua. 65 % vastan-
neista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän "kerkeän 
rentoutumaan ja tekemään muita mieluisia asioita" kanssa. Tämä 
on osittain linjassa myös sen kanssa, että 46 % vastanneista kokee, 
ettei heidän elämänsä ole liian kiireistä.
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Syrjintä ja kiusaaminen

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että toista ihmistä kohdellaan huonom-
min kuin toista esimerkiksi vamman, etnisen tai sosioekonomisen 
taustan tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Yhdenver-
taisuuslain mukaan syrjintä voi olla välillistä, välitöntä tai kohtuul-
listen mukautusten epäämistä. Välillistä syrjintää voi olla esimer-
kiksi vaatimus täydellisestä suomen kielen osaamisesta, vaikka se 
ei olisi työn kannalta oleellista. Välitöntä syrjintää voi olla esimerkiksi 
se, että sinua kohdellaan julkisessa tilassa oletetun taustasi takia 
eri tavalla kuin muita ihmisiä. Kohtuullisten mukautusten epää-
misellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että fyysiset tai digitaaliset 
oppimisympäristöt eivät ole kaikille saavutettavia.17

Koulukiusaamisella tarkoitetaan kouluaikana tapahtunutta kiusaa-
mista, joka voi olla henkistä tai fyysistä. Henkisellä kiusaamisella 
tarkoitetaan esimerkiksi nimittelyä, solvaamista tai ulkoisen ominai-
suuden käyttämistä toisen alentamiseksi. Fyysisellä kiusaamisella 
puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi tönimistä, lyömistä tai vaat-
teiden rikkomista.

Tutkimuksemme vastanneista 15 % kertoo tulleensa kiusatuksi tai 
syrjityksi nykyisten opintojensa aikana. Kouluterveyskysely antaa 
samaan suuntaan viittaavia tuloksia, sillä syrjintää koulussa tai 
vapaa-ajalla on kokenut 19 % vastanneista.18 Kun kysyimme jatko-
kysymyksen "ketkä ovat kiusanneet ja syrjineet" vastanneista 78 % 
kertoo sen takana olleen muut opiskelijat, 27 % vastasi opettaja/ 
opettajat, 10 % muun oppilaitoksen henkilökunta ja 16 % kertoo 
sen tapahtuneen koulutustyöpaikalla. Tulokset ovat muuten melko 
tasaiset sukupuolten välillä, mutta 17 % miehistä kertoo oppilai-
toksen muun henkilökunnan olleen syrjinnän tai kiusaamisen ta-
kana, kun taas naisissa vastaava luku on 6 %.

Seksuaalinen häirintä

AMIS-tutkimukseen vastanneista 13 % kertoo kokeneensa seksuaa-
lista häirintää nykyisten opintojensa aikana. Seksuaalisella häirin-
nällä tässä tapauksessa tarkoitamme muun muassa ei-toivottua 
koskettelua tai kourimista, seksuaalissävytteisten viestien ja kuvien 
lähettelyä tai sanallista häirintää, kuten ehdottelua, huutelua tai 
seksuaalissävytteistä solvaamista.
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Kun kysyimme, kenen taholta he ovat kokeneet seksuaalista häirin-
tää, kokeneista 45 % kertoo sen tapahtuneen toisen opiskelijan 
taholta, opettajan/opettajien taholta 14 %, muun oppilaitoksen 
henkilökunnan 21 % ja puolestaan kertoo sen tapahtuneen kou-
lutustyöpaikalla 20 %. Toisin kuin kiusaamisessa ja syrjinnässä tä-
män kysymyksen kohdalla on nähtävissä isoja eroja sukupuolten 
välillä. Esimerkiksi naisista 53 % kertoo seksuaalisen häirinnän ta-
pahtuneen opiskelijoiden taholta, kun taas sama arvo miehillä on 
35 %. Miehistä 30 % kokee seksuaalisen häirinnän tapahtuneen 
oppilaitoksen muun henkilökunnan taholta, kun taas naisista 11 % 
kertoo seksuaalisen häirinnän tapahtuneen muun henkilökunnan 
taholta.

Ensimmäistä kertaa tutkimuksessamme selvitimme myös, ovatko 
kiusaamista, syrjintää tai seksuaalista häirintää kokeneet ottaneet 
asian puheeksi esimerkiksi koulutustyöpaikalla tai oppilaitokses-
sa. Vastanneista 45 % ei ole ottanut asiaa puheeksi, minkä voi-
daan nähdä olevan huolestuttavaa. Vuoden 2021 kouluterveys-
kyselystä selviää myös, että 23 % vastanneista on ottanut asian 
puheeksi lukuvuoden aikana19. AMIS-tutkimukseen vastanneista 
puolestaan vain 16 % on ottanut kokemansa häirinnän puheeksi 
oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

Kysyimme myös, onko vastaaja ottanut jonkun toisen kokeman 
kiusaamisen, syrjinnän tai seksuaalisen häirinnän puheeksi. Kaikista 
vastaajista 4 % on ottanut toisen kokeman häirinnän puheeksi 
oppilaitoksen henkilökunnan kanssa ja 3 % on ottanut toisen ko-
keman häirinnän puheeksi työpaikkaohjaajan kanssa.  

On erittäin tärkeää, että oppilaitos tai koulutustyöpaikka puut-
tuu asiaan, sillä kiusaamis-, häirintä- ja syrjintäkokemukset voi-
vat vaikuttaa opintoihin, työelämään ja yleisestikin henkilön hy-
vinvointiin. Vastanneista 38 % kokee, ettei oppilaitos puuttunut 
asiaan, 11 % kokee, ettei koulutustyöpaikka puuttunut asiaan ja 
23 % kokee, etteivät ystävät puuttuneet asiaan.  Ensisijaisesti vas-
tuu näihin puuttumisesta on aina opettajalla, muulla aikuisella ja 
koulutustyöpaikalla esihenkilöllä, vaikka osa opiskelijoista onkin 
täysi-ikäisiä.
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Usein / satunnaisesti

En

Oletko kokenut syrjintää tai 
kiusaamista nykyisten opintojesi aikana?

15 %

85 %

Häirinnän ja syrjinnän ilmoittamiselle tulisi olla myös anonyymejä 
kanavia, jotta niiden ilmoittamiselle olisi matala kynnys. Esimer-
kiksi jos häirinnän takana on opettaja, voi olla haastavaa mennä 
kertomaan toiselle opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilö-
kunnan jäsenelle asiasta pelkona se, etteivät he ota asiaa vaka-
vasti. Puolestaan jos häirinnän takana on ystävä, voi olla pelko 
ryhmän ulkopuolelle jäämisestä.



Kuinka monta prosenttia eri alojen opiskelijat 
ovat kokeneet syrjintää tai kiusaamista.

Humanistiset- ja 
taidealat  18 %

Metsä- ja maa- 
talous 18 %

Sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalat 17 %

Vähintään joka kymmenes opiskelijoista on 
kokenut kiusaamista ja syrjintää alasta riippumatta.

Kiusaamisen tai syrjinnän takana ovat...

Toiset opiskelijat

Opettaja / opettajat

Muu oppilaitoksen henkilökunnan jäsen

Kiusaaminen tai syrjintä tapahtunut 
koulutustyöpaikalla

78 %

10 %

16 %

27 %



Oletko kokenut seksuaalista 
häirintää opintojesi aikana?

Kyllä, toisten 
opiskelijoiden taholta

Kyllä, koulutustyöpaikalla

Kyllä, opettajan / 
opettajien taholta

En ole kokenut

Kyllä, oppilaitoksen 
henkilökunnan taholta

5 %

Naiset

3 %

4 %

3 %

90 %

6 %

Miehet

1 %

1 %

3 %

92 %

26 %

36 %

Naisista 26 % on kokenut itsensä 
yksinäiseksi.

Miehistä 36 % on kokenut itsensä 
yksinäiseksi.
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Kokemus oman äänen kuulumisesta yhteiskunnassa

Demokratian kannalta on tärkeää, että päätöksenteossa ja 
yhteiskunnallisessa keskustelussa kuullaan monipuolisesti 

ihmisiä erilaisista taustoista. Nuorten äänestysaktiivisuuden voi-
daan nähdä olevan matala verrattuna muihin ikäryhmiin. Tilasto-
keskuksen mukaan 18–24-vuotiaista toisen asteen opiskelijoista 
59 % käytti äänioikeuttaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa19 ja 
25 % eurovaaleissa19. Vaikka luvuissa on huomioitu kaikki toisen 
asteen opiskelijat, voimme todeta äänestysaktiivisuuden olevan 
todella matala. Voimme pohtia, onko syynä se, ettei amiksille 
opeteta yhteiskunnallisia taitoja sekä kokemus siitä, ettei heidän 
äänensä kuulu yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Vähän alle puolet (47 %) vastanneista kokee, ettei heidän äänel-
lään ole yhteiskunnallista merkitystä ja joka neljännelle äänioi-
keuden käyttäminen ei ole tärkeä asia elämässään. Vastanneista 
vain 37 % kokee, että heidän opintoihinsa on kuulunut riittävästi 
yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua. Osuus vastanneista on 
miltei puolittunut vuoden 2018 tutkimukseen nähden, jolloin 
luku oli 64 %.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkko-
julkaisussa Niina Meriläinen ja Susanna Nousiainen toteavat, että 
amisten sivuuttaminen yhteiskunnallisessa keskustelussa saa 
osan nuorista jo ennakoivasti vetäytymään sivuun yhteiskunnalli-
sesta osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Meriläinen ja Nousiainen 
toteavat myös, että tämä voi aiheuttaa korkean kynnyksen osal-
listua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Tämän 
takia nuoret eivät koe, että he voisivat tuoda esiin moninaiset 
identiteettinsä ja ajatuksensa, koska jo heidät lokeroidaan jo haku-
vaiheessa proletaarisen kehyksen sisään kasvottomiksi työläisiksi.20
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Koen seuraavat asiat tärkeänä elämässäni.  

Voimme pohtia, ovatko 
yhteiskunnalliset teemat 
jääneet merkityksellisten 
asioiden listan hännille, 
koska kiinnostus yhteis- 
kunnalliseen vaikuttamiseen 
on yleisesti suhteellisen 
vähäistä.

En koen seuraavia asioita tärkeänä elämässäni.  

Muista välittäminen ja itse-
näisyys ovat olleet kaikissa 
tutkimuksissa kolmen kärjessä. 
Vuonna 2022 terveys nousi 
kärkeen selkeästi tärkeimpänä 
asiana.

80 %

73 %

62 %

Terveys

Muista välittäminen

Itsenäisyys

49 %

39 %

29 %

Valta ja muiden johtaminen

Eurooppalaisuus 

Perinteet 
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63 %
8 %
14 %
7 %
8 %

Vuoden 2018 tutkimuksessa 68 % koki vastaajista, että Suomella on velvollisuus 
auttaa ihmisiä, jotka pakenevat inhimillistä kärsimystä. Tämän vuoden tutkimuk-
sessa puolestaan vastaava prosentti on 37 %. Suhtaudun kriittisesti maahan- 
muuttoon on ollut mukana jokaisella tutkimuskerralla ja on joka kerralla laskenut.
Vuonna 2018 vastaava osuus oli 43 %. 

Kuinka samaa tai eri mieltä olet 
seuraavien väitteiden kanssa?

0 = täysin eri mieltä, 100 = täysin samaa mieltä

Olen kiinnostunut yhteis-
kunnallisista aiheista.

Suhtaudun kriittisesti 
maahanmuuttoa kohtaan.

Minulle on tärkeää, 
että ystäväni ovat 

syntyneet Suomessa.

Opintoihini on sisältynyt 
riittävästi yhteiskunnal- 

listen taitojen harjoittelua. 

Suomella on velvollisuus 
auttaa ihmisiä, jotka 
pakenevat sotaa tai 

inhimillistä kärsimystä. 

Koen, että äänelläni 
on yhteiskunnallista 

merkitystä.



ASIANTUNTIJA- 
PUHEENVUOROT
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Ohjausta, tietoa ja kannustusta 
amiksille kohti korkeakoulua
Veera Nyfors 
Akavan opiskelijat

Korkeakoulututkinto kasvattaa 
aina omaa osaamista. Tämä 

osaaminen mahdollistaa oman 
työuran nousujohdanteisen sy-
ventämisen ruohonjuuritasolta  
asiantuntijatehtäviin omasta 
alasta riippumatta. Yhteiskun-
ta kehittyy ja muuttuu koko 
ajan. Perinteisten työtehtävien 
hävitessä asiantuntijatyöt li-
sääntyvät. Tulevaisuuden työ-
tehtäviin vaaditaan entistä laa-
jempaa osaamista useammalta 
osa-alueelta, jatkuvaa oman 
osaamisen kehittämistä sekä 
merkittäviä panostuksia koulu-
tukseen.

Yhteiskunnallisesta näkökulmas-
ta, osaaminen on suomalaisen 
työelämän kehittymiselle elin- 
ehto. Koulutuksella varmiste-
taan työmarkkinoiden riittävä 
sivistys ja osaaminen, jotta inno- 
vaatiotoiminnan laatu säilyy ja 
tulevaisuuden työelämää voi-
daan kehittää entistä moni- 
muotoisemmaksi ja yhteiskuntaa 
paremmin tukevaksi. Sivistyksen 
ja asiantuntijuuden taustalla on  
henkilön osaamista parhaalla 
mahdollisella tavalla tukeva jat-

kuva koulutus, joka mahdollis-
taa nuorten osaamisen kehitty-
misen myös koko työuran ajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) Korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen visio 2030 -julkaisun 
ytimessä on kansallisen osaa-
mistason kasvattaminen merkit-
tävästi nykyisestä tasosta siten, 
että yli puolet nuorista suo-
rittaa korkeakoulututkinnon. 
Vuonna 2018 vastaava luku oli 
41 % nuorista aikuisista. Kas-
vattaminen vaatii merkittäviä 
panostuksia koulutukseen ja 
ohjauspalveluihin, mutta myös 
muutoksia nuorten ennakkoasen-
teisiin korkeakoulututkintoon ha-
keutumisesta ja korkeakoulu-
tutkinnon suorittamisesta.

Vuonna 2020 kuitenkin alle 
43 000 ammatillisen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä hakeutui 
korkeakouluihin. Jotta vision ta-
voitteisiin päästään, myös am-
matillisen koulutuksen opiskeli- 
joiden tulee jatkossa hakeutua 
merkittävästi aiempaa useam-
min korkeakoulutuksen piiriin. 
Uusia aloituspaikkoja lisätään 
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vuosittain – hakuinnon tulee 
kasvaa vähintään samassa suh-
teessa.

Alle 40 % AMIS-tutkimuksen 
vastaajista ilmoitti hakevansa 
korkeakouluun tutkinnon suorit-
tamisen jälkeen. Korkeakoulu- 
tutkinnon suorittamisen suu-
rimmiksi haasteiksi ilmoitettiin 
huoli opinnoissa jaksamisesta, 
opintojen negatiivinen vaikutus 
henkilön omaan taloudelliseen 
tilanteeseen ja työn sekä opin-
tojen yhdistäminen. Näiden 
huolien kitkemisessä ja opin-
toihin kannustamisessa ohjauk-
sella ja erityisesti opinto-ohjaa-
jilla ja henkilön perheellä on 
todella suuri vastuu.

Toisen asteen ammatilliseen 
koulutukseen tulee sisällyttää li-
sää positiivista ohjausta korkea- 
koulutukseen hakeutumisesta, 
tutkintojen sisällöistä sekä mah-
dollisuuksista tasapainottaa 
työtä ja opintoja ilman, että 
omasta jaksamisesta tarvitsee 
joustaa. Vastaajista vain noin 
viidennes koki, että ammatilli-
sessa oppilaitoksessa opiske-
levia kannustetaan riittävästi 
jatkamaan opintojaan korkea-
kouluihin. Tämän mielikuvan 
muuttamiseksi työtä on edel-
leen siis tehtävänä.

Myös koulutuksen periytyminen 
on Suomessa edelleen haaste. 
Kotikasvatuksella vaikutetaan 
merkittävästi siihen, näkeekö 

nuori korkeakouluopinnot rea-
listisena osana oman työuran 
rakentamista. Mikäli korkea- 
koulutettuja henkilöitä ei 
omassa lähipiirissä ole, ei luon-
taista herkkyyttä korkea-asteen 
tutkintoihin kannustamiselle-
kaan ole.

Tutkimuksen vastaajista puolet 
ilmoitti yhtenä vaihtoehtona 
pyytävänsä ensimmäisenä apua 
korkeakoulutuksen piiriin hakeu-
tumisessa omalta perheeltään. 
Toisen asteen ammatillisten 
tutkintojen ohjauksen tulisikin 
sisältää tarvittaessa positiivista 
ohjausta ja tietoisuuden lisää-
mistä myös opiskelijan lähipii-
rille, jotta nuorta voidaan tu-
kea korkea-asteen tutkintoihin 
hakeutumisessa ja niiden suo-
rittamisessa mahdollisimman 
hyvin.

Jokaisella nuorella täytyy olla 
realistiset mahdollisuudet haa-
veilla korkeakoulutuksesta ja 
hakeutua sen piiriin myös oman 
ammatillisen tutkinnon suorit-
tamisen jälkeen. Tämän varmis-
tamiseksi tarvitsemme lisää oh-
jausta, tietoisuuden lisäämistä 
ja korkeakouluvalmiuksien vah-
vistamista kokonaisvaltaisesti.
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Ammatillisen koulutuksen 
ongelmalähtöinen tarkaste-

lu on lyhyen hiljaiselon jälkeen 
palannut lööppeihin (esim. YLE 
23.10.2022). Hyvää vastalää-
kettä tähän populismiin tuovat 
Suomen Opiskelija-Allianssi – 
OSKU ry:n säännöllisesti toteut-
tamat AMIS-tutkimukset. 

AMIS-tutkimukset nostavat kes-
kiöön kaikki opiskelijat, eivät 
vain äänekkäimpiä. Tutkimukset 
antavat hyvän kokonaiskuvan 
sekä seurantatietoa erityisesti 
oppivelvollisten opiskelijoiden 
ajatuksista ja kokemuksista. 
Aikuisopiskelijoiden ääni jää 
tutkimuksissa hieman ohueksi 
suhteessa heidän osuuteensa 
opiskelijoista. Aikuisopiskelijoi-
den osuutta tutkimuksessa tuli-
si vahvistaa.

Suurimmalle osalle opiskeli-
joista ammatillinen koulutus on 
tietoinen valinta ja sitä ohjaa 
henkilökohtainen kiinnostus. 
Kolmannes opiskelijoista ko-
kee kuitenkin, että ammatilli-
sesta koulutuksesta saatu tieto 
peruskoulussa oli puutteellista. 
AMKE, Talous ja nuoret TAT, Suo-

men opinto-ohjaajat SOPO ry ja 
opiskelijajärjestöt ovat tehneet 
hyvää yhteistyötä opinto-oh-
jaajien ammatillista koulutusta 
koskevan tiedon lisäämiseksi. 
Tärkeää on myös lisätä perus-
opetuksen opettajien tietoa ja 
ymmärrystä ammattiopinnoista.  

Ammatillisen koulutuksen va-
linneet opiskelijat ovat motivoi-
tuneita ja kokevat tehneensä 
oikean valinnan. He saavat on-
nistumisen kokemuksia opin-
noissaan ja ovat ylpeitä amik-
sia. Yli neljännes opiskelijoista 
kokee kuitenkin, että yhteiskun-
nallinen keskustelu ja uutiset 
ovat vaikuttaneet kielteisesti 
omaan suhtautumiseen amma-
tillisiin opintoihin tai alavalin-
taan. Ammatillisen koulutuksen 
moninaisuuden ja erilaisten opis-
kelijatarinoiden viestiminen jul-
kisuuteen auttaa muuttamaan 
mustavalkoista kuvaa värikylläi-
semmäksi. Opiskelijajärjestöjen 
ja koulutuksen järjestäjien pitää 
yhdessä tehdä tätä mielikuva-
työtä nykyistäkin enemmän.

Suurin osa opiskelijoista on 
tyytyväinen opetukseen, oppi-

Enemmän yksilöllistä tukea 
ammattiin opiskeleville
Veli-Matti Lamppu 
AMKE
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misympäristöihin, ohjaukseen 
ja muuhun tukeen. Selkeä 
kehittämiskohde on lisätä mah-
dollisuutta oppilaitoksen asioi-
hin vaikuttamiseen sekä lisätä 
osallisuuden kokemuksia tuo-
vaa toimintaa. Oppivelvollisuu-
teen liittyvä oppimateriaalien 
maksuttomuus on tärkeää noin 
kolmannekselle opiskelijoista. 
Edessä on tiukkeneva valtion-
talous. Tärkeää on pohtia oppi- 
velvollisuuden maksuttomuuden 
rajoja. 

Suurin osa opiskelijoista kokee 
suoriutuneensa opinnoistaan 
tyydyttävästi tai hyvin tavoittei-
siinsa nähden. Myös kokemus 
peruskouluopinnoista suoriu-
tumisesta on myönteisiä. Noin 
joka kymmenes opiskelija kokee 
kuitenkin merkittäviä haasteita 
ammattiopinnoista suoriutumi-
sessa. Osa harkitsee opintojen 
keskeyttämistä.

Kokemus huonosta opiskeluil-
mapiiristä tai työrauhassa on 
viidenneksellä opiskelijoista. 
Lisätarvetta koetaan enemmän 
yksilöllisessä tuessa kuin lähi-
opetuksen määrän lisäämisessä. 
Näyttääkin siltä, että lähiope-
tuksen lisäämiskeskustelun si-
jaan pitäisi kiinnittää huomio-
ta riittävän yksilölliseen tuen 
varmistamiseen.  Kohdennettua 
yksilöllistä tukea tulisi lisätä 
erityisesti niille, joilla on sekä 
opinnoissa etenemiseen että 
opiskeluhyvinvointiin liittyviä 

haasteita. Näin pystyttäisiin vai-
kuttamaan merkittävästi sekä 
opiskelutulosten paranemiseen 
että opiskeluhyvinvoinnin kas-
vuun. Opiskelijoiden hyvinvoin-
tipalveluiden saatavuus lähipal-
veluna tulee varmistaa vuoden 
2023 alussa toimintansa aloit-
tavilla hyvinvointialueilla 

Syksyn 2022 AMIS-tutkimuksen 
tulokset piirtävät kokonais-
kuvaa osaamista tuottavasta, 
kehittyvästä ammattikoulutuk-
sesta sekä laajasti tyytyväisistä 
opiskelijoista. Vähemmistönä, 
mutta liian suurena osuutena 
ovat opiskelijat, jotka eivät koe 
oppivansa, tulevansa huomioi-
duksi tai kokevat ongelmia hy-
vinvoinnissaan. Tämä tieto on 
tärkeää, koska se auttaa koh-
dentamaan toimia ja resursseja 
paremman sekä valtakunnal-
lisesti että oppilaitoksissa.  Li-
säksi joudumme edelleen 
kohdistamaan tukea koronan 
seurauksena syntyneeseen 
hyvinvointivajeeseen. 

AMIS-tutkimukset yhdistettynä 
erityisesti Kansallisen koulutuk-
sen arviointikeskuksen KARVIn 
ammatillista koulutusta koske-
viin selvityksiin tarjoavat vah-
van, tietoon perustuvan pohjan 
koulutuksen järjestäjien omille 
kehittämistoimille sekä kansal-
lisesti ammatillisen koulutuksen 
kehittämiselle.
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Suurin osa amiksista voi hy-
vin, mutta merkittävä joukko 

kokee myös psyykkistä pahoin-
vointia. Nuorten ja opiskelijoi-
den hyvinvointi, tai pikemmin-
kin pahoinvointi, on ollut viime 
aikoina näkyvästi esillä medi-
assa. Näkyvyys on ollut ansait-
tua, sillä lukuisista tutkimuksis-
ta ja selvityksistä tiedetään, että 
koronapandemia rajoituksineen 
koetteli erityisesti nuorten ja 
opiskelijoiden hyvinvointia.

Huoli mielen hyvinvoinnista oli 
kuitenkin jo ennen pande-
miaa: mm. ammattiin opiskele-
vien osalta oltiin huolestuneita 
koulutusreformin yksilöllisyyttä 
korostavan oppimisen ja itse-
ohjautuvuuden vaateen vaiku-
tuksista opiskelijoiden jaksami-
seen. Korona-aika puolestaan 
lisäsi psyykkisiä vaikeuksia ko-
kevien nuorten ja opiskelijoiden 
määrää ja syvensi jo olemassa 
olleita ongelmia.

Mediajutuista sen sijaan har-
vemmin välittyy myös se tutkittu 
tieto, että edelleen enemmistö 
nuorista ja opiskelijoista voi 
hyvin ja he selviävät mainiosti 

tilapäisistä vaikeuksista. Sekin 
jää mediajutuista usein paljastu-
matta, että useimmista mielen-
terveyshäiriöistä toipuu koko-
naan ajan mittaan ja että niiden 
kanssa voi elää itselleen ihan 
täyttä ja hyvää elämää. Mielen-
terveys on samoin kuin terveys 
vaihteleva tila: toisinaan jokai-
sella on jotain kremppaa.

OSKU ry:n AMIS-kyselyn tulok-
set alleviivaavat edellä mainit-
tua: suurin osa amiksista kokee 
voivansa hyvin. Yli puolet amik-
sista kokee elämänsä olevan on-
nellista ja pystyvänsä elämään 
tasapainoista elämää. Suurin 
osa tuntee pärjäävänsä hyvin 
arjessaan, vaikka heille tulisikin 
vastoinkäymisiä tai mielialan 
vaihteluita. Samoin enemmis-
töltä löytyy harrastuksia ja mu-
kavaa tekemistä. Tulokset ovat 
lohduttavia ja toivoa luovia 
etenkin, kun poikkeuksellisen 
kuormittavat ajat edelleen jat-
kuvat. Elämä jatkuu ja nuorten ja 
opiskelijoiden on elettävä opis-
keluarkeaan, tavoiteltava unel-
miaan sekä katsottava kohti tu-
levaisuutta.

Amisten yhteisöllisyyttä ja 
tukipalveluita tulisi lisätä
Minna Savolainen 
Nyyti ry



61

Sinällään hyvät tulokset eivät 
kuitenkaan tarkoita sitä, että 
amisten hyvinvoinnin tilantee-
seen voitaisiin olla tyytyväisiä. 
Meillä Suomessa todella on 
mielenterveyskriisi ja koronan 
jäljiltä paljon hoitovelkaa.

Tuloksista käy huolta herättävästi 
ilmi, että amiksista lähes joka 
kolmas (30 %) kokee olonsa 
usein ahdistuneeksi tai masentu-
neeksi ja joka neljäs (26 %) ko-
kee olevansa henkisesti loppu. 
Uupumusta edeltää ja siihen 
liittyy riittämättömyyden tunne, 
jota kokee lähes 30 prosenttia.

Joka viides amis kokee yksinäi-
syyttä vähintään jossain määrin 
ja joka neljäs kokee, ettei heiltä 
löydy läheisiä ystäviä, joille voi 
avautua mielenpäällä olevista 
asioista. Yksinäisyys ja sosiaali-
sen tuen puute ovat yhteydes-
sä opintojen sujuvuuteen ja ne 
muodostavat myös merkittävän 
riskin mielenterveyshäiriöille.

Vaikeuksista selviämiseksi ja on-
gelmien vaikeutumisen ehkäise-
miseksi varhainen ja saavutettava 
tuki on erittäin tärkeää. Vastaa-
jista 23 prosenttia oli hakenut 
apua opiskeluhuollosta. Lähes 
puolet koki, ettei ole saanut 
tarvitessaan apua ongelmiinsa 
opiskeluhuollosta. 

Niin yhteiskunnassa kuin kaikis-
sa yhteisöissäkin, kuten opiske-
luyhteisöissä, tulee aktiivisesti 
etsiä ratkaisuja ongelmien 

ennaltaehkäisemiseksi ja huo-
nommin voivien tukemiseksi.

Mitä amiksissa sitten pitäisi 
tulosten perusteella tehdä? Ai- 
nakin vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja ryhmiin liittymistä sekä ver-
taissuhteita. Myös matalan kyn-
nyksen tukea tulisi olla riittä-
västi saatavilla, tukipalveluista 
pitäisi tiedottaa opiskelijoille 
ja sitä myös aktiivisesti tarjota.  
Tärkeintä on hoksata, että jo-
kainen meistä voi olla mielen-
terveyden edistäjä kysymällä 
"mitä kuuluu?" ja tarjoamalla 
myötätuntoisesti kuuntelevat 
korvat.
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Usein kuulee puhuttavan siitä, 
miten nuoret odottavat työ-

elämältään liikoja ja miten 
nuorten odotukset esimerkiksi 
palkan sekä työnteon suhteen 
ovat epärealistisia.

Viimeaikaisten kyselyiden tulok- 
set kuitenkin viestivät päinvas-
taista. OSKU ry tuottaa muuta- 
man vuoden välein AMIS-tut-
kimusta, joka selvittää amma-
tillisten oppilaitosten opiske-
lijoiden asenteita esimerkiksi 
työntekoon ja opiskeluihin. Tut-
kimuksessa nuoret kertovat 
kolmeksi tärkeimmäksi asiaksi 
työssä sen mielekkyyden, hyvän 
työilmapiirin ja riittävän toimeen-
tulon. Ei siis korkeaa palkkaa, 
vaan nimenomaan riittävää toi-
meentuloa.

Samaa viestii STTK:n nuoriso-
kysely; korkean palkan sijaan 
nuoret arvostavat työn viihty-
vyyttä ja riittävää toimeentuloa. 
Ei siis tavoitella kuuta taivaalta, 
vaan ihan elämisen arvoista työ- 
elämää. Nuorille tärkeää on 
henkinen ja fyysinen hyvinvointi. 

Työelämä ei tässäkään kohtaa 
poikkea siitä, mitä nuoret ha-
luavat.

Yhä enemmän nuoret toivovat 
tukevaa ja hauskaa työilma-
piiriä, mikä ei ole mahdoton 
vaatimus. Jokaisella meillä on 
oma roolimme työympäristön 
luojina ja meidän on pyrittävä 
luomaan myös nuoret vastaan-
ottava ilmapiiri. Tulevaisuuden 
tekijöitä ja nykyisiä ammatti-
laisia ei saada pidettyä työpai- 
koilla vähättelemällä, sivuut-
tamalla tai syrjimällä. Nuorten 
ammattitaito ja osaaminen on 
otettava mukaan täysivaltaisena 
työyhteisön kehittämisvoimana. 
Silloin nuoret voivat itsekin pa-
remmin ja kokevat olonsa terve-
tulleemmaksi.

Tutkimuksessa nuoret ilmai-
sevat huoltaan tulevaisuuden 
työelämässä erityisesti omasta 
jaksamisesta sekä työn stres-
saavuudesta. Oma hyvinvointi 
näkyy siis huolena jo ennen työ-
elämään menoa opiskeluaikana. 
Meidän tulee löytää yhteiskun-

Nuoret haluavat viihtyä töissä 
ja palkan, jolla tulee toimeen
Markus Wright 
STTK-opiskelijat



63

tana keinoja tukea tulevaisuu-
den ammattilaisia työelämään 
siirtymisessä ja lievittää huolta, 
jota nuoret kokevat. Työelämä 
voi ja pitää olla palkitsevaa ja 
hauskaa, ei puurtamista ja stres-
siä.

Työ on myös sitä mielekkääm-
pää mitä parempi työilmapiiri 
on. Omasta kokemuksesta voin 
sanoa, että vaikka työ olisi kuin-
ka mielenkiintoista, ikävä työil-
mapiiri pilaa nautinnon, mitä 
itse työn tekemisestä on mah-
dollista saada.

Toimeentulon suhteen nuorilla 
on hyvin realistiset toiveet. Vält-
tämättä ei haluta rikastua teke-
mällä pitkää päivää töissä, vaan 
halutaan, että rahat riittävät elä-
miseen ja vapaa-ajan viettoon. 
Onkin tärkeää, että nuoret op-
pivat jo uransa alkuvaiheilla ve-
tämään rajaa työn ja vapaan vä-
lille. Myös AMIS-tutkimukseen 
vastanneiden toiveet ilmentävät 
tätä. Tutkimuksessa viidesosa 
nuorista halusi, ettei työ seuraa 
kotiin ja lähes neljäsosa haluaa 
vaikuttaa omiin työaikoihinsa. 
Hyvinkin yksinkertaisilta kuu-
lostavat toiveet ovat ajoittain 
hankalasti saatavilla nuorille 
työelämässä.

Unelmien työelämä nuorille ei 
koostu vuorista rahaa ja mah-
tavasta maineesta, vaan ihan 
yksinkertaisesta työssä viihty-

misestä ja elämässä pärjäämi-
sestä. Siihen meidän on laitet-
tava voimavaroja, jotta meillä 
on hyvinvoiva nuoriso myös 
tulevaisuudessa.
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1. Sukupuolikokemuksesi 
1. Nainen
2. Mies
3. Muu
4. En halua kertoa / määritellä sukupuoltani

2. Age (avoin vastaus)

3. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien opintoihin 
liittyvien väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Peruskoulu meni kohdallani hyvin.
2. Nykyisissä opinnoissani menestyminen vaatii paljon työtä.
3. Opintoni motivoivat minua.
4. Saan onnistumisen kokemuksia opinnoissani.
5. Haluan päästä opinnoissani helpolla.
6. Olen harkinnut nykyisten opintojeni lopettamista.
7. Mielikuvani ja ajatukseni opiskelusta ammatillisessa oppilaitok-

sesta vastasivat todellisuutta.
8. Olen ylpeä opiskelemastani alasta.
9. Olen ylpeä siitä, että opiskelen ammatillisessa oppilaitoksessa.
10. Koen olevani tällä hetkellä oikealla allalla.
11. Opiskelualan valinta oli minulle helppoa.
12. Yhteiskunnallinen keskustelu ja uutiset ovat vaikuttaneet 

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

positiivisesti suhtautumiseeni ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelua kohtaan.

4. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien opiskelukoke-
mukseen liittyvien väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Opiskeluryhmäni ilmapiiri edesauttaa oppimistani.
2. Oppitunneilla on usein huono työrauha.
3. Olen tyytyväinen opetukseen oppilaitoksessani.
4. Opintoihini on sisältynyt riittävästi opettajan antamaa opetusta.
5. Opettajani kannustavat minua opinnoissani.

Amis2022-kysely
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6. Toivoisin, että opettajilla olisi enemmän aikaa jutella kanssani 
asioistani.

7. Toivoisin, että opinto-ohjaajalla olisi enemmän aikaa jutella 
kanssani asioistani.

8. Perheeni/lähipiirini on kannustanut minua opinnoissani.
9. Koen voivani vaikuttaa oppilaitokseni asioihin.
10. Oppilaitoksessani on panostettu osallisuuteen ja yhteisölli-

syyteen.
11. Olen tarvittaessa saanut opettajalta yksilöllistä apua oppi-

tunnin aikana.
12. Opinnoissani käytettävä digitaalinen oppimisympäristö, sekä 

sen tarjoama sisältö on laadukasta, ajantasaista, saavutettavaa 
ja tukee oppimistani.

13. Olen tarvittaessa saanut apua opettajaltani digitaalisten 
opiskeluympäristöjen käytössä.

5. Miten olet päätynyt opiskelemallesi alalle?

6. Arvioi, miten hyvin olet suoriutunut nykyisissä opinnois-
sa omiin tavoitteisiisi nähden kouluarvosana-asteikolla 
4-10.

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8
6. 9
7. 10

7. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) liittyvien 
väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Minulle on laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämis-
suunnitelma (HOKS).

2. Sain mielestäni vaikuttaa riittävästi HOKSin laadintaan.
3. Aiemmin hankkimani osaaminen huomioitiin riittävästi HOKSin 

laadinnassa. Opiskelen vain sellaista, mistä minulla ei ole vielä 
osaamista.

4. Koulutukseni sisällön suunnittelussa huomioitiin tulevaisuuden 
tavoitteeni.

5. HOKSissani huomioidaan riittävästi opinnoissa tarvitsemani 
tuki ja ohjaus.
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6. Kanssani selvitettiin työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
toteutusmuotojen (koulutus- ja oppisopimus)soveltuvuus osaa-
miseni hankkimisessa.

7. Sain koulutussopimuksen itselleni tiedoksi, vaikka en olekaan 
sen sopijaosapuoli.

8. Tiedän, miten ja milloin HOKSiani päivitetään.
9. Minua on ohjattu valitsemaan opintoni keskiarvo mukaan, 

eikä oman kiinnostuksen aiheiden perusteella.

8. Mikä seuraavista väitteistä pitää eniten kohdallasi paik-
kaansa? Valitse itseäsi kuvaavin vaihtoehto.

1. Haluaisin lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille.
2. Haluaisin suorittaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

(koulutussopimus tai oppisopimus) ulkomailla.
3. Voisin harkita lähteväni vaihto-opiskelijaksi ulkomaille.
4. Voisin harkita suorittavani työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

(koulutussopimus tai oppisopimus) ulkomailla.
5. En missään nimessä haluaisi lähteä vaihto-opiskelijaksi 

ulkomaille.
6. En missään nimessä haluaisi suorittaa työpaikalla järjestettävää 

koulutusta ulkomailla.

9. Oletko osallistunut työpaikalla järjestettävään koulutuk-
seen (koulutussopimus, oppisopimus tai aiempi työssä-
oppiminen) aidolla työpaikalla (ei siis esimerkiksi oppi-
laitoksen tiloissa)?

1. Kyllä (näytä kysymys 10).
2. En.

10. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien työpaikalla 
tapahtuvaan oppimiseen (eli aiempaan työssäoppimiseen) 
liittyvien väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Sain vaikuttaa koulutustyöpaikan valintaan.
2. Sain osallistua työpaikalla järjestettävän koulutuksen sisällön 

ja ajankohdan suunnitteluun.
3. Työpaikalla järjestettävä koulutus lisäsi osaamistani.
4. Minulla oli selkeät oppimistavoitteet eli tiesin, mitä osaamista 

pyrin työpaikalla kartuttamaan.
5. Minulla oli työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja, jolta sain 

riittävästi ohjausta työpaikkaohjaajaltani.
6. Sain riittävästi ohjausta työpaikan muulta henkilökunnalta.
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7. Oppilaitokseni antoi minulle riittävästi ohjausta työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen liittyen.

8. Opettajani tai oppilaitokseni muu edustaja oli käytettävissäni 
riittävästi työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

9. Sain mielestäni riittävän perehdytyksen työhöni työssäoppi-
misen alussa.

10. Koin turvalliseksi olla oma itseni työpaikalla.
11. Työtehtävät olivat osaamistasooni nähden liian haastavia.
12. Koin työpaikalla järjestettävän koulutuksen henkisesti tai 

fyysisesti raskaaksi.

11. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien työelämään 
liittyvien väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Odotan innolla työelämään pääsyä tai työelämässä jatkamista 
opintojeni jälkeen.

2. Koen, että nykyiset opintoni antavat minulle hyvät valmiudet 
työelämässä pärjäämiseen.

3. Uskon, että tulevaisuudessa joudun muuttamaan toiselle 
paikkakunnalle töiden perässä.

4. Uskon, että minulla on hyvät edellytykset pärjätä tulevassa 
ammatissani.

5. Työ on mielestäni merkittävä osa elämää.
6. Pelkään, etten saa töitä valmistuttuani.
7. Työ on tärkeä osa identiteettiäni.
8. Opintojeni aikana saan ajantaista ja laadukasta opetusta työ-

elämän taidoista joko opettajaltani tai koulutustyöpaikaltani.
9. Opintojeni aikana käydään läpi myös työelämän haasteita, 

tulevaisuuden näkymiä ja alan tarjoamia erilaisia mahdolli-
suuksia.

12. Valitse seuraavasta listasta asiat, joita vähintään edellytät 
työltäsi.

1. Riittävä toimeentulo.
2. Työn stressittömyys.
3. Hyvä työilmapiiri.
4. Työ on mielekästä.
5. Vapaus toteuttaa työssä itseään.
6. Mahdollisuus oppia uusia asioita.
7. Säännölliset työajat.
8. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin.
9. Työssä saa vastuuta.
10. Työn yhteiskunnallinen merkittävyys.
11. Työn tulosten näkeminen.
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12. Työn haastavuus.
13. Työn arvostus.
14. Käsillä tekeminen.
15. Hyvät etenemismahdollisuudet.
16. Työ ei seuraa kotiin.
17. Työn varmuus.
18. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa.
19. Mahdollisuus pitkäaikaiseen työsuhteeseen.
20. Suuri yritys työnantajana.
21. Kannustava esihenkilö.
22. Jokin muu, mikä? (Avoin vastaus)

13. Valitse seuraavasta listasta asiat, jotka huolestuttavat 
sinua tulevaisuuden työhösi liittyen.

1. Liiallinen kiire.
2. Työn stressaavuus.
3. Työn fyysinen rasittavuus.
4. Oma jaksaminen.
5. Työ ei miellytä itseäni.
6. Omaa työtäni ei arvosteta.
7. Huono toimeentulo.
8. Huono työllisyystilanne.
9. Työn perässä joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle.
10. Valmiuteni siirtyä työelämään.
11. Huono työilmapiiri.
12. Työn yksitoikkoisuus.
13. Minulle sopivan työpaikan löytyminen.
14. En pärjää työssäni.
15. Työyhteisöön on vaikea sopeutua.
16. Epämiellyttävät työajat.
17. Korkea eläkeikä.
18. Huonot työolosuhteet.
19. Huonot työehdot.
20. Tarjolla on vain pätkätöitä.
21. Työ seuraa kotiin ja vapaa-ajalle.
22. En kerkeä palautumaan työstäni kunnolla.
23. Jokin muu, mikä? (Avoin vastaus)
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14. Käytkö töissä tällä hetkellä opintojesi ohella? (Tässä työllä 
tarkoitetaan työtä, jota tehdään opintojen ulkopuolella 
eli ei esimerkiksi työpaikalla järjestettävää koulutusta eli 
koulutussopimusta tai oppisopimusta.)

1. En käy töissä opintojeni ohella. (Älä näytä kysymystä 15.)
2. Työskentelen 0-5 tuntia viikossa.
3. Työskentelen yli 5 tuntia viikossa.
4. Työskentelen yli 10 tuntia viikossa.
5. Työskentelen yli 20 tuntia viikossa.
6. Työskentelen yli 30 tuntia viikossa.

15. Vastaako työ opiskelemaasi alaa, eli teetkö oman alan 
töitä?

1. Kyllä.
2. Ei.

16. Milloin olet aloittanut nykyisen opintosi ammatillisessa 
oppilaitoksessa.

1. Ennen 1.8.2021.
2. 1.8.2021-1.8.2022 aikana.
3. Jälkeen 1.8.2022.

17. Oppivelvollisuus laajeni toiselle asteelle vuoden 2021 
syksyllä. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien oppi-
velvollisuuteen liittyvien väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Koen saaneeni peruskoulussa kattavasti tietoa ammatillisesta 
oppilaitoksessa opiskelusta.

2. Oppivelvollisuuden laajentuminen ei ole vaikuttanut negatii-
visesti opetuksenlaatuun oppilaitoksessani.

3. Merkittävin syy opiskelualan valintaan oli henkilökohainen 
kiinnostukseni alaa kohtaan.

4. Olen saanut mielestäni riittävästi lähiopetusta opintojeni aikana.
5. Oppilaitos on pystynyt tarjoamaan minulle erityistätukea, jos 

olen sitä tarvinnut.
6. Oppilaitoksen henkilökunta on tiedoittanut mielestäni riittä-

västi oppivelvollisuuden laajentumisesta ja sen vaikutuksista 
opintoihini.

7. Koen, että minua ohjattiin tietylle alalle sosioekonomisen 
taustani takia.

8. Koen, että minua ohjattiin tietylle alalle etnisen taustani takia.
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9. Koen, että minua ohjattiin toisen asteen opintoihin perus-
koulun keski-arvon perusteella (lukioon, jos korkea keski-arvo 
– amikseen jos matala keski-arvo).

10. Maksuttomat materiaalit ovat mahdollistaneet sen, että pystyn 
tai pystyisin opiskelemaan minua kiinnostavaa alaa.

18. Arvioi kuinka paljon olet tähän mennessä käyttänyt rahaa 
nykyisiin opintoihisi tarvittaviin oppimateriaaleihin ja 
-välineisiin kuten esimerkiksi kirjoihin, työvälineisiin, 
työkaluihin, työasuun, muistiinpanovälineisiin, tietoko-
neeseen ja laskimeen.

1. 0-100€
2. 100-300€
3. 300-500€
4. yli 500€

19. Mitä aiot tehdä valmistumisesi jälkeen? Valitse rastittamalla 
omia suunnitelmiasi kuvaavin/ kuvaavimmat vaihtoehdot.

1. Siirryn suoraan työelämään / jatkan työelämässä.
2. Haen opiskelemaan toista ammatillisen toisen asteen tutkintoa.
3. Haen opiskelemaan lukioon/iltalukioon.
4. Haen opiskelemaan ammattikorkeakouluun.
5. Haen opiskelemaan yliopistoon.
6. Ryhdyn yrittäjäksi.
7. Pidän välivuoden.
8. En tiedä vielä.
9. Jokin muu, mikä?

20. Kuinka samaa tai erimieltä olet seuraavien väitteiden 
kanssa liittyen korkeakouluun hakemiseen?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Olen saanut tietoa siitä, että minun on mahdollista hakea. 
opintojeni jälkeen opiskelemaan korkeakouluun, sekä muista 
korkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista.

2. Haluaisin suorittaa osana opintojani korkeakoulujen tarjoamia 
kursseja.

3. Olen saanut kannustusta ja tukea korkeakouluopintoihin. 
hakemisessa esimerkiksi ystäviltäni tai perheeltäni.

4. Lähtisin opiskelemaan korkeakoulussa toista alaa, kuin mitä 
olen opiskellut ammatillisessa oppilaitoksessa.
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5. Jos yhteisten tutkinnon osien (YTO) keski-arvoni on huono, 
minun ei kannata hakea korkeakouluun.

6. Mielestäni ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevia kannus-
tetaan riittävästi jatkamaan opintojaan korkeakouluihin.

21. Millaisia esteitä koet korkeakouluun pääsemiselle tai hake-
miselle? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

1. En tiedä keneltä voisin pyytää apua korkeakouluun hakemiseen 
liittyvissä kysymyksissä.

2. En tiedä, mitä tutkintoa lähtisin opiskelemaan.
3. Minua kiinnostavia opintoja ei ole saatavilla lähimmissä 

korkeakouluissa.
4. Kukaan muu perheestäni tai lähipiiristäni ei opiskele / ole 

opiskellut korkeakoulussa.
5. Työnteko on minulle taloudellisesti kannattavampaa, kuin 

opiskelu.
6. Koen, etten hyötyisi korkeakouluopinnoista esimerkiksi 

työnhaussa.
7. Minulla ei ole riittäviä valmiuksia valmistautua korkeakoulujen 

pääsykokeeseen.
8. Koen, ettei minulla ole mahdollisuuksia koulutukseni takia 

päästä opiskelemaan haluamaani tutkintoa.
9. Mielestäni ammatillinentutkinto ei anna riittäviä valmiuksia 

opiskella ammattikorkeakoulussa. (näytä kysymys 221/2)
10. Mielestäni ammatillinen tutkinto ei anna riittävästi valmiuksia 

opiskella yliopistossa. (näytä kysymys 222/2)

22. 1/2 Arvioi miten samaa mieltä olet seuraavien väittämien 
kanssa liittyen siihen, ettei ammatillinen tutkinto anna 
riittäviä valmiuksia opiskella ammattikorkeakoulussa.
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Yhteisten aineiden opinnot eivät anna riittäviä valmiuksia 
opiskella ammattikorkeakoulussa.

2. En koe pärjääväni ammatillisten opintojeni kautta saamallani 
suomen, ruotsin ja englannin suullisella ja kirjallisella taidolla 
ammattikorkeakoulussa.

3. Matemaattinen osaamiseni ei ole riittävän hyvällä tasolla 
ammattikorkeakouluopintoja varten.

4. En saa riittävästi tietoa, ohjausta ja tukea ammattikorkeakouluun 
hakemiseen liittyen.

5. Minulla ei olisi valmiuksia suunnitella omia opintojani, jos 
pääsen sisään ammattikorkeakouluun.

6. Minulla ei ole samanlaisia valmiuksia valmistautua tai pärjätä 
pääsykokeessa kuin lukiotaustaisilla hakijoilla.
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22. 2/2 Arvioi miten samaa mieltä olet seuraavien väittämien 
kanssa liittyen siihen, ettei ammatillinen tutkinto anna 
riittäviä valmiuksia opiskella yliopistossa.
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Yhteisten aineiden opinnot eivät anna riittäviä valmiuksia 
opiskella yliopistossa.

2. En koe pärjääväni ammatillisten opintojeni kautta saamallani 
suomen, ruotsin ja englannin suullisella ja kirjallisella taidolla 
yliopistossa.

3. Matemaattinen osaamiseni ei ole riittävän hyvällä tasolla 
yliopisto-opintoja varten.

4. En saa riittävästi tietoa, ohjausta ja tukea yliopistoon hakemi-
seen liittyen.

5. Minulla ei olisi valmiuksia suunnitella omia opintojani, jos 
pääsen sisään yliopistoon.

6. Minulla ei ole samanlaisia valmiuksia valmistautua tai pärjätä 
pääsykokeessa kuin lukiotaustaisilla hakijoilla.

23. Millaisia haasteita uskot, että voisit korkeakouluopintojesi 
aikana kokea? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

1. Opintoni jäävät kesken.
2. Opinnot tuntuvat liian raskailta.
3. Ulkopuolisuuden tunne.
4. Ulkopuolelta tulevaa suorituspainetta (esimerkiksi ystäviltäni 

tai perheeltäni).
5. En saisi tarvitsemaani tukea opintojeni aikana.
6. Taloudellinen tilanteeni heikkenisi yhtäkkiä.
7. En pysy opintojen vaatimassa aikataulussa.
8. Opiskelemani ala ei tunnukaan omalta.
9. Perheen ja opiskelun yhdistäminen.
10. Työn ja opiskelun yhdistäminen.
11. Koen koulun puolelta epäasiallista kohtelua esimerkiksi 

ulkonäköni, etnisentaustani tai muiden ominaisuuksieni 
perusteella.

12. Jokin muu, mikä? (Avoin vastaus)

24. Mistä tai keneltä lähtisit ensimmäisenä pyytämään apua 
korkeakouluun hakemisessa?

1. Perheeltäni.
2. Ystäviltäni tai tutuiltani.
3. Opinto-ohjaajalta.
4. Olisin suoraan korkeakouluun yhteydessä asiasta.
5. Opintopolku.fi.
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6. Ammattikorkeakouluun.fi.
7. Sosiaalisesta mediasta (Instagram, Jodel, TikTok..)
8. Jostain muualta, mistä? (Avoin vastaus)

25. Millä keinoin ammattiin opiskelevien kiinnostusta hakea 
korkeakouluun voitaisi mielestäsi lisätä? (Avoin vastaus)

29. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien elämän- 
hallintaan liittyvien väittämien kanssa?
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Tunnen, että pystyn elämään tasapainoista elämää.
2. Menestyminen elämässä on itsestä kiinni.
3. Tunnen pärjääväni hyvin arjessani, vaikka minulle tulisikin 

vastoinkäymisiä tai mielialan vaihteluita.
4. Kerkeän opintojeni ohella myös rentoutumaan ja tekemään 

mieluisia asioita.
5. Elämäni on liian kiireistä.
6. Päihteillä on keskeinen rooli elämässäni.
7. Uskon, että opintojeni jälkeen olen valmis kaikkeen elämään 

liittyvään vastuuseen.
8. Koen elämäni olevan onnellista.

30. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien henkiseen 
hyvinvointiin liittyvien väittämien kanssa?
(0=Täysin eri mieltä - 100=Täysin samaa mieltä)

1. Tunnen oloni usein yksinäiseksi.
2. Tunnen oloni usein masentuneeksi tai ahdistuneeksi.
3. Olen hakenut apua opiskeluhuollosta (esim. terveydenhoitaja, 

lääkäri, kuraattori tai psykologi).
4. Olen saanut tarvitessani apua ongelmiini opiskeluhuollosta 

(esim. terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori tai psykologi).
5. Olen kohdannut elämässäni suuria pettymyksiä tai ongelmia 

viimeisen kolmen vuoden aikana.
6. Tunnen itseni riittämättömäksi.
7. Tunnen olevani henkisesti lopussa.
8. Koen olevani syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa.
9. Minulta löytyy läheisiä ystäviä, joille voin avautua mielen-

päällä olevista asioista.
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31. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien 
kanssa?
(0 Täysin eri mieltä -100 Täysin samaa mieltä)

1. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.
2. Opintoihini ammatillisessa koulutuksessa on sisältynyt riittä-

västi yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua.
3. Koen, että äänelläni on yhteiskunnallista merkitystä.
4. Suhtaudun kriittisesti maahanmuuttoa kohtaan.
5. Suomella on velvollisuus auttaa ihmisiä, jotka pakenevat 

sotaa tai inhimillistä kärsimystä.
6. Minulle on tärkeää, että ystäväni ovat syntyneet Suomessa.

Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaista työ-
voimaa.

32. Kuinka pitkä matka sinulla on lähimpään opiskelijatervey-
denhuollon vastaanottoon kotoasi? 

1. alle 1 kilometri.
2. 1-4 kilometriä.
3. 4-8 kilometriä.
4. Yli 8 kilometriä.

33. Kuinka pitkä välimatka mielestäsi tulisi maksimissaan 
olla oppilaitokseltasi opiskeluterveydenhuoltoon? 

1. alle 1 kilometri.
2. 1-4 kilometriä.
3. alle 8 kilometriä.
4. yli 8 kilometriä.

34. Missä tilanteissa sinusta olisi helpointa olla yhteydessä 
opiskelijaterveydenhuoltoon? (Voit valita yhden tai 
useamman vaihtoehdon.)

1. Opiskeluni eivät etenene aikataulussa.
2. Minulla on jaksamiseeni liittyviä haasteita.
3. Kun koen tarvetta jutella asioistani ammattilaisen kanssa.
4. Koen kiusaamista tai syrjintää koulussa.
5. Seksuaalisuuteen ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa.
6. Yleisesti terveyteen liittyvissä asioissa esimerkiksi rokotuksien 

ottaminen tms.
7. Muu asia, mikä? (Avoin vastaus)
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35. Minkä arvosanan antaisit omalle elämällesi (kouluarvo-
sana-asteikolla 4-10)?

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8
6. 9
7. 10

36. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien sosiaaliseen 
elämään liittyvien väittämien kanssa
(0= täysin eri mieltä, 100= täysin samaa mieltä)

1. Minulla on paljon mukavaa tekemistä tai harrastuksia.
2. Minulla on vähintään yksi harrastus.
3. Näen viikoittain ystäviäni myös kouluajan ulkopuolella 

kasvotusten.
4. Sosiaalinen media on keskeinen osa sosiaalista elämääni.
5. Minulla on lähipiirissäni vähintään yksi henkilö, kenen kanssa 

voin puhua asioistani ja tunteistani avoimesti.

37. Oletko kokenut tulleesi kiusatuksi tai syrjityksi nykyisen 
ammatillisen opintojesi aikana?

1. En koskaan.
2. Satunnaisest/usein. (Näytä kysymys 38.)

38. Ovatko sinua kiusanneet tai syrjineet…(voit valita yhden 
tai useamman vaihtoehdon.)

1. Toiset opiskelijat.
2. Opettajat.
3. Muu oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö.
4. Kiusaaminen on tapahtunut koulutustyöpaikalla.

39. Oletko kokenut seksuaalista häirintää, kuten ei-toivottua 
koskettelua tai kourimista, seksuaalisävytteisten viestien 
ja kuvien lähettelyä tai sanallista häirintää, kuten ehdot-
telua, huutelua tai seksuaalisävytteistä solvaamista. Voit 
valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

1. Kyllä, toisten opiskelijoiden taholta.
2. Kyllä, opettajien taholta.
3. Kyllä, muun oppilaitoksen henkilökunnan taholta. 
4. Kyllä, koulutustyöpaikalla.
5. En. 
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40. Oletko ottanut oppilaitoksen henkilökunnan tai työpaikka-
ohjaajan kanssa sinun tai jonkun toisen henkilön kokeman 
häirinnän puheeksi? Voit valita yhden tai useamman 
vaihtoehdon.

1. Kyllä, olen ottanut kokemani häirinnän puheeksi oppilaitoksen 
henkilökunnan kanssa.

2. Kyllä, olen ottanut kokemani häirinnän puheeksi työpaikka-
ohjaajani kanssa.

3. Kyllä, olen ottanut toisen henkilön kokeman häirinnän puheeksi 
oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

4. Kyllä, olen ottanut toisen henkilön kokeman häirinnän puheeksi 
työpaikkaohjaajan kanssa.

5. En ole ottanut asiaa puheeksi.

41. Mikäli olet kokenut ammatillisen koulutuksen aikana 
tulleesi kiusatuksi tai syrjityksi tai kokeneesi seksuaalista 
häirintää, onko ystäväsi, oppilaitoksesi tai koulutustyö-
paikkasi puuttunut asiaan?

1. Oppilaitos puuttui asiaan ja epäasiallinen toiminta loppui.
2. Oppilaitos puuttui asiaan, mutta epäasiallinen toiminta jatkui.
3. Oppilaitos ei puuttunut asiaan.
4. Koulutustyöpaikka puuttui asiaan ja epäasiallinen toiminta 

loppui.
5. Koulutustyöpaikka puuttui asiaan, mutta epäasiallinen toiminta 

jatkui.
6. Koulutustyöpaikka ei puuttunut asiaan.
7. Ystäväni puuttui asiaan ja epäasiallinen toiminta loppui.
8. Ystäväni puuttui asiaan, mutta epäasiallinen toiminta jatkui.
9. Ystäväni eivät puuttuneet asiaan.

42. Mihin seuraavista vastausvaihtoehdoista asuinpaikkasi 
selkeimmin sijoittuu?

1. Pääkaupunkiseutu
2. Muu Etelä-Suomi
3. Länsi-Suomi
4. Itä-Suomi
5. Keski-Suomi
6. Oulun ja Oulun seutu
7. Lappi (ent. Lapin lääni)
8. Ahvenanmaa
9. Ulkomaat
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43. Millainen on asuinpaikkasi?
1. Yli 100 000 asukkaan kaupunki/kunta
2. 100 000-70 000 asukkaan kaupunki/kunta
3. 70 000- 40 000 asukkaan kaupunki/kunta
4. 40 000 – 20 000 asukkaan kaupunki/kunta
5. Alle 20 000 asukkaan kaupunki/kunta
6. Maaseutu

44. Pitävätkö seuraavat asumiseen liittyvät väitteet kohdallasi 
paikkaansa? Valitse rastimalla kaikki itseäsi kuvaavat 
vaihtoehdot.

1. Asun samalla paikkakunnalla kummankin tai toisen vanhempani 
kanssa.

2. Olen muuttanut toiselle paikkakunnalle nykyisten opintojeni 
takia.

3. Asun opiskelija-asuntolassa.

45. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa nykyistä asumis-
tilannettasi parhaiten?

1. Asun huoltajani kanssa.
2. Asun yksin.
3. Asun kumppanini kanssa.
4. Asun kumppanini ja lasten kanssa.
5. Olen yksinhuoltaja.
6. Asun yhdessä kavereitteni tai sisarusteni kanssa.
7. Asun soluasunnossa.
8. Jokin muu, mikä? (Avoin vastaus)

46. Opintojesi aloitusvuosi?
1. 2015 tai aikaisemmin
2. 2016
3. 2017
4. 2018
5. 2019
6. 2020
7. 2021
8. 2022
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47. Opiskelemasi tutkinto tai koulutus?
1. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). 
2. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).
3. Ammatillinen perustutkinto. (Näytä kysymys 52a)
4. Ammattitutkinto. (Näytä kysymys 52b)
5. Erikoisammattitutkinto. (Näytä kysymys 52c)
6. Muu ammatillinen koulutus, mikä? (Avoin vastaus)

52. a. Mitä ammatillista perustutkintoa opiskelet?

52. b. Mitä ammattitutkintoa opiskelet?

52. c. Mitä erikoisammattitutkintoa opiskelet?

53. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten huoltajasi 
koulutustasoa?

1. Peruskoulun päättötodistus (aiemmin kansakoulu tai keski-
koulu).

2. Ammatillinen perustutkinto.
3. Muu ammatillinen tutkinto (ammattitutkinto, erikoisammatti-

tutkinto).
4. Ylioppilastutkinto.
5. Ammattikorkeakoulututkinto (perustutkinto tai ylempi ammatti-

korkeakoulututkinto).
6. Yliopistotutkinto (kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkinto).
7. Ei tutkintoa.
8. En osaa sanoa / en halua sanoa.
9. Jokin muu, mikä? (Avoin vastaus)

54. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten mahdol-
lisen toisen huoltajasi koulutustasoa?

1. Peruskoulun päättötodistus (aiemmin kansakoulu tai keski-
koulu).

2. Ammatillinen perustutkinto.
3. Muu ammatillinen tutkinto (ammattitutkinto, erikoisammatti-

tutkinto).
4. Ylioppilastutkinto.
5. Ammattikorkeakoulututkinto (perustutkinto tai ylempi ammatti-

korkeakoulututkinto).
6. Yliopistotutkinto (kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkinto).
7. Ei tutkintoa.
8. En osaa sanoa / en halua sanoa.
9. Jokin muu, mikä? (Avoin vastaus) 
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55. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista kuvaavat parhai-
ten huoltajasi/huoltajiesi työtilannetta?

1. Molemmat vanhempani ovat tällä hetkellä työelämässä.
2. Toinen vanhempani on tällä hetkellä työelämässä.
3. Molemmat vanhempani ovat tällä hetkellä työttöminä tai 

lomautettuina.
4. Toinen vanhempani on tällä hetkellä työttömänä tai lomautet-

tuna.
5. Molemmat vanhempani ovat työttömyys-, sairaus-, työkyvyttö-

myys- tai vanhuuseläkkeellä.
6. Toinen vanhempani on työttömyys-, sairaus-, työkyvyttömyys- 

tai vanhuuseläkkeellä.
7. Toinen tai molemmat vanhemmistani toimivat yrittäjinä.
8. En tiedä tai en halua sanoa.



Mitä me amikset oikein ajatellaan opintojen 
laadusta, työelämästä, arjesta ja tulevaisuu-
desta? Näihin ja moniin muihin aiheisiin 
saat tämän tutkimuksen kautta vastauksen.

AMIS-tutkimus kerää jo kuudetta kertaa 
seurantatietoa amisten ajatuksista ja tuo 
osaltaan tutkimustietoa ammatillisen 
koulutuksen kehittämistä varten.


