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Perusopetuksen oppilaanohjaajat 2018

Tutkimuksen tavoite ja toteutus
• Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta 

puhelinhaastatteluilla IROResearchin haastattelukeskuksesta 10. - 16.10.2018 välisenä 
aikana.

• Tavoitteena oli selvittää perusopetuksen oppilaanohjaajien mielipiteitä ammatillisesta 
koulutuksesta Suomessa.

• Kohderyhmä oli perusopetuksen oppilaanohjaajat valtakunnallisesti.
• Tutkimuksen otoskoko oli 100 vastaajaa.
• Otoksen muodostamista varten Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry toimitti IROlle

jäsenrekisterinsä.
• Avoimet kommentit on listattu erillisessä tiedostossa.
• Tutkimuksen kenttätyö on validoitu. Tutkimukseen valikoituneille henkilöille soitetaan 

haastattelun jälkeen uudestaan ja tarkistetaan haastattelun toteutuminen sekä 
taustatietojen ja annettujen vastausten oikeellisuus. Haastatteluotoksesta 5 % validoidaan
takaisinsoitoin.

2

SFS-ISO 20252:2012 sertifioitu  



Perusopetuksen oppilaanohjaajat 2018

Aineiston rakenne
Kaikki vastaajat, N=100
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%

Missä maakunnassa asuu
Etelä-Karjala -
Etelä-Pohjanmaa 8
Etelä-Savo -
Kainuu 2
Kanta-Häme 3
Keski-Pohjanmaa 2
Keski-Suomi 5
Kymenlaakso 3
Lappi 1
Pirkanmaa 12
Pohjanmaa 3
Pohjois-Karjala 4
Pohjois-Pohjanmaa 8
Pohjois-Savo 7
Päijät-Häme 5
Satakunta 5
Uusimaa 19
Varsinais-Suomi 13

%

Työskenteleekö perusopetuksen oppilaanohjaajana
Kyllä 100

Sukupuoli
Nainen 74
Mies 26

Työskennellyt perusopetuksen oppilaanohjaajana
Alle 3 vuotta 6
3 - 5 vuotta 15
6 - 10 vuotta 26
11 - 20 vuotta 34
Yli 20 vuotta 19

Asuinpaikkakunnan tyyppi
Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa 13
Muu kaupunki Uudellamaalla 4
Turku 7
Tampere 6
Muu kaupunki 49
Kunta, maaseutu 21
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Opiskeluväittämät
OPOjen arviot ohjaamiensa 9.-luokkalaisten mielipiteistä
Kaikki vastaajat, N=100
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Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta

Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskelu on mukavaa

4 Täysin samaa mieltä 3 Osittain samaa mieltä 2 Osittain eri mieltä
1 Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa

%

Luen sinulle nyt erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Arvioi jokaisen väittämän jälkeen, kuinka samaa tai eri mieltä 
viimeisen vuoden aikana ohjaamasi yhdeksäsluokkalaiset keskimäärin ovat näistä asioista.

Keski-
arvo
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Onko viimeisen vuoden aikana ollut 9.-luokkalaisia, 
jotka EIVÄT aio jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?
Kaikki vastaajat, N=100
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Onko viimeisen vuoden aikana ohjaamiesi yhdeksäsluokkalaisten joukossa ollut sellaisia, jotka EIVÄT aio jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?

31%

92%

Mennä töihin

Tehdä
jotain muuta

Mitä he aikovat tehdä 
peruskoulun jälkeen (N=13)

Kyllä
13 %

Ei
87 %
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Mikä niitä nuoria kiinnostaa, jotka EIVÄT aio jatkaa 
opiskelua peruskoulun jälkeen? 
Avoimet kommentit
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Miksi opiskelu peruskoulun jälkeen 
ei kiinnosta heitä?
• Ei olla saatu yhteyttä entisiin opiskelijoihin. 
• Ei opiskelukelpoinen, ei kykene opiskelemaan. 
• Elämä pirstaleinen, ei tiedä mitä haluaa. 
• Heillä on vanhemmilla yritys, jossa on mahdollista 

suorittaa oppisopimus.  
• Jehovantodistaja. 
• Kun se on niin rankkaa.  
• Meillä kaikki menee ja pääsee opiskelemaan paitsi ne, 

jotka menevät oppisopimuksella. 
• Monta syytä, mutta hänen viimeinen vuosi meni 

heikosti, koulumotivaatiota ei ollut, ei edes saanut 
päättötodistusta. Hän oli vuotta vanhempi muita eikä 
perheen tukea saanut. 

• On monia syitä. Esim. perhetilanne voi vaikuttaa, ettei 
opiskelusta tule mitään. 

• Osa pelkää, että opiskelu on samanlaista kuin 
peruskoulussa. Halutaan päästä heti tekemään, ei 
teoriaa. 

• Perheessä ei ole työssäolon kulttuuria.  
• Vaikea löytää oppilaalle jatkopaikkaa. 
• En osaa sanoa (1 kpl) 

Aikovat tehdä jotain muuta, mitä?
• Ei saatu yhteyttä                                           
• Eivät aio tehdä mitään (2 kpl)                                     
• Kyvyt eivät mahdollista asioita (2 kpl)                             
• Oppisopimus (2 kpl)                                                
• Tienraivaaja                                                
• Urheilla                                                     
• Useammat katoavat eikä tiedetä, mitä he tekevät.             
• Välivuosi (2 kpl)

Millainen työ heitä kiinnostaa?
• Kaupan ala, kuljetuspuoli  
• Olisiko ollut rakennus tai logistiikka 
• Sellainen työ, missä saisi paljon raha. Aloina 

kaupallinen ala, jonkin verran rakennusala 
kiinnostaa myös. 
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Eri tekijöiden vaikutus 9.-luokkalaisia ohjaavien 
OPOjen työhön
Kaikki vastaajat, N=100
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Oppilasta kiinnostavat alat

Koulutus/ala, jonka opisk. voi luont. jatkaa AMKssa/yliopistossa

Oppilaan kunnianhimo ja menestyshalu

Oppilaan halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä oppilaalle sopivaksi

Oppilaitoksen sijainti

Oppilaan halu päästä nopeasti työelämään

Oppilaan koulumenestys peruskoulussa

Oppilaan vanhempien mielipiteet

Oppilaan halu saada nopeasti hyvä ammatti

Oppilaan halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

Koulutusajan pituus

Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttöm. opint. jälkeen

Oppilaan kavereiltaan kuulemat mielipiteet tai suositukset

Oppilaan perheen tai oppilaan epävarma taloudellinen tilanne

Oppilaan opettajien mielipiteet

4 Erittäin paljon 3 Melko paljon 2 Ei kovin paljon
1 Ei lainkaan Ei osaa sanoa

%

Kuinka paljon seuraavaksi luettelemani tekijät vaikuttavat siihen, millä tavalla omassa työssäsi ohjaat 
yhdeksäsluokkalaisia peruskoulun jälkeisiin opintoihin?

Keski-
arvo
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OPOjen arviot 9.-luokkalaisten kiinnostuksesta 
eri koulutusvaihtoehtoihin
Kaikki vastaajat, N=100
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Lukio

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa,
niin sanottu kaksoistutkinto

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

Kymppiluokka

4 Erittäin kiinnostava 3 Melko kiinnostava
2 Ei kovin kiinnostava 1 Ei lainkaan kiinnostava
Ei osaa sanoa

%

Kuinka kiinnostavina 9. luokkalaiset pitävät seuraavia koulutusvaihtoehtoja?
Keski-
arvo
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Lukio

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa,
niin sanottu kaksoistutkinto

Ammatilliseen koulutukseen
valmentava koulutus, VALMA

Kymppiluokka

Työhön ja itsenäiseen elämään
valmentava koulutus, TELMA

Jokin muu koulutusvaihtoehto

Ei osaa sanoa

Mikä peruskoulun jälkeinen koulutusvaihtoehto oman kokemuksesi mukaan kiinnostaa tällä hetkellä yhdeksäsluokkalaisia eniten?

%

Tällä hetkellä 9.-luokkalaisia eniten kiinnostava 
peruskoulun jälkeinen koulutusvaihtoehto 
Kaikki vastaajat, N=100
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Miksi juuri tämä koulutusvaihtoehto kiinnostaa 
9.-luokkalaisia tällä hetkellä eniten?
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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Lukio
• Ei tarvitse vielä päättää omaa alaa/mitä haluaa tehdä työkseen.
• Ei tiedetä, mikä olisi itselle sopiva ala, lisää miettimisaikaa.
• Hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet, tie parempiin/paremmin palkattuihin töihin
• Tuttu ja turvallinen vaihtoehto, joka on arvostetumpi kuin ammatillinen koulutus.
• Vanhempien esimerkki/toiveet, sosioekonominen tausta
• Parempi sijainti suhteessa peruskouluun/asuinpaikkaan. 

Ammatillinen koulutus
• Enemmän tekijöille kuin lukijoille
• Erilaista/mielekkäämpää/helpompaa opiskelua kuin peruskoulussa (joka olisi lukion jatkumo)
• Lukeminen/lukio/(koulumainen)opiskelu ei kiinnosta.
• Nopeampi tie työelämään/ammattiin/ansiotyöhön
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Erittäin arvostettu

Melko arvostettu

Ei kovin arvostettu

Ei lainkaan arvostettu

En osaa sanoa

Ammatillinen koulutus
Lukio

Kuinka arvostettu koulutusvaihtoehto ammatillinen koulutus / lukio mielestäsi on?

%

Ammatillisen koulutuksen ja lukion arvostus 
koulutusvaihtoehtona
Kaikki vastaajat, N=100
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Tekniikan alat

Terveys- ja hyvinvointialat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Palvelualat

Humanistiset ja taidealat

Maa- ja metsätalousalat

Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT

Kasvatusalat

Yhteiskunnalliset alat

Luonnontieteet

Jokin muu ala

En tiedä/ei osaa sanoa

Mitkä alat kiinnostavat ammatilliseen koulutukseen aikovia 9.-luokkalaisia eniten?

%

Ammatilliseen koulutukseen aikovia 9.-
luokkalaisia eniten kiinnostavat alat
Kaikki vastaajat, N=100
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Ammatilliseen koulutukseen aikovia 9.-luokkalaisia 
eniten kiinnostavat ammatit/ tutkinnot
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• Lähihoitaja
• Sähköasentaja
• Autoasentaja
• Autonkuljettaja
• Talonrakentaja
• Merkonomi
• Kosmetologi
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Mielikuva/ käsitys ammatillisesta koulutuksesta 
Suomessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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• Myönteinen käsitys
• Arvostettua koulutusta
• Hyvä ja tärkeä koulutusmuoto
• Perustiedot ja -taidot työelämään ja eri ammatteihin
• Hyvä vaihtoehto monille opiskelijoille
• Monipuolinen
• Joustava
• Käytännönläheinen
• Oppilaslähtöinen
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Mielikuva/ käsitys ammatillisesta koulutuksesta 
Suomessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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• Sekava käsitys
• Huolestunut ammatillisen koulutuksen tilasta
• Uudistuksessa puutteita ja korjattavaa
• Negatiivista julkisuutta, maine/arvostus heikentynyt
• Vastuu koulutuksesta enemmän työpaikoille
• Valmistuneiden osaaminen/taidot laskusuunnassa
• Resursseja leikattu (liikaa)
• Osa opiskelijoista ei pysty itseohjautuvaan/omatoimiseen opiskeluun (etänä/verkossa).
• Osa opiskelijoista ”tuuliajolla”, liikaa luppoaikaa, vajaita/tyhjiä päiviä.
• Lähiopetusta liian vähän.
• Opettajavetoista/koulumaista opiskelua pitäisi olla enemmän.
• Ohjausta/tukea tarvittaisiin lisää.
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Kehitettävää/ parannettavaa ammatillisessa 
koulutuksessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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• Lähiopetusta lisää (yhtä paljon kuin ennen uudistusta)
• Lähiopetusta lisää työpaikoilla
• Koulumaista ja opettajan ohjaamaa opiskelua ryhmissä/luokissa (itseohjautuvia 

etäpäiviä vähemmän)
• Säännöllistä ja täysipäiväistä opiskelua (opintojen ajallisen keston tiivistäminen)
• Opintojen ohjausta ja tukea lisää (lisää yksilöllistä tukea sitä tarvitseville) 
• Opetuksen/oppimisen laadun parantaminen (”pitäisi osata ammatin perustyötehtävät 

ennen kuin lähdetään koulusta työelämään”)
• Lisää määrärahoja/rahoitusta/resursseja (opettajia)
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Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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• Tärkeä ja tarpeellinen koulutusvaihtoehto
• Hyvä vaihtoehto osalle nuorista
• Ammattilaisia, ammattiosaajia, työntekijöitä tarvitaan aina, mutta alat/ammatit tulevat 

muuttumaan

Tulevaisuus on hyvä, JOS…
• arvostukseen, maineeseen ja vetovoimaan saadaan parannusta.
• resursseja ei leikata lisää / resursseja saadaan lisää.
• ei mennä liikaa itseohjautuvaan yksilöopiskeluun. 
• lähiopetusta lisätään ja valmistuvien laatu/osaaminen vastaa työelämän odotuksia.
• pystyy nopeammin ja joustavammin vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tulevaisuus on epävarma, kyseenalainen, huolestuttava tai jopa heikko/huono edellä 
mainituista syistä, joiden korjaantumiseen ei uskota tai uudistuksen vaikutuksia ei osata 
arvioida tai uskotaan uudistuksen johtavan huonompaan tulevaisuuteen.
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Onko OPOilla riittävästi tietoa ammatillisesta 
koulutuksesta ja sen eri vaihtoehdoista?
Kaikki vastaajat, N=100
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Kun ajattelet omaa työtäsi 9.-luokkalaisten opintojen ohjaajana, onko sinulla riittävästi tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja sen eri vaihtoehdoista?

Kyllä
80 %

Ei
19 %

Ei osaa sanoa
1 %

Mitä/millaista tietoa kaivataan lisää?

• Käytännönläheistä ja konkreettista tietoa
• Mitä eri ammateissa tehdään työpaikoilla?
• Mitä eri ammattien opinnot sisältävät, mitä 

opiskelijoilta vaaditaan, millaisille ihmisille eri 
ammatit sopivat?

• Millaista opiskelu/ohjaaminen on työpaikalla 
(halu päästä henkilökohtaisesti paikan päälle 
katsomaan)?
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• Taulukoissa on väritetty sinisellä ne rivit, jotka kertovat vastaajien lukumäärän. 
• Kun jokin prosenttiluku on taulukossa kirkkaan vihreällä tai pinkillä alustalla, tarkoittaa se sitä, että 

kyseinen tulos eroaa merkitsevästi vastaavasta kokonaistuloksesta 99 %:n luottamustasolla, eli se 
voisi olla sattumasta johtuva vain yhdessä tapauksessa sadasta. Vihreällä merkityt eroavat 
merkitsevästi ylöspäin ja pinkillä merkityt alaspäin.

• Kun luku on taulukossa vaalealla vihreällä tai pinkillä alustalla, on ero merkitsevä 95 %:n tasolla.

Taulukot ja avointen kommenttien listaus


Millainen tai mikä työ niitä nuoria kiinnostaa, jotka aikovat mennä töihin peruskoulun jälkeen?



· Kaupan ala, kuljetuspuoli  

· Olisiko ollut rakennus tai logistiikka 

· Sellainen työ, missä saisi paljon raha. Aloina kaupallinen ala, jonkin verran rakennusala kiinnostaa myös. 



Miksi opiskelu peruskoulun jälkeen ei kiinnosta niitä nuoria, jotka eivät aio jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?



· Ei olla saatu yhteyttä entisiin opiskelijoihin. 

· Ei opiskelukelpoinen, ei kykene opiskelemaan. 

· Elämä pirstaleinen, ei tiedä mitä haluaa. 

· Heillä on vanhemmilla yritys, jossa on mahdollista suorittaa oppisopimus  

· Jehovantodistaja. 

· Kun se on niin rankkaa  

· Meillä kaikki menee ja pääsee opiskelemaan paitsi ne jotka menevät oppisopimuksella. 

· Monta syytä mutta hänen viimeinen vuosi meni heikosti, koulumotivaatiota ei ollut, ei edes suorittanut päästötodistusta. Hän oli vuotta vanhempi muita, eikä perheen tukea saanut. 

· On monia syitä. Esim. perhetilanne voi vaikuttaa, ettei opiskelusta tule mitään. 

· Osa pelkää, että opiskelu on samanlaista kuin peruskoulussa. Halutaan päästä heti tekemään, ei teoriaa. 

· Perheessä ei ole työssäolon kulttuuria  

· Vaikea löytää oppilaalle jatkopaikkaa 

· En osaa sanoa (1 kpl) 




Miksi juuri tämä koulutusvaihtoehto kiinnostaa 9. luokkalaisia tällä hetkellä eniten?



Ammatillinen koulutus



· Aika muuttuu ja ammatin kuvat, elinkeinoelämä muokkaa ammattikoulua ja lukiota.  

· Erityisen oppilaan taidot ei riitä lukioon, koska yksilölliset erot ovat erilaisia. 

· Että he saisivat ammatin nopeasti ja lukeminen ei kiinnosta ei opiskelu kiinnosta kaikkia. 

· Haluavat päästä nopeasti työelämään  

· He eivät ole lukijatyyppejä  

· Heitä kiinnostaa se, että on erilaista opiskelua kuin peruskoulussa. Lukio olisi peruskoulun jatkumo. 

· Kohderyhmän oppilaat ovat enemmän tekijöitä kuin lukijoita. 

· Koulu sijaitsee alueella, jossa vanhemmat ovat suorittavassa työssä.  

· Koulutuksen saatavuus vaikuttaa pienellä paikkakunnalla  

· Koulutustausta ja sosiaalinen ryhmän paine, se mielletään nopeaksi kouluksi ja pääsee nopeammin palkkatyöhön. 

· Lukio ei välttämättä kiinnosta. On taitava ja kätevä käsistään ja haluaa päästä työelämään nopeasti. Opiskelumuoto on myös mieluinen kun ollaan paljon työelämässä. 

· Lähihoitaja ja sähkö ja logistiikka 

· Nopeammin työelämään  

· Nyt ainakin viime vuoden 9. luokkalaisten kohdalla on ollut nyt kiinnostavampi kuin lukio, 60-70 % ammatilliseen koulutukseen halukkaita. Eli ammattikoulu kiinnostaa enemmän kuin lukio. 

· Puuduttu luokassa istumiseen - halutaan muuta  

· Se on aika fifty-fifty lukion kanssa. Meillä on tässä aika lähellä ammatillinen oppilaitos, ja on hyviä mahdollisuuksia ammatin saamiseen. 

· Se on käytännönläheinen. Pystytään rakentamaan oppilaalle sopiva koulutus. 

· Siinä on se, että työhön pääsee nopeasti ja perheen koulutustausta, kun ollaan maalla niin tulee maatilan jatkajia. Suunnilleen 48-52 % ammattikouluun. Eli 48 % lukioon. 

· Tietysti osalla vaikuttaa miten opinnot mennyt, riittääkö keskiarvo lukioon ja mahdollisimman nopeasti halutaan valmistua ja päästä töihin  

· Usein nopein reitti työelämään kiinnostaa eniten 

· Varmaan semmoinen klassinen nopeasti työelämään ja tienaamaan omaa rahaa. 

· Varmasti se, että ajatellaan, että on helpompaa opiskelua. Opiskelu ei ole tiukkaa, ei opiskella pitkään ja halutaan nopeasti valmistua ammattiin. 

· En osaa sanoa (1 kpl)



Lukio





· 60 % mennee sinne. Meillä selkeästi sijainti peruskoulun vieressä. 

· Ajattelin että monella sellaista mitä haluaa ja oppiminen hallussa ja mitä haluaa, saa miettiä asioita elämän suhteen niin lukio on siihen hyvä paikka jatkaa opiskeluja. 

· Ammatillinen koulutus on ollut mediamylläkässä. Lukio koetaan tuttuna ja turvallisena, ja siellä saa opetusta 5 päivänä viikossa. 

· Ammatillisen koulutuksen rakennuksessa sisäilmaongelma. Ammatillinen reformi herättää vanhemmissa ja oppilaissa epäilyksiä.  

· Ammattikoulutuksen säästöt näkyvät nyt, siellä ei saa oikein opetusta. Siksi lukioon. 

· Ei tiedetä mitä tehdään seuraavat 3 vuotta ja laajat jatko-opintomahdollisuudet  

· Ei vielä osaa päättää omaa alaa ja se on meidän koulun lähellä. 

· Eivät ole vielä siinä vaiheessa, jossa mietitään tosissaan oman elämän järjestämistä ja tulevaisuutta. 

· Ensinnäkin lukio on lähistöllä. Lukiot on hyviä ja hyvät kurssitarjonnat ja ei tarvitse kotoa muuttaa pois.

· Epävarmuus ja haluttomuus tehdä valintaa tässä vaiheessa. 

· Halutaan hyvää pohjakolutusta opinnoille. Lisää aikaa varsinaiseen ammatinvalintaan, yleissivistystä lisää ja sen jälkeen mikä tuntuu turvalliselta ja tutulta vaihtoehdolta. Monien huoltajien toiveissa on myös lukio-opinnot. 

· Jatkokoulutusmahdollisuudet. Näin nuoren vaikea päättää alaa ja ammattia. Ok mahdollisuudet opiskella lukiossa. Ammattilukioon myös päädytään mutta pienempi määrä hakeutuu sinne. 

· Jatko-opintomahdollisuudet 

· Jatko-opintomahdollisuudet on paremmat. 

· Jatko-opintomahdollisuuksien takia kiinnostaa eniten. 

· Julkisuuskuva on parempi  

· Koska nuorten on välillä vaikea hahmottaa millaisia reittejä kuljetaan eri ammatteihin. Vaikka niitä kovasti yritetään avata. Lukio näyttäytyy vaihtoehtoja jättävänä vaikka se aikuisen näkökulmasta ei aina sitä olekaan. 

· Koulukohtaista niin vaikuttaa oppilasaines. Koulutuspolitiikka Suomen maassa. Vanhemmat plus verkostot. 

· Lukiovaihtoehto kiinnostaa eniten, koska vanhemmilla on vanhaa tietoa koulutusreiteistä: molemmilla tavoilla pääsee jatkamaan opiskelua pidemmälle, siis sekä lukion että ammatillisen koulutuksen jälkeen. 

· Meillä lukio peruskoulun vieressä. Enemmistö menee sinne ja houkuttelee myös muutamat muut sinne, vaikka lukio ei olisi paras vaihtoehto 

· Meillä lähtee yli 80 % lukioon. Meillä on kansainvälinen koulu.  

· Mielletään parhaimpana pohjana korkeakouluopintoihin. 

· Monen vuoden tilastot: oppilasaines joka tähtää lukioon, noin 20 -30 oppilasta menee ammattikouluun 160 oppilaasta. 

· Mä olen sellaisessa koulussa, jossa kaikkien oppilaiden keskiarvo on yli 9. Erinomainen vaihtoehto oppilaille. 

· Nuoret ajattelevat, että saa lisää aikaa ja arvostetaan laajoja jatko-opinto mahdollisuuksia 

· Oletetaan, että sitä kautta saadaan hyvä ammatti ja hyvät tulot. 

· Omassa kunnassa lukio eli sijainti vaikuttaa. 

· Oppilaat eivät ajattele muuta vaihtoehtoa  

· Oppilaat mieltää, että saa aikaa miettiä omaa jatko-opintopaikkaa ja mahdollisuuksia enemmän jatkaa ammattikorkeakouluun. Ammatillisen huono imago rajaa ulkopuolelle. Lukiolla parempi status yhteiskunnassa. Lisää aikaa - ei mene ammattikouluun, kun ei tiedä vielä alaa ja näkee ammattikoulun valmistavan ammatteihin, mistä ei saa hyvää palkkaa eikä kaikki alat ole yhteiskunnassa arvostettuja. 

· Osa ajattelee, että se on jatko-opintoja ajatellen hyvä vaihtoehto. Tai ei vielä tiedä haaveammattia.  

· Osa ei tiedä mitä tekee.  

· Painotettuja 9 luokkia tietyin perustein, tausta sellainen, 80-90 % menee lukioon. 

· Perheet akateemisesti suuntautuvia  

· Peruskoulu, jossa itse olen, on sosioekonomisesti vaurasta aluetta. Huoltaja haluaa ja itse 9 luokkalaiset haluaa paremman ammatin. Haluaa jatkaa lukion jälkeen. Ei osaa päättää mitä vielä haluaa eli aikaa myös otetaan. Myös tulevaisuus paremmin haltuun. 

· Peruskoulun yhteydessä meillä on lukio. Paremmat jatko-opinnot lukion jälkeen 

· Saa enemmän aikaa miettiä omaa alaa. 70 prosentilla kiinnostus akateemisuuteen 

· Samassa perusopetuksessa pääsee jatkamaan lukioon.  

· Se on ollut puolet ja puolet. Tämä ikäluokka enemmän lukioon lähtijöitä meidän koulussa ja saaneet myös tarttumaan innostuksen muihin oppilaisiin. 

· Se tarjoaa eväät hyvään tulevaisuuteen. On sellaisia mielikuvia. 

· Sellainen tuntuma minulla on: lukio enemmistöä kiinnostaa. 

· Sen tähden, ettei vielä tarvitse päättää ammattialaa. Yleensä lukiot ovat kotipaikkakunnalla. 

· Sijainti 

· Sijaitsee koulun naapurissa paikallinen koulu 60 % lukioon ja 40 % ammattikouluun menee meidän koulusta. 

· Sosioekonominen tausta tällä alueella  

· Suurella osalla sinne menijöistä on lisäajan tarve päättää tulevasta ammatista. 

· Taitaa mennä vähän sykleissä kumpi kiinnostaa enemmän lukio vai ammattikoulu. 

· Todennäköisesti nähdään peruskoulun jatkeena  

· Työmarkkinat ovat epävarmat ja ammatillisen koulutuksen vaihtoehto on heikko. 

· Työskentelen erityispainotettujen linjojen parissa. Suuntautunut akateemiselle polulle opiskelu. Lukio nähdään sosioekonomisen taustan takia järkevänä vaihtoehtona. 

· Tässä peruskoulussa missä olen on hyvin pärjääviä oppilaita ja varmasti kotoa tulee paineita, vaatimuksia ja kunnianhimoa. Pääsisivät hyviin ammatteihin. Sellainen mielikuva on. 

· Täällä on nyt ollut pari vuotta lukiobuumi päällä. Varmasti viesti kulkee, kun ammatillisen koulutuksen arvostus on alentunut. On paljon itsenäisen opiskelun päiviä.  

· Uratavoitteiden näkökulma  

· Uutisointi ammatillisen koulutuksen säästöistä. Paperista opasta ei saatu viime vuonna. Nettisivut hankalat ja tutkintorakenneuudistus oli hankala. 

· Vaikuttaa se epävarmuus valita oikea koulutusala. Opon työssä on paljon oppilaita, niin voisi enemmän pohtia oppilaiden kanssa eri vaihtoehtoja. Tällä hetkellä näyttää että mun oppilaissa halutaan opiskella pidemmälle lukion kautta ja siitä jatketaan opiskeluja vielä mielellään eteenpäin. 

· Varmaa vaikuttaa esim. työpaikkakunta, sijainti, osaltaan myös ammatillisen koulutuksen reformi. 

· Varmaan liittyy koulupiirin sosioekonominen asema. Perheessä vaikuttaa, jos on vanhemmat korkeasti koulutettu. 

· Vetovoima vaan on niin kova. He näkee, että tulee usein parempi ammatti, jos käy lukion. 

· Yleisesti arvostukset: yhteiskunta, kaveripiiri ja vanhemmat. 



Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, ns. kakasoistutkinto



· En osaa sanoa. Haluavat päästä helpommalla  



Ammatillinen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)



·  



Kymppiluokka



·   





Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)



·   



Joku muu koulutusvaihtoehto



·  




Mitkä ammatit tai tutkinnot kiinnostavat eniten ammatilliseen koulutukseen aikovia 9. luokkalaisia?



· Auto- ja kuljetusala, logistiikka, rakennusala  

· Autoala eniten kiinnostusta. 

· Autoala ja rakennusala.  

· Autoala. Lähihoitaja. Merkonomi. Metalli. 

· Autoasentaja, sähköala, vartija, lähihoitaja 

· Automaalari, autoasentaja, lähihoitaja, merkonomi, levyseppähitsaaja 

· Autonkuljettaja  

· Autonkuljettaja, merkonomi ja lähihoitaja  

· Autonkuljettaja, merkonomi ja tarjoilija-kokki  

· Autonkuljettaja.  Ajoneuvoasentaja.  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun tutkinto (perus) 

· Autopuoli, logistiikka, metalli. Maanrakennus. Lasten ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja, merkonomi. 

· Kaupanalan ammatit. Kosmetologi. Sähköala. Talotekniikka. 

· Kokki, ajoneuvoasentaja, sähkötekniikka, liiketoiminta, lähihoitaja 

· Kosmetologi, sähköasentaja 

· Kosmetologi, sähköasentaja, talonrakentaja, merkonomi 

· Kosmetologia, kampaaja ja autoala sekä rakennusala  

· Kuljetus- ja konealan tutkinnot. 

· Kuorma-autonkuljettaja, lähihoitaja, peligrafiikka  

· Liiketalous ja logistiikka, lähihoitaja. Ja tietysti aina on mediapuoli. On viime aikojen suosikki. 

· Liiketoiminnan perustutkinto. 

· Logistiikka ja autoala, sähkö, lähihoitaja. 

· Logistiikka. 

· Logistiikka-ala, lähihoitaja 

· Lähihoitaja 

· Lähihoitaja ja ammattikorkeakoulu sairaanhoitaja. Talotekniikka ja metsäkonekuljettaja, LVI. 

· Lähihoitaja ja rakennusmies ja rekkakuski ja logistiikka. 

· Lähihoitaja ja raksa ja logistiikka ja auto 

· Lähihoitaja ja sitten talonrakentaja. 

· Lähihoitaja sähkö ja logistiikka. 

· Lähihoitaja,  kampaaja-parturi ja kosmetologi. Kaupalliset alat, erilaiset myynti- tai toimistotehtävät.  

· Lähihoitaja, ajoneuvoasentaja ja täysperävaunun kuljettaja  

· Lähihoitaja, autonasentaja, assistentti, toimistotyö 

· Lähihoitaja, kampaaja ja sähköasentaja, autonkuljettaja  

· Lähihoitaja, kokki, ajoneuvoasentaja, vartija, myyjä 

· Lähihoitaja, kone- ja metalli nostaa taas päätään, työllisyys parantunut. Sähköasentaja ja talonrakentaja. 

· Lähihoitaja, kone- ja metalliala, koneistaja, ICT-asentaja. 

· Lähihoitaja, merkonomi, ajoneuvo- ja IT-asentaja 

· Lähihoitaja, merkonomi, datanomi, sähkömies, putkiasentaja. 

· Lähihoitaja, merkonomi, putki- ja sähköasentajat  

· Lähihoitaja, parturi-kampaaja, kosmetologi. LVI-asentaja. Sähköasentaja. Merkonomi ja ICT-asentaja ja perässä tulee datanomi. 

· Lähihoitaja, sähkö- ja automaatioala, talotekniikan perustutkinto 

· Lähihoitaja, sähkö- ja autonasentaja, ohjelmointiala, turvallisuusala, rakennusala  

· Lähihoitaja, sähkö- ja putkiasentaja  

· Lähihoitaja, sähköasentaja, autonkuljettaja, autonasentaja 

· Lähihoitaja, sähköasentaja, logistiikka. 

· Lähihoitaja, sähkömies 

· Lähihoitaja. 

· Lähihoitaja.   

· Lähihoitaja. 

· Lähihoitaja.  Merkonomi. LVI-asentaja, talonrakentaja. Sähköasentaja. Autoasentaja. Autonkuljettaja, yhdistelmäautonkuljettaja. Datanomi. 

· Lähihoitaja. Ajoneuvoasentaja, sähköasentaja, talonrakentaja, ajoneuvo yhdistelmä. Putkiasentaja. 

· Lähihoitaja. Auto/kuljetus, rakennus. Sähköala. 

· Lähihoitaja. Autoala. 

· Lähihoitaja. Ensihoito. Metsäkoneenkuljettaja. Rakennusalan perustutkinto. 

· Lähihoitaja. ICT-asentaja. Lastenohjaaja. Sähköasentaja. Hotelli-, ravintola- ja catering: kokki ja tarjoilija (palvelualat). 

· Lähihoitaja. Kauppa: merkonomi kauppa ja hallinto. Turvallisuus: valvoja, poliisi ja palomies. Sähköala. 

· Lähihoitaja. Kosmetologi, parturi-kampaaja. Autoala. Atk-ala. Datanomi 

· Lähihoitaja. Kosmetologi. Sähköasentaja. 

· Lähihoitaja. Logistiikka ja autoala. Merkonomi. Asiakaspalveluala. 

· Lähihoitaja. Logistiikka, autoala. 

· Lähihoitaja. Logistiikka-ala, maanrakennusala, kone- ja metallitekniikka. 

· Lähihoitaja. Maanrakennus, talonrakennus, autoala ja sähköala. 

· Lähihoitaja. Merkonomi. 

· Lähihoitaja. Putkimies.  Sähköala ja turvallisuus. Media-ala.  Kauneudenhoitoala. Parturi-kampaaja, kosmetologi.  

· Lähihoitaja. Sähkö- ja putkiasentaja. Kirvesmies. 

· Lähihoitaja. Sähköasentaja, talonrakentaja, autoasentaja. Kuva-artesaani ja sisustaja.  

· Lähihoitaja. Sähköasentaja. Elektroniikka-asentaja. Maaseutualan tutkinto: maaseutuyrittäjä. 

· Lähihoitaja. Sähkö-automaatio, kuljetus, logistiikka. Maatalous: maanviljelijä. 

· Lähihoitaja. Talonrakentaja. Merkonomi. Datanomi. Autoala:  ajoneuvoasentaja. Kosmetologi. Parturi-kampaaja. 

· Media-assistentti. Kokki. Putkiasentaja. Lähihoitaja. 

· Merkonomi ja kokit  

· Merkonomi, kokki ja lääketeknikko  

· Merkonomi, rakennusmies, sähköasentaja ja ICT-ala  

· Merkonomi, terveydenhoitopuoli 

· Merkonomi. ICT-asentaja ja sähköasentaja. Kokki. Autoasentaja. 

· Merkonomit  

· Metsäkoneenkuljettaja, maanrakennus. 

· Parturikampaajat, lähihoitajat ja merkonomi  

· Perushoitajat, auto- ja logistiikan perustutkinto, metsäalan tutkinnot

· Putkiasentaja, sähköasentaja, kirvesmies 

· Sosiaali- ja terveysala lähihoitaja, lentokoneasennus. 

· Sähkö asentaja. Datanomi. Merkonomi. Lähihoitaja. 

· Sähkö- ja autoasentaja  

· Sähkö- ja automaatiotekniikka, tietotekniikka, rakennus- ja autoala, lähihoitaja  

· Sähkö ja logistiikka, lähihoitajat, lastenhoitajat  

· Sähköalan perustutkinto, logistiikka ja sosiaali- ja kauneusalan perustutkinto  

· Sähköalan perustutkinto, logistiikka-ala, merkonomi, graafinen ala 

· Sähköasentaja 

· Sähköasentaja  

· Sähköasentaja, metsäkoneenkuljettaja, autonkuljettaja, metallimies ja parturi-kampaaja ja lähihoitaja  

· Sähkömies, merkonomi, kokki 

· Sähkötekniikka, logistiikka, lähihoitaja  

· Talonrakennus-, sähkö-, putki- ja metsäala. Tietotekniikkapuoli. 

· Talonrakentaja, sähköasentaja, valokuvaaja ja mediaosaaja  

· Tietotekniikka, liiketalous 

· Vaihtelee paljon 

· En osaa sanoa (4 kpl)




Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta Suomessa?











aikuiskoulutus, tarvitsee enemmän tukea. 

· Ainakin vähän sekavaa 

· Aivan hyvä mutta lähiopetuksen väheneminen heikentää tulevaa ammattitaitoa. 

· Ajan tasalla oleva  

· Ammattikoulussa tehdään kauhean hyvää työtä, mutta julkinen keskustelu on toista.  

· Arvostan ammatillista koulutusta suuresti, mutta olen hyvin huolissani säästöjen vaikutuksesta oppilaisiin ja oppimiseen sekä osaamiseen. 

· Arvostan ammattikoulutusta, mutta väärään suuntaan on menossa. Klo 8-16 saisi olla koulupäivä amiksessa ja  harjoiteltaisiin työaikana. Ja lisätään työssäoppimisaikaa että oppilaat osaa tehdä töitä kun menevät töihin. 

· Arvostan itse ammatillista koulutusta. Oppityylissä on tärkeä ero muihin koulutuksiin. Hyviä ammatti-ihmisiä tarvitaan Suomessa. 

· Arvostan sitä. Pidän koulutuksen kovaa muutosta huonona. Alalla ei saa selkeyttä. Ne jotka päättävät saisivat enemmän keskustella siitä ja ohjata, ottaa vastuuta. 

· Ehkä vuosien mittaan hyvin kehittynyt positiivinen mielikuva. 

· Ei se kovin vakuuttava ole. Mitä opetuksen laatu todellisuudessa on, kun lähiopetusta on vähennetty, millaisen mahdollisuuden antaa oppia. 

· Epävarmuuden aika - mutta luottavaisin mielin sinne opiskelijat ovat lähdössä 

· Erittäin huono uudistus  

· Erittäin hyvä koulutusmuoto. Säästötoimet näkyvät opetuksessa. 

· Erittäin positiivinen kuva, kun se onnistutaan kohdistamaan oikeille opiskelijoille. Kun kysyntä ja tarjonta vastaa. Arvostus tulee lisääntymään. 

· Erittäin tärkeä ja vetävä ala. Vaihtoehto nuorille. Opetuksen määrä vähenee koko ajan. Ei vielä oma-aloitteellisia nuoret ole. 

· Että tykätty koulutus, mutta vähän sellaista kuullut, että lähiopetusta saisi olla enemmän. 

· Etäopiskelu ja itseohjautuvuus on osalle opiskelijoista liikaa, jos jätetään lähiopiskelu pois. Lähiopetuksen vähäisyys huolestuttaa, mitä tapahtuu ammattitaidolle.

· Huolestuttaa lähiopetuksen määrän väheneminen. Reformi sinänsä hyvä, hyviä juttuja. Henkilökohtaiset polut on upeita 

· Huolestuttaa tämmöiset etäpäivät ja oppilaiden lähiopetuksen väheneminen. 

· Huolissaan tämän hetkisestä tilanteesta, kun lähiopetuksen määrä vähenee. Miten ohjauksen puute näkyy jatkossa. Kun ei ole kovin itseohjautuvia vielä nämä nuoret.  

· Huonompaan suuntaan mennyt ja erittäin suuria ongelmia tulee olemaan uudistuksen myötä. 

· Hyvin käytännönläheistä - tehdään käsillään  

· Hyvä kuva. Vähän huolestunut lähituntien määrien vähenemisestä. Voi olla vapaata ja vapaapäiviä, se huolestuttaa. 

· Hyvä käsitys. Valmistaa hyvin työelämään. 

· Hyvä, mutta huolestuttaa saavatko oppilaat opetusta tarpeeksi, jotta pärjäävät työelämässä 

· Hyvä, mutta säästöt huolestuttavat  

· Iso huoli on. Siitä että kun ajattelen nuoria, minkä tuen piirissä on ja heitetään ammattikouluun, kun niin vähän opetusta. Meillä on tämmöisiä esim. maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Kodin tuki voi olla puutteellista. Jos menee ammattikouluun niin miten esim. netti tai muut asiat onnistuvat. 25.10. on vanhempainilta. Mitä sanon vanhemmille, että miten hoidan asian? Kova huoli nuorista etteivät syrjäydy ja lopeta kesken. Avoimesti saa valita mihin haluaa, mutta saavatko riittävästi tukea ja haetaanko tarpeeksi kunkin omia vahvuuksia.

· Itse arvostan ja ohjaan sinne nuoria. Uudistukset ovat heikentäneet tukea.  

· Itselläni ihan myönteinen, eri ammattikoulujen ja eri yksiköiden välillä on eroja. 

· Jos vaatimustasoa laskettu, kun ei ole niitä lähipäiviä, niin millaisia oppilaita valmistuu. Kun pääsevät pois, niin parhaansa tekevät, mutta kyllä ammattikoulutuksen taso on mennyt alas. 

· Jotkut ammatilliset oppilaitokset kärsivät suuresta rahan puutteesta. Työssäoppimisjaksoille paljon aikaa. Vaaditaan opiskelijalta tosi paljon itsenäisyyttä, sellaisiltakin joilla ei siihen taitoja.  

· Joustava, monipuolinen, oppilaslähtöinen. 

· Kohtuullisen hyvä - toimintaan on panostettu  

· Kyllä ihan hyvä positiivinen käsitys. Resurssiheikennykset näkyvät koulutuksen laadussa, ei lähiopetusta riittävästi. Omia lapsia myös opiskellut ja ollut positiivisia kokemuksia, päässeet hyvin töihin. 

· Lähiopetuksen vähäinen määrä syö vaihtoehdon uskottavuutta. 

· Lähiopetuspäiviä vähennetty, eivät tee 5-päiväistä viikkoa 

· Menossa alaspäin. Kaikki leikkaukset.  

· Monipuolinen ja joustava, mutta viime vuosina opetustarjonta on vähentynyt  

· Muutoksessa, etsii toimintatapojaan ja epätasalaatuinen.

· Muutoksessa, opiskelijalähtöistä, melko laadukasta. Työelämäpainotteista. Koulutuksen vastuu siirtynyt enemmän työpaikoille, pois opettajalta. Budjetti pienentynyt.  Ohjauksen tarve suurentunut. Laatu ehkä kärsinyt. 

· Myönteinen, antaa perusvalmiudet alalle  

· Näyttää myllerryksessä olevan. Kun on tarkoitus lisätä työpaikoilla oppimista niin siellä ammattioppilaitoksessa on lyhempiä päiviä. Koulutuksen taso laskee ammattikoulussa. 

· Oikein hyvä. 

· Olen suruissani, olen saanut reformista huonoja uutisia. Arki ei toimi ja samaa sanoo kollegat. Ei riittävästi tukea alkaville ja toisen luokan oppilaille. 

· Omniassa ei ole vähennetty opetuksesta reformin myötä. Mutta joissakin muissa ammatillisissa oppilaitoksissa on vähennetty lähiopetuksesta. 

· On erittäin hyvä vaihtoehto, kun tietää mitä haluaa ja ala on tiedossa. Vaatii toki nykyisellään enemmän oma-aloitteisuutta ja itsenäistäkin työskentelyotetta. Kykyä toimia aikuisten kanssa. 

· On hyvä mielikuva. 

· On hyvä vaihtoehto monelle opiskelijalle. Huolestuttaa se lähiopetuksen tilanne. 

· On murroksessa ja enemmän vastuusta on sysätty käytännön kentälle. 

· On ollut ihan hyvin organisoitua, mutta reformin jälkeen kuuluu kummia: monet ovat tuuliajolla jo muutaman viikon  jälkeen. Nuoret tarvitsisivat enemmän tukea ja ohjausta. 

· On tällä hetkellä hieman sekavassa tilassa. 

· Periaatteessa hyvä, etäopiskelua liikaa 

· Periaatteessa ihan hyvä, kuitenkin säästöt mietityttävät. Miten vaikuttaa oppilaiden ohjaamisessa ja opintojen järjestämisessä. 

· Pienempi oppilaitos pystyy tekemään tiiviimpää työtä oppilaan ja työpaikan välillä, tunnetaan hyvin ihmisiä, hyvät verkostot. Isommissa hukkuu opiskelijat massaan ja kokevat että jäävät vaille sitä mitä tarvitsisivat  

· Pienissä yksiköissä toimii hyvin. Isoissa yksiköissä säästöt ovat syöneet koulutuksen tasoa. 

· Positiivinen mielikuva kaikesta huolimatta, vaikka ollut leikkurin alla. Vähän uusia ongelmia. 2 vuotta sitten hyvä draivi päällä nyt ei opetusta pystytä järjestämään niin kuin haluttaisiin. Resurssit leikkaa sitä. Vaasassa pääsee hyvin töihin ammatillisella koulutuksella. 

· Positiivinen mielikuva. Uudistukset ja säästöt vielä vaikuttavat lähiopetukseen. 

· Positiivinen, koska kaikki eivät halua lukioon  

· Pyrkivät parhaansa mukaan muuttamaan mainettaan paremmaksi. Edelleen haasteita opetuksen laadussa ja määrässä. 

· Reformi astunut voimaan. En tiedä niin paljon missä mennään. Meillä ei ole enää yhteisiä tapaamisia ammattikoulun kanssa. Kiireisiä ja ylityöllistettyjä reformin myötä. Saanut myös tietoa miten muuttaa opiskelua. Olen jollain tasolla tietoinen mitä tapahtuu opintojen suhteen, opintopolkujen suhteen. 

· Reformi on heikentänyt ammatillista koulutusta merkittävästi. Tyhjät opiskelupäivät ilman opetusta eivät houkuttele alalle. 

· Reformi on heikentänyt koulutusta. Se jo kertoo jotain, kun entisiä oppilaita seisoo meidän koulun pihalla päivällä ja matkaa koulujen välillä on 15 kilometriä. 

· Reformi on todella pelottava. Todella vaativa ala opiskeluun. Itseohjautuvaa opiskelua niin paljon. Ja aika moni opiskelija keskeyttää myös sen takia opiskelut. 

· Reformien myötä sekava tilanne. Itä-Helsingissä iso ammatillinen koulutuksen järjestäjä. Oppilaat kadoksissa. Etsii linjoja. Kahden tunnin koulupäivä, joka tarkoittaa että lähiopetusta on 2 tuntia ja pitäisi olla itseohjautuva. Kun on paljon verkko-opiskelua, pitäisi siellä itse opiskella. Olen sitä mieltä, että 15-16 –vuotiailta ei onnistu läheskään kaikilla. Tehty liian isoja oppilaitoksia, kun on kuntayhtymä. Liian monialaista, esim. Omnia, Varia, Stadin ammattioppilaitos. Liian isoja, eivät pysty huolehtimaan. Jos olisi yhden alan oppilaitoksia, pystyisi pitämään oppilaat hanskassa. 

· Reformin sisältö on hyvä juttu.  

· Reformista ruvettiin puhumaan, mitä pitää sisällään 4 vuotta sitten. Olen kuullut matkan varrelta koulutuksissa. Hyviä ajatuksia ovat, että huomioidaan muuallakin tapahtuvaa opiskelua ja joustavasti pystyy rakentamaan opinnot. Huolestuttaa leikkaukset mitkä tehty. Vähennetty lähiopetusta. Luotetaan liikaa nuoren itseohjautuvuuteen. 

· Se että tekee hyvää perustutkintokoulutusta nuorille. Rahoitusta vähennetty. Heijastuu siihen, että tulee mielikuvaa, että se on liikaa löysäilyä. Ei tee hyvää mielikuvalle. Hyvä reitti tosi monelle. 

· Se olisi hyvä, että siellä olisi kunnon opetusta. Monet ovat ihan heitteillä siellä. 

· Se on joustavaa, se on työlähtöistä sekä vastuullista. 

· Se on menossa käytännönläheisempään suuntaan, työpaikalla oppimista. 

· Se on sekava reformin takia. 

· Sekava ja hajanainen ja paljon luppoaikaa  

· Sellaista kehittyvää koulutusta. Vähän jännittää, jos rahoituksesta leikataan paljon, pystyvätkö tarjoamaan opetusta. Mutta luotan, että osaavat hommansa. Hyvä vaihtoehto monelle nuorelle 

· Semmoinen mietteliäs opetuksen suhteen, kun sitä on koko ajan vähemmän. 

· Siis aika heikko tällä hetkellä. Lähiopetusta ei ole ja valmistuneiden ammattitaito on  puutteellinen 

· Silloin kuin ammatillinen koulutus muuttui 3-vuotiseksi, alettiin myös kouluttajien ja oppilaiden keskuudessa pitämään  ammattikoulutusta ja lukiota tasa-arvoisena. 

· Sitä ajetaan alas reformin myötä.  

· Sitä mieltä, että ammatillisen koulutuksen uudistus on epäonnistunut. Rahoitusta leikattu liikaa, opetusta koulussa vähennetty liikaa. Ennen vanhaan tuli ammattitaitoisempia ihmisiä. Rahat pitäisi palautta sille tasolle mikä oli 6-7 vuotta sitten. Tämä vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn, koska meidän ammatillisesti koulutettu työvoima ei ole niin ammattitaitoista kuin ennen johtuen säästöistä. Hyvää uudistuksessa on työelämän lisääminen, mutta tämä on välimalli perinteisestä ammattioppilaitoksesta ja oppisopimuksesta, se on siltä väliltä. Pitäisi parantaa oppisopimuskoulutusta. Vahvistaa ja  kehittää siitä varteenotettava vaihtoehto. 

· Sopii oma-aloitteiselle alasta kiinnostuneelle, joka omaa hyvät oppimisvalmiudet. 

· Tampereen seudulla tehdään tiivistä yhteistyötä. Uskon pystyväni ohjaamaan nuoria näillä tiedoilla. 

· Tarvetta on paljon ja monet hyvällä sydämellä. Mutta reformi ei palvele oppilaita eikä opettajia. Nuoret tarvitsee opettajia, eivät ole vielä itseohjautuvia. Tarvitaan enemmän läsnäoloa koulussa ja opettajan kanssa. Ja mitä toivoisin, niin oppisopimuskoulutuksesta normi väylä ja valtiolta tukea ja apua ja resursseja oppisopimuskoulutukseen. 

· Teen paljon yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Ovat yhteistyössä työelämän kanssa, seuraavat aikaansa. 

· Tekevät tosi arvokasta työtä, mutta resursseja on leikattu liikaa. 

· Teoriaopintoja vähennetty liikaa  

· Tiedän, että se on osalle hyvä väylä eteenpäin. Tällä hetkellä menee huonoon suuntaan, mutta korjaantuu.  

· Tietysti hämmentävä kun on ollut ja lukenut lehdestä sitä. Koulussa pitää olla opetusta. 

· Tuli uudistus ja on tällä hetkellä pikkaisen sekava. Julkisuus hämmentää soppaa ja ei tiedetä tuntien määrää, paljonko oppilaat saa koulussa opetusta. Ja huoltajat ovat tästä nyt hämillään, huolissaan myös. Riittääkö tunnit ja ehtiikö oppilas oppimaan kaikki asiat koulussa. 

· Työelämälähtöisyys ja yksilölliset polut opinnoissa on mahdollista sekä uskon ammatillisen koulutuksen laadukkuuteen 

· Tähän asti ok nyt reformi huonontaa tätä 

· Tällä hetkellä hyvin vaihteleva. Lähiopetusta liian vähän.  

· Tällä hetkellä jännittää, en ole asiantuntija, mutta määrärahojen vähentäminen ja isot uudistukset, miten kaikki toimii kun nuorista on kyse, koulutus on haasteellisempaa kuin 

· Tällä hetkellä mitä kuullut niin ei tykätä siitä, että on liian paljon työssäoppimista, kaivataan enemmän kontaktia opettajaan ja opettajalähtöistä opiskelua.  

· Tällä hetkellä olen erittäin huolissani vähentyneistä resursseista, opetuspäiviä pitäisi lisätä ja harva peruskoulusta päässyt nuori on niin itseohjautuva, että pystyy itse opiskelemaan ammattipätevyyden itselleen. 

· Tällä hetkellä olen huolissani lähiopetuksen vähäisyydestä. 

· Tällä hetkellä pikkaisen huolestunut käsitys, määrärahoja on leikattu. Lähiopetusta vähennetty ja vastuuta siirretty työpaikoille, joihin mennessä nuorella ei ole vielä riittäviä taitoja.  

· Tällä hetkellä sekava, mitä tapahtuu, mitkä resurssit, huolestuttaa mikä tilanne pystyykö tukemaan ja auttamaan opiskelussa, saako opiskelija ammattitaidon. 

· Tällä hetkellä sekavat, alakohtaisia eroja, miten koulutus vastaa opiskelijoiden tarpeisiin ja pystyy järjestämään opetusta, tällä hetkellä välittyy aika väsynyt kuva eri koulutusalojen henkilöstöstä, mutta hyvin omistautuneita ovat työlleen, oppilaiden kiinnostus ammatilliseen koulutukseen on vähentynyt

· Tällä hetkellä tuntuma mitä opiskelijoilta kuullut: itsenäistä opiskelua ja etäpäiviä on paljon ja vähemmän lähiopiskelua 

· Vaikuttaa ulospäin, että on hieman hajallaan. 




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on?



· 3 vuotta on liian pitkä aika - 2 riittää.  

· Aika löysä opetustahti, tarvitaan tiivistämistä ja enemmän  opetusta. 

· Amisreformin hyvät ideat toimiviksi ja työmäärän tulisi olla opiskelussa suurempi  

· Ammattitaitoisia opettajia, hyvät ohjauspalvelut oppilaille, tuoda lähemmäksi yläkoulua, yrittää parantaa mielikuvaa ja arvostusta 

· Ehkä tällä hetkellä lähiopetusta on liian vähän, sellainen tuntuma 

· Ei aluksi pitkää teoriajaksoa  

· En osaa sanoa. Oppilaat kotona ei kuulosta hyvältä.

· Enemmän lähiopetusta ja että oppilaat pysyisivät siellä koulussa, koulumaisuutta, erityisesti kun ovat vielä alaikäisiä siinä opetuksen alussa. 

· Enemmän lähiopetusta ja joillakin aloilla vaativampia tehtäviä.  

· Enemmän lähiopetustunteja.  

· Ennalta suunnitellut selkeät lukujärjestykset, teoriaa pitäisi olla enemmän.  

· Erilaisia psykososiaalisen tuen juttuja eritysopetukseen, kuraattoripalveluiden apua niille joilla on oppimisen kanssa haasteita, enemmän resursseja, kaikki kyllä tekee parhaansa 

· Erityisoppilaille liian vähän paikkoja  

· Etäpäiviä on liian paljon, perusasiat pitäisi tulla koulusta eikä työpaikassa.  

· Haasteiden myötä pitää saada entistä paremmat valmiudet päästä työelämään. 

· Joka päivä olisi jotain järkevää koulutyötä, ei itsenäisesti työstämään asioita, monelle se on aika mahdotonta 

· Jotta nuoret pärjäisivät työelämässä, niin ammatillisen koulutuksen tulisi olla säännöllistä ja täysipäiväistä, ei kahden tunnin päiviä vaan yhtä pitkiä kun työelämässä päivät ovat, siitä sitten kehittyy ne rutiinit, osaaminen ja jaksaminen.  

· Juuri se että tulisi se lähiopetuksen lisääminen ja täysi 5 päivän viikko, tiivistää opintoja ja mentäisiin samalla tavalla ammattikoulussa ja lukiossa. 

· Kaikki säästetyt rahat takaisin korkojen kanssa

· Koko ajan menee parempaan suuntaan, 2-3 vuoden päästä opiskelijat pystyvät itsenäiseen työhön ja löytävät oppimisen rytmit.  

· Kontaktiopetusta lisää. 

· Kunhan reformi etenee loppuunsa, silloin on paras aika arvioida ammatillisen koulutuksen tasoa. 

· Lisätä lähiopetusta  

· Lisätä lähiopetusta, että heikommatkin oppimisvalmiudet omaavat oppilaat pysyvät mukana. 

· Lisätä lähiopetusta. 

· Lisätä ohjausta ja kontaktia, opiskelijat ovat vielä niin nuoria, että tarvitsevat rinnalle kulkijaa. 

· Lisää lähitunteja. 

· Lisää läsnä olevaa opetusta.  

· Lisää ohjausta ja tiivistetään opintoja ettei päivät jää lyhyiksi.  

· Lisää opettajia ja lisää aikaa.  

· Lisää rahoitusta  

· Lähiopetuksen ja etäopetuksen suhde pitää saada kuntoon, että oppilaat saisivat kunnon opetusta. 

· Lähiopetuksen laatu ja määrä paremmaksi. 

· Lähiopetuksen liian vähäinen määrä.  

· Lähiopetuksen lisääminen ja vähemmän itseohjautuvaa opiskelua, johon osa on valmis ja osa ei. 

· Lähiopetuksen lisääminen on tarpeellista. 

· Lähiopetuksen lisäämistä ja tuntimäärät suurempia. 

· Lähiopetuksen määrän kasvattaminen 

· Lähiopetuksen määrää pitäisi lisätä. Ja toisaalta myös panostaa taitoihin ja valmiuksiin mitä alalla tarvitaan ja karsia opiskelijoista ne, jotka ovat väärässä paikassa, löytää uusi mahdollisuus heille, ei tehdä väkisin leipuria jos ei kiinnosta. 

· Lähiopetuksen tehostaminen, opinto-ohjaukseen enemmän panostusta. Nyt vähennetty resursseja opinto-ohjauksesta 9. luokkalaisilta. 

· Lähiopetus pitäisi nostaa entiselle tasolle ja ohjausta 

· Lähiopetus takaisin, niin että oppilasta opetetaan. 

· Lähiopetusta enemmän, sitä nuoret kaipaavat 

· Lähiopetusta enemmän. 

· Lähiopetusta kaivataan lisää 

· Lähiopetusta lisättävä, 

· Lähiopetusta lisättävä. Ja poikavoittoisille ryhmille toivon turvallisia isähahmoisia opettajia, jotka välittäisivät pojista ja opettaisivat myös sääntöjen, rajojen ja yhdessä sovittujen asioiden noudattamista 

· Lähiopetusta lisää 

· Lähiopetusta lisäämällä  

· Lähiopetusta opettajan kanssa, se on kadonnut, käyn omia oppilaita moikkaamassa, tehdään vaan 4 päiväistä oppiviikkoa ja liian vähän opetusta, tekee sen  että kohta keskeytetään opinnot. 

· Lähiopetusta pitäisi lisätä. 

· Lähiopetusta pitää lisätä. 

· Lähiopetusta pitää olla ihan täysipäiväisesti. 

· Lähiopetustunteja enemmän työpaikoilla, yritykset on lirissä kun tulee opiskelija joka menee töihin ja tiedot ja taidot ovat puutteellisia. 

· Läsnäolo, pienryhmät ja mukana kulkeminen  

· Määrärahojen lisääminen ja oppilaat tarvitsevat paljon tukea 

· Nuori tarvitsee enemmän konkreettista opetusta, kiinnittymistä ryhmiin, ja tukea opetukseen tarvitaan enemmän. 

· Ohjattua opiskelua ryhmissä ja luokissa tarvitaan lisää. 

· Olin koulutuksessa Saksassa ja siellä on niin kuin yrityksen työssäoppijoita ja ne ketkä ottaa saavat verohelpotuksia. Tutkimisen arvoinen asia yrityksille, voisi toimia Suomessakin. 

· Opettajan läsnäolo ja ohjatut oppitunnit. Riittävän varhainen tuki. 

· Opetuksen määrää lisätä.  

Opinto-ohjauksen lisääminen myös ammatillisessa koulutuksessa. 

· Opiskelijan valintojen ohjaus. Kouluttajan vastuu selkeästi koululla, laskettava realistisesti kuinka paljon opetusta tarvitaan

· Oppilaita ei saisi laittaa heti töihin, vaan ensin koulu. Työelämässä ei ole ihmisiä, jotka pystyvät opettamaan, koulussa pitää olla opetusta.    

· Oppilaitoksen osuuden pitäisi olla vankempi.  

· Oppimisen tukemista lisää  

· Palaaminen vanhaan malliin. Lähiopetusta lisättävä runsaasti.  

· Paljon puhuttu, että ei ole lähiopetusta mutta meidän alueella on säilytetty edelleen, ei niin mustavalkoista kuin media antaa ymmärtää, ohjaukseen lisää resursseja. 

·  Parempaa toiminnan ohjaamista ja koulutuksen tehostamista. 

· Pitäisi mennä siihen, että enemmän opetetaan.  

· Pitäisi osata ammatin perustyötehtävät ennen kuin lähdetään koulusta työelämään  

· Pääsykokeita voitaisiin lisätä.  

· Reformi mietityttää, kuinka sitä ruvetaan toteuttamaan. Siihen parannusta ja kehittämistä. 

· Resurssitilanne tarvitsee tukea ja kaikista oppilaista pitää huolehtia. 

· Resurssointi: opetustyö pitäisi saada kiireesti takaisin. 

· Siellä voisi olla tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia, ei tarvitsisi hakea tiettyyn yhteen ammattiin. Siellä olisi myös opetusta ja ohjaustyötä, ei liikaa itse ohjautuvaa opiskelua. 

· Syvemmät sisällöt jotta on parempi mahdollisuus päästä ammattikorkeakoluun. 9-16.00 täydet päivät 

· Tehostaminen kaikilta osin. 

· Tiedottaminen ja miten saataisiin tutummaksi perustutkinto. Lähiopetuksen lisääminen. 

· Tietysti ulkopuolisena tilannetta arvioin. Rahoitus, enemmän lähiopetusta ja kontaktiopetusta. Oppilailla  säännöllinen kouluaika eli koulumuotoista opetusta. 

· Tukea tarvitsevien huomioiminen - lisää henkilökuntaa ja  peruskoulun struktuurin omaiset koulupäivät  

· Tukea tarvitseville yksilöllistä tukea  

· Tukea työssäoppimiseen tarvitaan lisää. 

· Tuntuu että lähiopetuksen määrää pitäisi lisätä. 

· Tuntuu siltä että pitäisi koulussa tapahtuvaa opiskelua lisätä 

· Tällä hetkellä jännittää, menossa enemmän ja enemmän  yksityiseen polkuun, miten kaikki pysyy mukana, onko resursseja ja otetaanko kaikki huomioon 

· Täytyy olla lähiopetusta ja ohjaavaa opetusta. 

· Vanhat opiskelijat piipahtaa. Paljon on paikallaan oloa opintojen kulussa. Miten varmistetaan että kaikki pystyvät itsenäiseen opiskeluun ja että kaikki saisivat tasalaatuisen koulutuksen. 

· Varmaan lähiopetuksen määrää lisää, sen palauttaminen vanhalle tasolle. 

· Viime aikainen kehitys ei ole hyvä - enemmän koulumuotoista opetusta pitäisi olla. 

· Yhteistyö peruskoulutukseen voimakkaampaa 

· En osaa sanoa (6 kpl) 




Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



·  Aika huono jos jatkuu näin.

· Ainakin semmoinen tärkeä asia, että pitäisi uusia kehittyviä aloja saada mukaan, tietotekniikka-ala ja robotiikka-alat.

· Ainakin vahvistaa jotta saadaan tekijöitä ja arvostusta nostaa vielä enemmän, tulee vaikka valtio ja opetus- ja kulttuuriministeriö  mukaan tähän auttamaan arvostuksen saamisessa. 

· Aivan liian heikko  

· Ammattilaisia tarvitaan. Resursseja opettamiseen tarvitaan lisää.  

· Ammattiosaajia tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan Suomessa. Siihen panostusta on vähennetty, ja pelkään että näin tapahtuu liikaa. 

· Ehkä siinä, että semmoista moniosaamiseen ja muuttuvaan maailmaan valmistautumista  

· Ei enää pysty arvioimaan luotettavasti osaamisen tasoa  

· En osaa sanoa, ryhmä on heterogeeninen, räätälöidysti tukea tarvitseville. Mahdollisuudet suuret ja haasteet myös

· Epäpäteviä tekijöitä saadaan työmarkkinoille, ainoastaan itsenäiseen opiskeluun kykenevät pärjäävät

· Epävarma. 

· Hankala sanoa, alkuun pitäisi saada enemmän perustaitoja koulussa ja siitä seuraavaksi pidemmät jaksot työelämässä. 

· Huolestuttaa nämä rahoituksen vähennykset ja kontaktin puuttuminen kaikki 9.luokkalaiset eivät ole niin itseohjautuvia. 

· Huolestuttava  

· Huonona  

· Hyvä ja vakaa, kunhan ongelmakohdat saadaan korjattua. 

· Hyvä tulevaisuus. 

· Hyvä. 

· Hyvään suuntaan menee, enemmän työssäoppimista, oppilaita ei saa heittää sinne, työelämän ja oppilaitoksien pitää tehdä yhteistyötä.

· Ihan arvoitus, riippuu tulevista päättäjistä. Tätä menoa jos jatkuu, ei hyvä. 

· Ihan houkutteleva ja hyvä kun saadaan muutokset pakettiin ja kuntoon 

· Ihan hyvä  

· Iso uudistus, jos pysyy voimassa niin pelottavaa. Resurssit liian pienet opettajilla ja kouluilla. Ammatilliset opiskelijat joutuvat eriarvoiseen asemaan muihin koulutusmuotoihin nähden. 

· Jollei parane takaisin se, että koulussa opetetaan asioita niin ollaan suossa, nyt jo työpaikalla valitetaan  että tulee oppilaita jotka ei pärjää työelämässä. 

· Jos saadaan kunnon resurssit ja palautetaan mitä on leikattu, ja että on opettajat oppilaita varten. Sillä tavalla paranee. Ja huolestuttaa erittäin paljon tukea tarvitseva porukka, omistakin oppilaista on paljon tuen tarvitsevia. Se ei lisää motivaatiota jos ei saa tukea eikä pärjää. 

· Jos sen tietäisi, olisin viisas. Päättäjien on kohdennettava siihen lisäresursseja. 

· Jos tehdään korjaavia toimenpiteitä, niin sitten hyvä  

· Jos tätä rataa menee, näyttää aika huonolle. Jos maine menee, se näkyy hakijamäärässä. 

· Jotenkin tehdä muutosta. Uudistuksia pikkasen vetää taaksepäin, kun oppilailla vapaapäiviä niin vaan notkuu täällä meidän koulun pihalla, ei näytä hyvältä. 

· Kyllä nään että on oma paikkansa, kaikkia oppilaita ei voi viedä lukioon, käsistään taitaville nuorille on hyvä vaihtoehto mennä ammattikouluun, kaikki työt ei vaadi lukiota

· Kyllä se on hyvä jos ei mennä liikaa siihen yksilöopiskeluun että oppilas tekee itse kaikki vaan löytyy tukea ja ohjausta. 

· Kyllä uskon siihen, että jossakin kohdassa käännetään kelkkaa takaisin päin.  Katellaan mihin suuntaan heilahtaa, uskon ja toivon että palataan takaisin vanhaan hyvään koulutusaikaan. 

· Kyseenalainen, jos tätä tietä jatketaan. 

· Laajenee ja työntekijöitä tarvitaan myös ammatillisista oppilaitoksista.  Perustason tutkintojen omaavia tarvitaan. 

· Laatu laskee.  Opetustavat monipuolistuvat.

· Melko hyvä, mutta rahaa lisää ja joustavuus tutkinnon suorittamisessa  

· Merkitys pysyy yhtä tärkeänä, mutta työalat tulevat muuttumaan. 

· Nyt näyttää tosi heikolta.  

· Näen hyvänä, kunhan uudistusasiat saadaan toimimaan.  

· Näen sen positiivisena, jos ei tule lisää leikkauksia. 

· Näillä näytöillä ei ole kovin vahva tulevaisuus. 

· Näyttää huonolta ja olen huolestunut siitä  

· Oikeanlaisella resurssoinnilla ja suunnittelulla tulevaisuus on aivan valoisa. 

· Opetus- ja ohjaustyöhön tukea tarvitseville oppilaille lisää resursseja. 

· Pakko olla hyvä, muuten loppuu tekijät. 

· Pelkään että jos ei tule lisää resursseja koulutusjärjestelmä ajetaan alas, ei huoltajat uskalla lähettää lapsia ammatilliseen koulutukseen kun maine on huono  

· Reformi ei ole onnistunut käytännön tasolla. Miten ammatillisen koulutuksen vetovoiman tulee käymään? 

· Reformi kuulostaa hyvältä, mutta lisäresurssia tarvitaan  

· Riippuu miten onnistuu muutostyössään, huolestuttaa mihin suuntaan menossa jotenkin ammatillisen koulutuksen paikka yhteiskunnassa  säilyy  

· Riippuu miten reformi vedetään läpi 

· Saattaa olla vähän epävarma joiltakin osin, ei vakaata kehitystä 

· Sama kuin valtiovallan muissa uudistuksissa, vauhti on kova, uudistuksia tulee testaamatta,  valmistelu hätäistä 

· Se korostuu koko ajan, että mietitään miten nopeasti työelämä muuttuu ja miten ammatillinen koulutus vastaa haasteisiin ja miten se kehittyy 

· Se on hyvä ja tarpeellinen  

· Se on ihan hyvä, kun saadaan pois alkuvaikeudet. 

· Se on vähän epäselvä  

· Tarvitaan, en usko että kaikki hoituu kisälliopiskeluna.  

· Tarvitaan, mutta tulee uudistumisia edelleen 

· Tietysti huolestuttaa nuorten keskuudessa, kun keskitetään niin välimatka huolestuttaa ja kotoa muuttaminen. 

· Tiivistää ja tehdä siitä kaksivuotinen  

· Toivoisin että arvostus nousisi myös nuorten keskuudessa, tarvitaan tekijöitä joita ammattikoulusta valmistuu. 

· Toivoisin että on hyvä tulevaisuus, aina tarvitaan ihmisiä joita sieltä valmistuu ja on nuorille hyvä vaihtoehto 

· Toivon että sen merkitys nähdään riittävästi ja panostetaan  yhteiskunnallisesti 

· Toivon, että tulevaisuus olisi hyvä. Tarvitaan työntekijöitä. Toivon. Että reformin myötä ei karsita lähiopetusta. 

· Toivotaan että rahoitusta saadaan riittävästi.  

· Toivottavasi hyvä ja arvostettaisiin tekijöitä  

· Toivottavasti hyvä 

· Toivottavasti hyvä, meillä sellainen tilanne että tämä on sisäoppilaitos tullaan mistä päin Suomea tahansa ja kaikille oppilaille valitaan opiskelupaikka mistä tahansa päin Suomea. 

· Toivottavasti hyvä, mutta mihin reformi vie.  

· Toivottavasti hyvä. Kaikista ei ole lukioon.  

· Toivottavasti se on hyvä. Se on nyt murroksessa. 

· Tulee olemaan tärkeä osa koulutuksesta. Edellyttää lähiopetusta.  

· Tulevaisuus on hyvä, kun se ei liikaa ajaudu yrittäjien vastuulle. 

· Tunnen paljon ammattioppilaitoksen opettajia, ja uskon että intoa riittää ja eteenpäin mennään, ilman sitä ei oikein pärjätä. 

· Tällä hetkellä ei kovin lupaava. Peruskoulusta tulevat nuoret tarvitsevat opettajan mukaan joka päivä. 

· Tällä hetkellä hieman epävarmaa mitä kuviosta tulee, ammatillinen koulutus ei häviä mihinkään, ollaanko enää kärkirintamassa maailmassa, niin sen aika kertoo. 

· Tällä hetkellä huolestuttaa kun oppilaat ei osaa perusasioita kun lähtevät harjoitteluun, mieheni on työelämässä ja 3. vuoden opiskelijat ei osaa perusasioita vielä silloin niin miten ammatti taito on kunnossa kun koulu loppuu 

· Tämän uudistuksen myötä vähän heikko. 

· Uskon sen säilyttävän asemansa ja saisi rahoitusta riittävästi. 

· Uudistus on mennyt mönkään ja tarvitaan nopeasti uusi uudistus. Tekemistä enemmän - kisälliopetus  

· Uusi opetussuunnitelma peruskoulussa ei lisännyt ammatillisen koulutuksen kysyntää.  Koulutusjärjestelmää tulisi tarkastella kokonaisuutena.  

· Vaikea arvioida miten tulee jatkumaan. Miten työllistyy koulutuksen jälkeen kuin vain  supistetaan koulutusta. 

· Vaikea kysymys, luotan että tuottaa hyviä ammattilaisia. 

· Vaikea sanoa koska työpaikalla oppiminen lisääntyy, hyvin avoin tulevaisuus, koska ammatillinen opetus kriisissä johtuen säästöistä, ei saavuta riittävää osaamista 

· Varmaan ihan hyvä kun ei viedä liikaa elinkeinoelämän toteutettavaksi, ammatillisen osaamisen täytyy löytyä oppilaitoksesta. 

· Varmaan reformin myötä tarkasti miettimään, osaajia riittävästi ja pieniä  korjausliikkeitä tekemään, mutta suomalaisella sisulla ja yhteistyöllä mennään eteenpäin 

· Varmaan tulee merkitys kasvamaan. Mutta huolestuttaa menettääkö arvostusta kun opetusta tingitään määrällisesti. 

· Varmasti ihan hyvä tulevaisuus. Nyt murroksessa. 

· Varmasti kyllä duunaria tarvitaan, tutkinnon osaamisalueita yhdistellään ja se on hyvä asia 

· Varmasti on edelleen tarpeellinen ja tarvetta on. 

· Voisin nähdä, että ammatillinen ja lukiokoulutus lähentyy - niin kuin Ruotsissa 

· Äskeisiin viitaten pelottaa millaisilla valmiuksilla tullaan työelämään kun ajatellaan nuoria raakileita, asettaa paljon vaatimuksia astua työelämään. 

· Äärettömän hälyttävää tällaisessa tilanteessa. 

· En osaa sanoa (4 kpl)




Mitä tai millaista tietoa kaipaisit lisää?



· Kaipaisin sitä, että pääsisi itse työpaikolle kurkistamaan  missä ovat,  miten ohjaavat ja kattomaan miten he siellä on. Suoraan yrittäjiltä palautetta miten ohjata. 

· Käytännön tietoa  

· Käytännön tietoja   

· Käytännöt työtehtävät ja millaiset henkilöt niihin soveltuvat parhaiten.  

· Laajempaa tietoa koulutusaloista. Ihan käytännössä haluisin tietää eri tekniikoiden aloista millaista opiskelu on ja mitä siellä tehdään ja työelämän yhteyksiä minkälaisia on  

· Lähialueen tunnen mutta sitten varmasti laajentaa sitä viittaan edelliseen vastaukseen tulevaisuuden aloista, jotka ei ole paikkaan sidonnaisia niin pysyisi tästä kehityksestä kärryillä ja miten muualla Suomessa vastataan näihin tarpeisiin,  opintopolku ei aivan vastaa niihin tarpeisiin, onko tottunut vanhoihin hakuihin ei jaksa tai ehdi hakea sieltä koko Suomen tarjontaa. 

· Miten reformi vaikuttaa ja minkälaisiin työtehtäviin valmistuu  

· Mitä osaamista vaaditaan koulussa tietyillä linjoilla  

· Muutos ja mihin suuntaan ollaan menossa, elän sen asian kanssa  vähän niin kuin usvassa. 

· On muutamia aloja joihin en ole tutustunut paikan päällä, media-aloja mielelläni kävisin katsomassa. 

oppimisympäristöt. 

· Perustietoa mitä ammateissa tehdään ja opiskellaan  ja mihin valmistutaan.  

· Reformin jälkeinen aika, tietoa pitää lisätä ja työtä on tehtävä. 

· Tulossa päivä  26.10.18 kolutusta opoille mikä muuttunut ja  mitä on meneillään, sitten taas tiedetään missä mennään. 

· Uusien koulutusjakojen myötä pitää päivittää tiedot joka ammattialalta. 

· Varmaan enemmän minkälaista opiskelu on tällä hetkellä  eri aloilla ja mitä vaatii opiskelijoilta

· Varmaan se koulutuskirjo ja eri reitit mutta sama ammatti, erilaisten opintopolkujen rakentaminen. 




Mitä he aikovat tehdä peruskoulun jälkeen?



Muuta, mitä?



· Ei saatu yhteyttä                                           

· Eivät aio tehdä mitään (2 kpl)                                     

· Kyvyt eivät mahdollista asioita (2 kpl)                             

· Oppisopimus (2 kpl)                                                

· Tienraivaaja                                                

· Urheilla                                                     

· Useammat katoavat eikä tiedetä mitä he tekevät              

· Välivuosi (2 kpl)                                                   




Perusopetuksen opot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Perusopetuksen oppilaanohjaajat

						Sukupuoli				Työskennellyt oppilaanohjaajana				Asuinpaikkakunta

				Kaikki		Nainen		Mies		Max 10 vuotta		Yli 10 vuotta		Pääkau- punki- seutu		Turku		Tampere		Muu kaupunki		Kunta maaseutu

		Kaikki		100		74		26		47		53		13		7		6		53		21

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Luen sinulle nyt erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Arvioi jokaisen väittämän jälkeen, kuinka samaa tai eri mieltä viimeisen vuoden aikana ohjaamasi yhdeksäsluokkalaiset keskimäärin ovat näistä asioista.

		

		Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta

		

		4 Täysin samaa mieltä		59		61		54		57		60		54		43		50		58		71

		3 Osittain samaa mieltä		39		36		46		43		36		46		57		50		38		29

		2 Osittain eri mieltä		2		3		-		-		4		-		-		-		4		-

		1 Täysin eri mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.57		3.58		3.54		3.57		3.57		3.54		3.43		3.5		3.55		3.71

		

		Opiskelu on kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		7		5		12		4		9		8		14		-		9		-

		3 Osittain samaa mieltä		66		62		77		66		66		77		43		67		57		90

		2 Osittain eri mieltä		27		32		12		30		25		15		43		33		34		10

		1 Täysin eri mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.8		2.73		3		2.74		2.85		2.92		2.71		2.67		2.75		2.9

		

		Opiskelu on mukavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		2		1		4		-		4		-		-		-		4		-

		3 Osittain samaa mieltä		59		55		69		60		58		69		57		83		55		57

		2 Osittain eri mieltä		38		43		23		40		36		23		43		17		42		43

		1 Täysin eri mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei osaa sanoa		1		-		4		-		2		8		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.64		2.58		2.8		2.6		2.67		2.75		2.57		2.83		2.62		2.57

		

		Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		20		20		19		11		28		15		14		17		21		24

		3 Osittain samaa mieltä		53		54		50		62		45		46		71		83		53		43

		2 Osittain eri mieltä		26		24		31		26		26		38		14		-		25		33

		1 Täysin eri mieltä		1		1		-		2		-		-		-		-		2		-

		Ei osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.92		2.93		2.88		2.81		3.02		2.77		3		3.17		2.92		2.9

		

		Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

		

		4 Täysin samaa mieltä		24		22		31		15		32		8		14		17		28		29

		3 Osittain samaa mieltä		48		47		50		53		43		31		86		50		47		48

		2 Osittain eri mieltä		24		27		15		28		21		46		-		33		21		24

		1 Täysin eri mieltä		2		3		-		4		-		8		-		-		2		-

		Ei osaa sanoa		2		1		4		-		4		8		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.96		2.89		3.16		2.79		3.12		2.42		3.14		2.83		3.04		3.05

		

		Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

		

		4 Täysin samaa mieltä		27		26		31		21		32		31		-		33		30		24

		3 Osittain samaa mieltä		42		43		38		36		47		38		86		50		30		57

		2 Osittain eri mieltä		20		22		15		28		13		23		14		-		26		10

		1 Täysin eri mieltä		11		9		15		15		8		8		-		17		13		10

		Ei osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.85		2.85		2.85		2.64		3.04		2.92		2.86		3		2.77		2.95

		

		Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

		

		4 Täysin samaa mieltä		29		23		46		32		26		54		14		33		26		24

		3 Osittain samaa mieltä		65		72		46		62		68		46		86		67		64		71

		2 Osittain eri mieltä		6		5		8		6		6		-		-		-		9		5

		1 Täysin eri mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.23		3.18		3.38		3.26		3.21		3.54		3.14		3.33		3.17		3.19

		

		Minulle on tärkeää menestyä opinnoissaan hyvin

		

		4 Täysin samaa mieltä		17		18		15		23		11		38		14		17		9		24

		3 Osittain samaa mieltä		73		70		81		68		77		62		86		67		75		71

		2 Osittain eri mieltä		9		11		4		9		9		-		-		17		13		5

		1 Täysin eri mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		3.08		3.07		3.12		3.15		3.02		3.38		3.14		3		2.96		3.19

		

		Onko viimeisen vuoden aikana ohjaamiesi yhdeksäsluokkalaisten joukossa ollut sellaisia, jotka EIVÄT aio jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?

		

		Kyllä		13		15		8		11		15		15		14		17		13		10

		En		87		85		92		89		85		85		86		83		87		90

		

		Nuori ei aio jatkaa opiskelua		13		11		2		5		8		2		1		1		7		2

		

		Mitä he aikovat tehdä peruskoulun jälkeen?

		

		Mennä töihin		31		36		-		40		25		50		-		-		43		-

		Tehdä jotain muuta		92		91		100		80		100		50		100		100		100		100

		

		Kaikki		100		74		26		47		53		13		7		6		53		21

		

		Kuinka paljon seuraavaksi luettelemani tekijät vaikuttavat siihen, millä tavalla omassa työssäsi ohjaat yhdeksäsluokkalaisia peruskoulun jälkeisiin opintoihin?

		

		Oppilaan koulumenestys peruskoulussa

		

		4 Erittäin paljon		16		16		15		6		25		15		43		33		9		19

		3 Melko paljon		54		58		42		51		57		46		43		50		60		48

		2 Ei kovin paljon		16		12		27		28		6		31		-		-		15		19

		1 Ei lainkaan		10		8		15		11		9		8		-		-		13		10

		Ei osaa sanoa		4		5		-		4		4		-		14		17		2		5

		

		Keskiarvo		2.79		2.87		2.58		2.56		3		2.69		3.5		3.4		2.67		2.8

		

		Oppilaan halu saada nopeasti hyvä ammatti

		

		4 Erittäin paljon		11		11		12		11		11		15		43		-		9		5

		3 Melko paljon		54		59		38		53		55		46		57		83		55		48

		2 Ei kovin paljon		25		20		38		21		28		23		-		-		28		33

		1 Ei lainkaan		6		5		8		9		4		15		-		-		6		5

		Ei osaa sanoa		4		4		4		6		2		-		-		17		2		10

		

		Keskiarvo		2.73		2.79		2.56		2.7		2.75		2.62		3.43		3		2.69		2.58

		

		Oppilaan halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

		

		4 Erittäin paljon		27		27		27		26		28		38		29		17		28		19

		3 Melko paljon		52		54		46		47		57		38		57		50		53		57

		2 Ei kovin paljon		13		12		15		17		9		15		14		17		13		10

		1 Ei lainkaan		7		5		12		9		6		8		-		-		6		14

		Ei osaa sanoa		1		1		-		2		-		-		-		17		-		-

		

		Keskiarvo		3		3.04		2.88		2.91		3.08		3.08		3.14		3		3.04		2.81

		

		Oppilaan halu päästä nopeasti työelämään

		

		4 Erittäin paljon		22		20		27		23		21		23		43		-		25		14

		3 Melko paljon		44		49		31		38		49		46		43		67		40		48

		2 Ei kovin paljon		30		26		42		34		26		31		14		17		32		33

		1 Ei lainkaan		3		4		-		2		4		-		-		-		4		5

		Ei osaa sanoa		1		1		-		2		-		-		-		17		-		-

		

		Keskiarvo		2.86		2.86		2.85		2.85		2.87		2.92		3.29		2.8		2.85		2.71

		

		Oppilaan halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

		

		4 Erittäin paljon		8		8		8		9		8		15		14		-		8		5

		3 Melko paljon		40		35		54		36		43		54		14		33		42		38

		2 Ei kovin paljon		38		41		31		38		38		31		57		33		38		38

		1 Ei lainkaan		11		14		4		13		9		-		14		17		11		14

		Ei osaa sanoa		3		3		4		4		2		-		-		17		2		5

		

		Keskiarvo		2.46		2.39		2.68		2.42		2.5		2.85		2.29		2.2		2.46		2.35

		

		Oppilaan kunnianhimo ja menestyshalu

		

		4 Erittäin paljon		30		31		27		28		32		23		43		33		25		43

		3 Melko paljon		46		49		38		51		42		46		43		50		53		29

		2 Ei kovin paljon		19		15		31		15		23		23		14		-		21		19

		1 Ei lainkaan		3		4		-		4		2		-		-		-		2		10

		Ei osaa sanoa		2		1		4		2		2		8		-		17		-		-

		

		Keskiarvo		3.05		3.08		2.96		3.04		3.06		3		3.29		3.4		3		3.05

		

		Ammatti tai ala, jolta oppilas saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen

		

		4 Erittäin paljon		6		7		4		4		8		-		29		-		8		-

		3 Melko paljon		51		50		54		45		57		54		43		50		57		38

		2 Ei kovin paljon		39		38		42		45		34		46		29		33		34		52

		1 Ei lainkaan		3		4		-		4		2		-		-		-		2		10

		Ei osaa sanoa		1		1		-		2		-		-		-		17		-		-

		

		Keskiarvo		2.61		2.6		2.62		2.5		2.7		2.54		3		2.6		2.7		2.29

		

		Oppilasta kiinnostavat alat

		

		4 Erittäin paljon		77		78		73		81		74		69		100		50		83		67

		3 Melko paljon		19		16		27		15		23		31		-		17		13		33

		2 Ei kovin paljon		2		3		-		2		2		-		-		17		2		-

		1 Ei lainkaan		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		2		-		-		-		17		-		-

		

		Keskiarvo		3.74		3.74		3.73		3.8		3.68		3.69		4		3.4		3.77		3.67

		

		Koulutus tai ala, jonka opiskelua oppilas voi halutessaan luontevasti jatkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa

		

		4 Erittäin paljon		35		38		27		36		34		38		71		33		30		33

		3 Melko paljon		41		41		42		40		42		46		29		33		45		33

		2 Ei kovin paljon		20		18		27		17		23		15		-		33		21		24

		1 Ei lainkaan		2		3		-		2		2		-		-		-		2		5

		Ei osaa sanoa		2		1		4		4		-		-		-		-		2		5

		

		Keskiarvo		3.11		3.15		3		3.16		3.08		3.23		3.71		3		3.06		3

		

		Koulutusajan pituus

		

		4 Erittäin paljon		7		7		8		11		4		15		14		17		6		-

		3 Melko paljon		18		22		8		15		21		8		29		17		23		10

		2 Ei kovin paljon		46		41		62		40		51		69		14		33		42		57

		1 Ei lainkaan		26		27		23		30		23		8		29		33		28		29

		Ei osaa sanoa		3		4		-		4		2		-		14		-		2		5

		

		Keskiarvo		2.06		2.08		2		2.07		2.06		2.31		2.33		2.17		2.06		1.8

		

		Oppilaitoksen sijainti

		

		4 Erittäin paljon		22		24		15		30		15		23		57		33		21		10

		3 Melko paljon		47		47		46		49		45		69		29		33		47		43

		2 Ei kovin paljon		26		24		31		21		30		8		14		33		26		38

		1 Ei lainkaan		3		1		8		-		6		-		-		-		4		5

		Ei osaa sanoa		2		3		-		-		4		-		-		-		2		5

		

		Keskiarvo		2.9		2.97		2.69		3.09		2.73		3.15		3.43		3		2.87		2.6

		

		Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä oppilaalle sopivaksi

		

		4 Erittäin paljon		26		26		27		32		21		23		71		17		19		33

		3 Melko paljon		45		46		42		43		47		15		29		50		55		43

		2 Ei kovin paljon		23		22		27		26		21		46		-		33		21		19

		1 Ei lainkaan		3		4		-		-		6		-		-		-		4		5

		Ei osaa sanoa		3		3		4		-		6		15		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.97		2.96		3		3.06		2.88		2.73		3.71		2.83		2.9		3.05

		

		Oppilaan kavereiltaan kuulemat mielipiteet tai suositukset

		

		4 Erittäin paljon		6		8		-		9		4		15		-		17		4		5

		3 Melko paljon		22		20		27		17		26		38		43		33		13		24

		2 Ei kovin paljon		44		46		38		51		38		38		14		50		55		29

		1 Ei lainkaan		27		24		35		23		30		8		43		-		26		43

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.07		2.12		1.92		2.11		2.04		2.62		2		2.67		1.94		1.9

		

		Oppilaan opettajien mielipiteet

		

		4 Erittäin paljon		4		4		4		4		4		-		14		17		4		-

		3 Melko paljon		21		20		23		26		17		38		29		17		17		19

		2 Ei kovin paljon		51		46		65		49		53		62		29		33		51		57

		1 Ei lainkaan		22		28		4		21		23		-		29		33		25		24

		Ei osaa sanoa		2		1		4		-		4		-		-		-		4		-

		

		Keskiarvo		2.07		2		2.28		2.13		2.02		2.38		2.29		2.17		2		1.95

		

		Oppilaan vanhempien mielipiteet

		

		4 Erittäin paljon		12		12		12		13		11		-		14		33		13		10

		3 Melko paljon		54		57		46		45		62		69		43		50		49		62

		2 Ei kovin paljon		31		27		42		38		25		31		43		17		32		29

		1 Ei lainkaan		2		3		-		4		-		-		-		-		4		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.77		2.79		2.69		2.66		2.87		2.69		2.71		3.17		2.73		2.81

		

		Oppilaan perheen tai oppilaan epävarma taloudellinen tilanne

		

		4 Erittäin paljon		5		7		-		6		4		8		-		33		4		-

		3 Melko paljon		33		35		27		36		30		31		29		50		38		19

		2 Ei kovin paljon		42		38		54		38		45		38		14		17		42		62

		1 Ei lainkaan		19		19		19		19		19		23		57		-		15		19

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.24		2.3		2.08		2.3		2.19		2.23		1.71		3.17		2.31		2

		

		

		Kuinka kiinnostavina 9. luokkalaiset pitävät seuraavia koulutusvaihtoehtoja?

		

		Ammatillinen koulutus

		

		4 Erittäin kiinnostava		17		18		15		19		15		-		43		-		25		5

		3 Melko kiinnostava		57		58		54		53		60		31		43		33		60		76

		2 Ei kovin kiinnostava		25		23		31		28		23		69		14		67		13		19

		1 Ei lainkaan kiinnostava		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.92		2.95		2.85		2.91		2.92		2.31		3.29		2.33		3.12		2.86

		

		Lukio

		

		4 Erittäin kiinnostava		39		39		38		49		30		85		57		67		30		19

		3 Melko kiinnostava		55		55		54		47		62		15		29		33		62		76

		2 Ei kovin kiinnostava		4		4		4		2		6		-		14		-		4		5

		1 Ei lainkaan kiinnostava		1		-		4		2		-		-		-		-		2		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		3.33		3.36		3.27		3.43		3.25		3.85		3.43		3.67		3.23		3.14

		

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto

		

		4 Erittäin kiinnostava		2		1		4		2		2		-		29		-		-		-

		3 Melko kiinnostava		46		50		35		43		49		54		43		50		42		52

		2 Ei kovin kiinnostava		47		45		54		51		43		38		29		50		53		43

		1 Ei lainkaan kiinnostava		4		3		8		4		4		8		-		-		4		5

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		2.46		2.51		2.35		2.43		2.5		2.46		3		2.5		2.38		2.48

		

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3 Melko kiinnostava		8		7		12		9		8		-		-		-		11		10

		2 Ei kovin kiinnostava		60		59		62		51		68		38		71		50		62		67

		1 Ei lainkaan kiinnostava		31		32		27		40		23		62		29		50		25		24

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		1.77		1.74		1.85		1.68		1.85		1.38		1.71		1.5		1.87		1.86

		

		Kymppiluokka

		

		4 Erittäin kiinnostava		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3 Melko kiinnostava		4		4		4		2		6		-		-		-		4		10

		2 Ei kovin kiinnostava		60		59		62		57		62		62		43		67		62		57

		1 Ei lainkaan kiinnostava		35		35		35		40		30		38		57		33		32		33

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		

		Keskiarvo		1.69		1.68		1.69		1.62		1.75		1.62		1.43		1.67		1.71		1.76

		

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		3 Melko kiinnostava		3		1		8		4		2		-		-		-		4		5

		2 Ei kovin kiinnostava		21		19		27		17		25		8		-		33		25		24

		1 Ei lainkaan kiinnostava		71		74		62		77		66		85		100		50		68		67

		Ei osaa sanoa		4		4		4		2		6		8		-		17		2		5

		

		Keskiarvo		1.31		1.27		1.44		1.26		1.36		1.08		1		1.4		1.38		1.35

		

		Mikä peruskoulun jälkeinen koulutusvaihtoehto oman kokemuksesi mukaan kiinnostaa tällä hetkellä yhdeksäsluokkalaisia eniten?

		

		Ammatillinen koulutus		24		23		27		21		26		-		14		17		28		33

		Lukio		59		59		58		64		55		92		57		83		53		48

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto		1		1		-		-		2		-		-		-		2		-

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kymppiluokka		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Jokin muu koulutusvaihtoehto		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		En osaa sanoa		16		16		15		15		17		8		29		-		17		19

		

		Kuinka arvostettu koulutusvaihtoehto ammatillinen koulutus mielestäsi on?

		

		Erittäin arvostettu		28		27		31		36		21		38		29		17		26		29

		Melko arvostettu		56		57		54		51		60		38		43		33		66		52

		Ei kovin arvostettu		15		15		15		13		17		23		29		33		8		19

		Ei lainkaan arvostettu		1		1		-		-		2		-		-		17		-		-

		En osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Kuinka arvostettu koulutusvaihtoehto lukio mielestäsi on?

		

		Erittäin arvostettu		64		69		50		77		53		92		86		50		58		57

		Melko arvostettu		36		31		50		23		47		8		14		50		42		43

		Ei kovin arvostettu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei lainkaan arvostettu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		En osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Mitkä alat kiinnostavat ammatilliseen koulutukseen aikovia 9. luokkalaisia eniten?

		

		Kasvatusalat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Humanistiset ja taidealat		8		5		15		6		9		15		-		-		11		-

		Yhteiskunnalliset alat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		34		35		31		34		34		54		71		50		25		29

		Luonnontieteet		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		5		5		4		4		6		23		14		-		-		5

		Tekniikan alat		83		84		81		81		85		69		100		83		85		81

		Maa- ja metsätalousalat		7		8		4		6		8		-		-		17		8		10

		Terveys- ja hyvinvointialat		70		66		81		64		75		46		71		67		74		76

		Palvelualat		23		22		27		21		25		54		43		17		17		14

		Jokin muu ala		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		En tiedä/ei osaa sanoa		1		1		-		2		-		8		-		-		-		-

		

		Kun ajattelet omaa työtäsi yhdeksäsluokkalaisten opintojen ohjaajana, onko sinulla riittävästi tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja sen eri vaihtoehdoista?

		

		Kyllä		80		78		85		79		81		85		86		100		81		67

		Ei		19		20		15		19		19		15		14		-		19		29





Taustatiedot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Perusopetuksen oppilaanohjaajat

						Sukupuoli				Työskennellyt oppilaanohjaajana				Asuinpaikkakunta

				Kaikki		Nainen		Mies		Max 10 vuotta		Yli 10 vuotta		Pääkau- punki- seutu		Turku		Tampere		Muu kaupunki		Kunta maaseutu

		Kaikki		100		74		26		47		53		13		7		6		53		21

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Käytössä vain suomenkielinen lomake

		

		Suomi		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		

		Sukupuoli

		

		Nainen		74		100		-		83		66		62		86		100		74		71

		Mies		26		-		100		17		34		38		14		-		26		29

		

		Kuinka kauan olet työskennellyt perusopetuksen oppilaanohjaajana?

		

		Alle 3 vuotta		6		8		-		13		-		15		-		17		6		-

		3 - 5 vuotta		15		15		15		32		-		15		14		17		15		14

		6 - 10 vuotta		26		30		15		55		-		31		43		17		23		29

		11 - 20 vuotta		34		32		38		-		64		23		29		33		38		33

		Yli 20 vuotta		19		15		31		-		36		15		14		17		19		24

		

		Onko asuinpaikkakuntasi...

		

		Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa		13		11		19		17		9		100		-		-		-		-

		Muu kaupunki Uudellamaalla		4		4		4		2		6		-		-		-		8		-

		Turku		7		8		4		9		6		-		100		-		-		-

		Tampere		6		8		-		6		6		-		-		100		-		-

		Muu kaupunki		49		49		50		47		51		-		-		-		92		-

		Kunta, maaseutu		21		20		23		19		23		-		-		-		-		100

		En osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Missä maakunnassa asut?

		

		Etelä-Karjala		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Etelä-Pohjanmaa		8		8		8		11		6		-		-		-		13		5

		Etelä-Savo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kainuu		2		1		4		4		-		-		-		-		2		5

		Kanta-Häme		3		1		8		4		2		-		-		-		4		5

		Keski-Pohjanmaa		2		3		-		-		4		-		-		-		4		-

		Keski-Suomi		5		5		4		4		6		-		-		-		6		10

		Kymenlaakso		3		3		4		2		4		-		-		-		6		-

		Lappi		1		1		-		2		-		-		-		-		2		-

		Pirkanmaa		12		16		-		11		13		-		-		100		8		10

		Pohjanmaa		3		3		4		2		4		-		-		-		6		-

		Pohjois-Karjala		4		5		-		4		4		-		-		-		8		-

		Pohjois-Pohjanmaa		8		7		12		11		6		-		-		-		11		10

		Pohjois-Savo		7		7		8		6		8		-		-		-		8		14

		Päijät-Häme		5		3		12		2		8		-		-		-		6		10

		Satakunta		5		5		4		4		6		-		-		-		6		10

		Uusimaa		19		16		27		21		17		100		-		-		8		10

		Varsinais-Suomi		13		15		8		11		15		-		100		-		6		14

		En osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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