
Ammatillisen koulutuksen 
mielikuvatutkimus 2018

Kvantitatiivinen osa: peruskoulun 9.-luokkalaiset, 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa toista vuotta opiskelevat, 
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset sekä peruskoulun 
9.-luokkalaisten vanhemmat
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Tutkimuksen tavoite ja toteutus

• Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta 
puhelinhaastatteluilla IROResearchin haastattelukeskuksesta 10.10. - 14.11.2018 
välisenä aikana.

• Tavoitteena oli selvittää ammatillisen koulutuksen mielikuvaa ja eri kohderyhmien 
käsityksiä, mielipiteitä ja kokemuksia ammatillisesta koulutuksesta.

• Kohderyhmät olivat peruskoulun 9.-luokkalaiset (N=300), ammatillisessa koulutuksessa 
tai lukiossa toista vuotta opiskelevat (N=600), ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat 
aikuiset (N=300) sekä peruskoulun 9.-luokkalaisten vanhemmat (N=150).

• Tuloksia verrataan soveltuvin osin aiempien kierrosten tutkimusten tuloksiin.
• 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.
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Aineiston rakenne
Kaikki vastaajat
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Amm. opiskelevat 
nuoret
N=243

Lukio
N=334

Kaksois-
tutkinto

N=23

9. luokka
N=300

Amm. opiskelevat
aikuiset
N=300

9.-luokkalaisten 
vanhemmat

N=150

% % % % % %

Äidinkieli

Suomi 98 93 96 95 100 97

Ruotsi 2 7 4 5 - 3

Sukupuoli

Nainen 38 58 57 50 50 50

Mies 62 42 43 50 50 50

Asuinpaikkakunta

Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa 11 16 17 12 8 21

Muu kaupunki Uudellamaalla 9 11 4 7 0 9

Turku 3 3 - 2 5 4

Tampere 8 4 4 2 1 4

Muu kaupunki 47 38 52 47 68 38

Kunta, maaseutu 21 26 22 29 18 25

Ei osaa sanoa 0 1 - 1 - -
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Aineiston rakenne
Kaikki vastaajat

4

Amm. opiskelevat 
nuoret
N=243

Lukio
N=334

Kaksois-
tutkinto

N=23

9. luokka
N=300

Amm. opiskelevat
aikuiset
N=300

9.-luokkalaisten 
vanhemmat

N=150

% % % % % %

Maakunta
Etelä-Karjala 5 2 4 1 5 1

Etelä-Pohjanmaa 5 7 13 6 5 3

Etelä-Savo 3 2 4 1 5 1

Kainuu - - - 1 5 1

Kanta-Häme 4 3 9 3 5 5

Keski-Pohjanmaa 2 2 - 4 2 1

Keski-Suomi 10 7 9 5 7 1

Kymenlaakso 7 4 - 3 5 1

Lappi - 1 - 4 2 3

Pirkanmaa 12 10 4 9 9 9

Pohjanmaa 3 4 17 3 5 3

Pohjois-Karjala - - - 2 5 2

Pohjois-Pohjanmaa - 0 - 12 8 5

Pohjois-Savo 0 0 - 4 6 2

Päijät-Häme 9 4 - 4 5 3

Satakunta 5 7 4 5 5 10

Uusimaa 22 33 22 23 9 33

Varsinais-Suomi 14 13 13 9 8 14

En osaa sanoa 1 1 - 1 - 1
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Aineiston rakenne
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat 
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Amm. opiskelevat 
nuoret
N=243

Lukio
N=334

Kaksois-
tutkinto

N=23

9. luokka
N=300

9.-luokkalaisten 
vanhemmat

N=150

% % % % %

Äidin koulutus Vastaajan oma koulutus

Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu 9 3 4 3 5

Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu 33 15 17 20 32

Ylioppilas 12 10 9 14 5

Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus 2 4 4 2 1

Opistoasteen tutkinto 5 3 17 3 14

Ammattikorkeakoulu 7 18 26 9 15

Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 8 35 17 22 27

Muu koulutus 1 - - 1 -

Ei tiedä 24 13 4 26 -

Isän koulutus Puolison koulutus

Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu 10 5 - 3 5

Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu 45 27 22 28 31

Ylioppilas 5 4 13 9 3

Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus 1 2 - 2 3

Opistoasteen tutkinto 1 2 22 2 13

Ammattikorkeakoulu 7 18 9 8 13

Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 5 26 22 19 21

Muu koulutus - 0 - 1 -

Ei tiedä 25 15 13 28 2
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Aineiston rakenne
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat 
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Amm. opiskelevat 
nuoret
N=243

Lukio
N=334

Kaksois-
tutkinto

N=23

9. luokka
N=300

9.-luokkalaisten 
vanhemmat

N=150

% % % % %

Äidin ammattiryhmä Vastaajan oma 
ammattiryhmä

Työntekijä 58 57 52 56 44

Toimihenkilö 8 12 13 14 23

Johtavassa asemassa oleva 6 13 9 7 10

Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja 7 6 9 8 13

Maanviljelijä 1 1 - 1 1

Ei ansiotyössä/opiskelija/työtön/eläkeläinen/muu 14 6 8 7 9

Ei tiedä / ei osaa sanoa 5 4 9 8 -

Isän ammattiryhmä Puolison 
ammattiryhmä

Työntekijä 54 44 39 45 46

Toimihenkilö 4 10 - 9 17

Johtavassa asemassa oleva 9 18 26 12 10

Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja 16 16 17 17 13

Maanviljelijä 1 1 - 1 1

Ei ansiotyössä/opiskelija/työtön/eläkeläinen/muu 6 5 4 5 4

Ei tiedä / ei osaa sanoa 10 5 13 11 1
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Aineiston rakenne
Kaikki vastaajat
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Amm. opiskelevat 
nuoret
N=243

Lukio
N=334

Kaksois-
tutkinto

N=23

9. luokka
N=300

Amm. opiskelevat
aikuiset
N=300

9.-luokkalaisten 
vanhemmat

N=150

% % % % % %

Onko viimeisen kahden vuoden aikana saanut jotain erityistä tukea opiskelun avuksi? Onko lapsi saanut?

Kyllä 19 15 13 19 22 16

Ei 79 83 87 79 76 83

Ei osaa sanoa 2 2 - 2 2 1

Millaista erityistä tukea on saanut?

Koulunkäyntiavustaja 11 12 - 5 2 8

Erityisluokka / erityisryhmä 40 6 - 47 - 21

Apuvälineet 2 2 - 2 2 -

Tulkki - 2 - - - -

Rahallista tukea 23 34 67 86 -

Tukiopetusta 11 12 33 33 38

Jotain muuta 11 30 - 12 11 29

Ei osaa sanoa 4 2 - - - -
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Aineiston rakenne
Ammatillinen koulutus / aikuiset
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Amm. opiskelevat
aikuiset
N=300

%

Onko koskaan tullut irtisanotuksi tai ollut työttömänä?
(ei tällä hetkellä ole työttömänä, N=287)

Kyllä 72

Ei 26

Ei halua vastata 2

Milloin on viimeksi ollut työttömänä?
(joskus irtisanottu/ollut työttömänä, N=206)

Vuoden sisällä 29

Yli vuosi - 2 vuotta sitten 22

Yli 2 vuotta - 5 vuotta sitten 15

Yli 5 vuotta sitten 33

Amm. opiskelevat
aikuiset
N=300

%

Ikäryhmä

Alle 30-vuotiaat 20

30-39 -vuotiaat 35

40-49 -vuotiaat 26

50+ -vuotiaat 19

Oma ammattiryhmä

Työntekijä 41

Toimihenkilö 6

Johtavassa asemassa oleva 3

Yksityisyrittäjä, itsenäinen 
ammatinharjoittaja 6

Opiskelija 39

Maanviljelijä/ei ansiotyössä/eläkeläinen/ 
työtön/muu 6
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Aineiston rakenne
9.-luokkalaiset

9

2018
N=300

2016
N=300

2013
N=300

2010
N=300

2006
N=300

% % % % %

Kuinka hyvin pärjäsit omasta mielestäsi lukuaineissa kahdeksannella luokalla?

Erittäin hyvin 26 21 23 19 20

Hyvin 46 47 50 51 55

Tyydyttävästi 22 29 23 26 20

Välttävästi 2 2 3 4 4

Heikosti 1 - 1 - 1

Ei osaa sanoa 3 1 - - -
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Keskiarvot 2018
Kaikki vastaajat

1

2

3

4

Opiskelu on tärkeää
tulevaisuuden kannalta

Vanhempiani kiinnostaa,
kuinka pärjään opinnoissani

Minulle on tärkeää menestyä
opinnoissani hyvin

Opiskelu on
kiinnostavaa

Työ on kiinnostavampaa
kuin opiskelu

Opiskelu on
mukavaa

Opiskelen, koska muuta
mahdollisuutta ei ole

Opiskelu on välttämätöntä,
mutta ei kiinnostavaa

Amm. opiskelijat/ nuoret, N=243

Lukiolaiset, N=334

Kaksoistutkinto, N=23

9.-luokkalaiset, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset, N=300 *)

9. lk vanhemmat, N=150 **)

*) Opiskelu on tärkeää 
työelämässä pärjäämisen 
kannalta

**) Minulle on tärkeää, että lapseni 
menestyy opinnoissaan hyvin

*) Opiskelen, koska haluan pitää 
oman osaamiseni ajan tasalla
**) Opiskeltava on, koska muuta 
mahdollisuutta ei ole

*) Työnantajaani kiinnostaa, 
kuinka pärjään opinnoissani 
**) Minua kiinnostaa kuinka 
lapseni pärjää opinnoissaan

Arviointiasteikko: 4=Täysin samaa mieltä - 1=Täysin eri mieltä
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Ammatillinen 
koulutus/

nuoret
Lukio Kaksois-

tutkinto 9. luokka
Ammatillinen 

koulutus/
aikuiset

9.-luokkalaisten
vanhemmat

N= 243 334 23 300 300 150
% % % % % %

Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta
Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta *) 3,90 3,89 3,87 3,84 3,66 *) 3,96

Opiskelu on kiinnostavaa 3,36 3,32 3,39 3,01 3,60 3,48

Opiskelu on mukavaa 3,29 3,13 3,13 2,90 3,46 3,23

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa 2,00 2,05 2,00 2,36 1,74 2,23

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu 3,32 2,63 3,17 3,15 2,99 2,62

Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole
Opiskelen, koska haluan pitää oman osaamiseni ajan tasalla *)
Opiskeltava on, koska muuta mahdollisuutta ei ole **)

2,22 2,03 1,61 2,30 3,48 *) 2,83 **)

Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani
Työnantajaani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani *)
Minua kiinnostaa, kuinka lapseni pärjää opinnoissaan **)

3,73 3,72 3,87 3,79 2,44 *) 4,00 **)

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin
Minulle on tärkeää, että lapseni menestyy opinnoissaan hyvin **) 3,70 3,66 3,61 3,66 3,65 3,47 **)

Arviointiasteikko: 4=Täysin samaa mieltä - 1=Täysin eri mieltä

Opiskeluun liittyvät väittämät
Keskiarvot 2018
Kaikki vastaajat
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91

79

74

47

43

37

21

7

9

15

23

41

51

55

19

19

3

3

7

4

6

23

39

2

4

2

2

37

34

1

1

1

3,90

3,73

3,70

3,32

3,36

3,29

2,22

2,00

0 20 40 60 80 100

Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta

Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskelu on mukavaa

Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

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

%

Opiskeluun liittyvät väittämät 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret 2018
Kaikki, N=243

Keski-
arvo
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13

90

78

69

38

25

13

11

4

10

18

28

55

64

40

22

20

2

2

6

10

38

27

51

2

1

5

40

24

1

1

4

1

3,89

3,72

3,66

3,32

3,13

2,63

2,03

2,05

0 20 40 60 80 100

Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta

Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskelu on mukavaa

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

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

%

Opiskeluun liittyvät väittämät 
Lukiolaiset 2018
Kaikki, N=334 Keski-

arvo
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87

87

65

39

30

26

13

13

13

30

61

52

65

4

9

4

17

9

52

43

30

48

1

1

1

3,87

3,87

3,61

3,39

3,13

3,17

2,00

1,61

0 20 40 60 80 100

Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta

Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskelu on mukavaa

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

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

%

Opiskeluun liittyvät väittämät 
Kaksoistutkinto 2018
Kaikki, N=23 Keski-

arvo
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15

87

84

70

39

21

19

15

10

10

12

27

39

63

20

67

34

1

2

2

16

11

30

13

37

1

2

1

4

4

29

6

18

1

2

1

2

1

3,84

3,79

3,66

3,15

3,01

2,30

2,90

2,36

0 20 40 60 80 100

Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta

Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

Opiskelu on mukavaa

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

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

%

Opiskeluun liittyvät väittämät 
9.-luokkalaiset 2018
Kaikki, N=300 Keski-

arvo
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69

67

67

64

51

34

24

2

27

31

18

32

44

35

23

15

3

2

9

4

5

22

14

35

1

5

7

31

46

1

2

8

2

3,65

3,66

3,48

3,60

3,46

2,99

2,44

1,74

0 20 40 60 80 100

Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta

Opiskelen, koska haluan pitää oman osaamiseni ajan tasalla

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskelu on mukavaa

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Työnantajaani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

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

%

Opiskeluun liittyvät väittämät 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset 2018
Kaikki, N=300

Keski-
arvo
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100

97

53

52

35

31

16

11

1

41

43

25

61

41

23

1

5

2

28

5

31

44

1

1

12

2

11

22

1

2

1

1

4,00

3,96

3,47

3,48

2,83

3,23

2,62

2,23

0 20 40 60 80 100

Minua kiinnostaa, kuinka lapseni pärjää opinnoissaan

Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta

Minulle on tärkeää, että lapseni menestyy opinnoissaan hyvin

Opiskelu on kiinnostavaa

Opiskeltava on, koska muuta mahdollisuutta ei ole

Opiskelu on mukavaa

Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

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

%

Opiskeluun liittyvät väittämät 
9.-luokkalaisten vanhemmat 2018
Kaikki, N=150 Keski-

arvo
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden / työelämässä pärjäämisen *) 
kannalta
Kaikki vastaajat

18

87
100

81
82

89

87
92

89
83
81

67

97

13

19
18

11

10
8

10
16
18

31

1

1

2

1

1

1

1

1
1

1

0 20 40 60 80 100

Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset
2018, N=300
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset *)
2018, N=300

9. lk vanhemmat
2018, N=150

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

%

91

93

85

85

89

90

92

85

85

82

9

5

14

13

10

10

7

14

14

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 20 40 60 80 100

Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Opiskelu on kiinnostavaa
Kaikki vastaajat

19

39
58

22
27

22

21
30

17
15
20

64

52

61
42

59
52

59

63
60

67
60

56

32

43

19
15
15

11
9

12
18
18

4

2

6
4

4
1

4
7
6

1

1

2

0 20 40 60 80 100

Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset
2018, N=300
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat
2018, N=150

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

%

43

59

37

40

43

38

37

26

30

38

51

35

52

47

48

55

57

66

55

54

4

3

9

10

6

6

4

7

11

7

2

2

2

3

3

1

4

1

1

1

1

1

0 20 40 60 80 100

Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Opiskelu on mukavaa
Kaikki vastaajat

20

30
52

24
21

15

15
34

21
19
19

51

31

52
45

65
61

59

67
57

63
57
62

44
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3
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22
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8

11
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5

5

6
4

6
1

5
5
4

2

1

1

0 20 40 60 80 100

Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset
2018, N=300
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat
2018, N=150

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

%

37

51

31

29

32
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21

19

55

41

56
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53

64

71

68
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa 
Kaikki vastaajat
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu
Kaikki vastaajat
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Ei osaa sanoa

%

47

53

54

58

53

13

25

20

24

23

41

32

32

31

29

40

34

40

40

41

7

8

10

8

11

38

24

32

29

22

4

3

2

3

4

5

7

4

5

10

1

4

2

3

4

10

4

2

4

0 20 40 60 80 100

Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%



Yhteenvetoraportti 2018

23

6
16

12
7

19
25

20
26

21

67

35

9
19

14
24

30

20
16

23
23

27

18

25

43
13

30
33

37

30
18

20
20
20

9

28

48
61

41
30

26

29
40
36
29
32

5

12

1

1

2
1
1
2

1

0 20 40 60 80 100

Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset
2018, N=300
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset *)
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
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Opiskeluun liittyvät väittämät
Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani /
Työnantajaani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani *) /
Minua kiinnostaa kuinka lapseni pärjää opinnoissaan **)
Kaikki vastaajat
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Opiskelun jatkaminen peruskoulun jälkeen
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat  

26

Aiotko jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?   
Aikooko lapsesi jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?

50%

100%

25% 25%9.-luokkalaiset, N=4

9. lk vanhemmat,
N=1

Mennä töihin
Tehdä jotain muuta
Ei osaa sanoa

Mitä aiotaan tehdä 
peruskoulun jälkeen
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99
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9.-luokkalaiset, N=300

9. lk vanhemmat, N=150
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Opiskelun jatkaminen peruskoulun jälkeen 
Mikä niitä 9.-luokkalaisia kiinnostaa, jotka EIVÄT aio jatkaa 
opiskelua peruskoulun jälkeen?
Avoimet kommentit

27

Miksi opiskelu peruskoulun jälkeen 
ei kiinnosta?

9.-luokkalaiset
• Ei ole motivaatiota. 
• En tykkää istua koulussa
• Siinä on semmoinen homma, vaikka kuinka yrittäis, 

lopputulos on se, että mä tuun aina myöhästymään 
koulusta, eli koen sen sellaisena riskinä. Mulla on ollut 
univaikeuksia, mistä nämä myöhästelyt johtuvat. 

• En osaa sanoa (1 kpl)

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Laiska

Aikoo tehdä jotain muuta, mitä?

9.-luokkalaiset
• E-urheilu Team / tietokonepelejä

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Oppisopimuskoulutus

Millainen työ kiinnostaa / lapselle
sopisi?

9.-luokkalaiset
• Ravintola-ala  
• En osaa sanoa (1 kpl)

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Näpertäminen, kädentyöt
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys 
Keskiarvot 2018
Kaikki vastaajat

1

2

3

4

Minua
kiinnostava ala Ammatti/ala, jolta saa helposti

töitä eikä jää työttömäksi
opintojen jälkeen

Halu päästä nopeasti
työelämään

Halu päästä töihin, joista saa
hyvää palkkaa

Oma kunnianhimo
ja menestyshalu

Halu saada nopeasti
hyvä ammatti

Koulutus/ala, jonka opiskelua
voi luontevasti jatkaa AMK:ssa

tai yliopistossa
Halu saada mahdollisimman

korkea ja hyvä koulutus
Oppilaitoksen sijainti

Oma koulumenestys
peruskoulussa

Mahd. räätälöidä koulutuksen
sisältöä minulle sopivaksi

Koulutusajan pituus

Vanhempien mielipide

Oppilaanohjaajan
eli OPOn mielipide

Kavereiden mielipiteet tai
suositukset

Oma ja/tai perheeni epävarma
taloudellinen tilanne

Amm. opiskelijat/ nuoret, N=243
Lukiolaiset, N=334
Kaksoistutkinto, N=23
9.-luokkalaiset, N=296
Amm. opiskelijat/ aikuiset, N=300 *)
9. lk vanhemmat, N=149 **)

Arviointiasteikko: Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **) 4=Erittäin paljon - 1=Ei lainkaan

*) Ohjaajien mielipiteet 
tai suositukset

*) Halu päästä nopeasti 
työelämään tai takaisin työelämään 

**) Kunnianhimo ja 
menestyshalu

**) Koulumenestys 
peruskoulussa
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Ammatillinen 
koulutus/

nuoret
Lukio Kaksois-

tutkinto 9. luokka 
Ammatillinen 

koulutus/
aikuiset *)

9.-luokkalaisten 
vanhemmat

**)

N= 243 334 23 296 300 149
% % % % % %

Oma koulumenestys peruskoulussa / Koulumenestys peruskoulussa **) 2,52 3,00 2,43 3,28 2,89 **)

Halu saada nopeasti hyvä ammatti 2,85 1,98 2,78 2,71 2,77 2,46

Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus 2,68 3,24 2,96 3,17 2,39 3,02

Halu päästä nopeasti työelämään
Halu päästä nopeasti työelämään tai takaisin työelämään *) 3,08 2,03 2,70 2,68 2,95 *) 2,40

Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa 3,08 3,14 2,78 3,27 2,56 2,90

Oma kunnianhimo ja menestyshalu / Kunnianhimo ja menestyshalu **) 2,94 3,21 2,96 3,20 3,01 2,98 **)

Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen 3,18 2,76 3,00 2,99 2,99 3,05

Minua kiinnostava ala 3,61 3,20 3,83 3,66 3,75 3,81

Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa 2,82 3,17 3,09 3,18 2,58 3,30

Koulutusajan pituus 2,14 2,02 1,83 2,52 2,71 2,32

Oppilaitoksen sijainti 2,54 2,79 2,30 2,70 3,06 2,52

Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi 2,52 2,92 2,52 2,80 3,05 3,07

Kavereiden mielipiteet tai suositukset 1,65 1,85 1,39 1,81 1,44 1,71

Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide / Ohjaajien mielipiteet tai suositukset *) 1,85 1,87 2,00 2,13 1,52 *) 2,19

Vanhempien mielipide 2,11 2,27 2,04 2,46 2,36

Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne 1,36 1,34 1,30 1,84 1,91 1,60

Arviointiasteikko: Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **) 4=Erittäin paljon - 1=Ei lainkaan

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys 
Keskiarvot 2018
Kaikki vastaajat
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Minua kiinnostava ala
Halu päästä nopeasti työelämään

Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen
Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa
Oma kunnianhimo ja menestyshalu
Halu saada nopeasti hyvä ammatti

Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus
Oppilaitoksen sijainti

Oma koulumenestys peruskoulussa
Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi

Koulutusajan pituus
Vanhempien mielipide

Kavereiden mielipiteet tai suositukset
Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide

Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne

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

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret 2018
Kaikki, N=243

Vaikuttivat:

Keski-
arvo
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Minua kiinnostava ala
Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa
Oma kunnianhimo ja menestyshalu

Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa
Oppilaitoksen sijainti

Oma koulumenestys peruskoulussa
Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi

Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen
Vanhempien mielipide

Halu saada nopeasti hyvä ammatti
Halu päästä nopeasti työelämään

Koulutusajan pituus
Kavereiden mielipiteet tai suositukset
Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide

Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne

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

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys
Lukiolaiset 2018
Kaikki, N=334

Vaikuttivat:

Keski-
arvo
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Minua kiinnostava ala
Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa

Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen
Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus
Halu saada nopeasti hyvä ammatti
Oma kunnianhimo ja menestyshalu

Halu päästä nopeasti työelämään
Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi

Oppilaitoksen sijainti
Oma koulumenestys peruskoulussa

Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide
Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne

Vanhempien mielipide
Koulutusajan pituus

Kavereiden mielipiteet tai suositukset

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

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys
Kaksoistutkinto 2018
Kaikki, N=23

Vaikuttivat:

Keski-
arvo



Yhteenvetoraportti 2018

33

70
41

38
38

36
32

29
20

18
16
15

9
4
3
3
2

26
45
52

45
49

54
45

37
44
47

54
45

50
31

14
21

2
11

7
13
12
11

21
32

28
29

22
32
32

42
45
35

1
1
2
4
2
2
5

10
9
8

6
12
13

24
38

41

1
2
1

1
1

1
1

3
2
1

1

3,66
3,27
3,28
3,17
3,20
3,18
2,99
2,68
2,71
2,70
2,80
2,52
2,46
2,13
1,81
1,84

0 20 40 60 80 100

Minua kiinnostava ala
Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

Oma koulumenestys peruskoulussa
Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

Oma kunnianhimo ja menestyshalu
Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa

Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen
Halu päästä nopeasti työelämään

Halu saada nopeasti hyvä ammatti
Oppilaitoksen sijainti

Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi
Koulutusajan pituus

Vanhempien mielipide
Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide
Kavereiden mielipiteet tai suositukset

Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne

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

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys
9.-luokkalaiset 2018
Kaikki, N=296

Vaikuttavat:

Keski-
arvo



Yhteenvetoraportti 2018

34

79
58
57

46
44

42
40

35
32

29
28

22
15

11
9

5
3

18
24

22
23

31
30
37

40
33

34
27

32
31

22
18

7
12

3
8

11
9

11
13

11
16

16
16

22
23

32
15

11
14

19

1
8
9

21
14
15
12

9
20
21

24
22
22

53
61

73
66

2
1
1

1

1
1

3,75
3,36
3,28
2,95
3,06
2,99
3,05
3,01
2,77
2,71
2,58
2,56
2,39
1,91
1,75
1,44
1,52

0 20 40 60 80 100

Minua kiinnostava ala
Halu kehittyä omassa työssä

Tarve kouluttautua, että pysyy työelämässä
Halu päästä nopeasti työelämään tai takaisin työelämään

Oppilaitoksen sijainti
Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen

Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi
Oma kunnianhimo ja menestyshalu
Halu saada nopeasti hyvä ammatti

Koulutusajan pituus
Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa

Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa
Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne
Työnantajan mielipide tai suositukset
Kavereiden mielipiteet tai suositukset

Ohjaajien mielipiteet tai suositukset

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

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset 2018
Kaikki, N=300

Vaikuttivat:

Keski-
arvo



Yhteenvetoraportti 2018

35

85
81

42
28
28
27
26

20
13
13

11
10

6
4

2
2
1

15
19

48
53
52

49
54

53
70

39
31

38
32

40
31

13
9

7
16

16
19

18
22

11
36

44
40

50
45

51
28

48

2
3
5
5
1

4
6

12
13
12
12
11

16
57

41

1

1
1

1

1

3,85
3,81
3,3
3,05
3,02
2,98
3,07
2,9
2,89
2,52
2,4
2,46
2,32
2,36
2,19
1,6
1,71
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Lapsen oma mielipide
Kiinnostava ala

Koulutus/ala, jonka opiskelua voi luontevasti jatkaa AMK:ssa tai yliopistossa
Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen

Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus
Kunnianhimo ja menestyshalu

Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä itselle sopivaksi
Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

Koulumenestys peruskoulussa
Oppilaitoksen sijainti

Halu päästä nopeasti työelämään
Halu saada nopeasti hyvä ammatti

Koulutusajan pituus
Vanhempien mielipide

Oppilaanohjaajan (OPOn) mielipide
Perheen ja/tai lapsen oma epävarma taloudellinen tilanne

Kavereiden mielipiteet ja/tai suositukset

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

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/ vaikuttavien 
tekijöiden tärkeys
9.-luokkalaisten vanhemmat 2018
Kaikki, N=149

Pitäisi vaikuttaa:

Keski-
arvo
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Koulumenestys peruskoulussa
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat

36

13

19

16

15

22

38

39

27

29

38

13

30

45

32

55

41

52

50

60

50

51

70

43

29

27

21

19

7

8

9

13

9

11

13

6

22

9

18

2

2

4

7

2

6

1

1

3

1

1

1
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Kaksoistutkinto

2018, N=23

2016, N=31

2013, N=37

2010, N=33

2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)

2018, N=296

2016, N=300

2013, N=300

2010, N=300

2006, N=300

9. lk vanhemmat **)

2018, N=149

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

%

15

11

17

17

17

26

24

24

29

26

38

44

41

43

43

53

48

49

47

53

30

20

26

24

23

16

17

18

17

14

16

23

15

16

16

5

11

9

7

7

1

2

1

1
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Halu saada nopeasti hyvä ammatti
Kaikki vastaajat

37

22
35

22
18

26

18
22

19
20
22

32

10

48
32

51
52

48

44
40

37
35

46

33

38

17
19
11
18
15

28
24

30
26

23

16

40

13
13
16
12
11

9
13
13

18
8

20

12

1

1
1
1
1
1
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

27

25

27

24

31

5

8

5

6

10

40

46

51

45

44

21

20

17

19

27

23

14

16

19

17

41
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10

13

6

11

8

32
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37

32

27

2

1

1

1

1

1
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus
Kaikki vastaajat

38

22
23

16
18

33

38
46

28
30
34

15

28

57
65

46
52

48

45
42

52
44

47

31

52

17
6

24
27

19

13
9

17
20

16

32

16

4
6

14
3

4
2
3

5
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22

5

1

1
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

24

22

19

19

23

38

38

24

32

32

35
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42

35

40

49

47

58

48

51
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13
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18
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18

14

2

6

3

5

3

1

4

1

1
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Halu päästä nopeasti työelämään
Halu päästä nopeasti työelämään tai takaisin työelämään *)
Kaikki vastaajat

39

17
26
27
27
26

20
25

19
21
24

46

11

48
55

35
52

48

37
34

33
34

40

23

31

22
10

30
9

11

32
29
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27

9

44

13
10
8

12
15

10
11
15

19
9

21

13

1
1

1

1
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset *)
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

40

36

40

40

40

4

6

4

7

10

36

42
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39

37

20
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14

16
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14
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31
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31

26

1
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa
Kaikki vastaajat

40

35
35

27
18

52

41
46

43
40

51

22

20

30
48

49
52

37

45
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46
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40

32

53

13
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16
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6
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

37

40

40

39

48

29

31

27

31

38

40

35

42

37

34

57

53

56

51

47

16
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7
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4

5

7
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3

5
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5
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Oma kunnianhimo ja menestyshalu / Kunnianhimo ja 
menestyshalu **)
Kaikki vastaajat

41
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35

24
33
37

36
42
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24

32

35

27

65
48

54
42
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40
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3
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4
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

30

34

21

24

32

35
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24
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33

43
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40

53

45
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44

48

17

12

26

19

19

10

10

18

16

14

9

8

8

9

9

2

7

2

5

4

1

4

2

1

1

0 20 40 60 80 100

Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Ammatti tai ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi 
opintojen jälkeen
Kaikki vastaajat

42

35
29

38
27

33

29
38

32
31

40

42

28

39
45

41
48
41
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50
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30

53
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15
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

39

42

37

40

45

19
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45
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41

46

44
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43

48
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Kiinnostava ala
Kaikki vastaajat

43
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67
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%

69

68

65
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64
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%
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Amm. opiskelijat/ nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Koulutus tai ala, jonka opiskelua voi halutessaan luontevasti 
jatkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
Kaikki vastaajat

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Koulutusajan pituus
Kaikki vastaajat

45
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Kaksoistutkinto
2018, N=23
2016, N=31
2013, N=37
2010, N=33
2006, N=27

9.-luokkalaiset ***)
2018, N=296
2016, N=300
2013, N=300
2010, N=300
2006, N=300

Amm. opiskelijat/ aikuiset
2018, N=300

9. lk vanhemmat **)
2018, N=149

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

%
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2018, N=243
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Lukiolaiset

2018, N=334

2016, N=303

2013, N=302

2010, N=301

2006, N=346

%

Vaikuttivat / Vaikuttavat ***) / Pitäisi vaikuttaa **):
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Oppilaitoksen sijainti
Kaikki vastaajat
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2018, N=23
2016, N=31
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä itselle sopivaksi
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Kavereiden mielipiteet tai suositukset
Kaikki vastaajat
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Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys
Vanhempien mielipide
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Ammatillinen koulutus
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat 
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Lukio
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat 
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, 
kaksoistutkinto 
Kaikki vastaajat
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA 
Kaikki vastaajat
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Kymppiluokka
Opiskelevat nuoret ja 9.-luokkalaisten vanhemmat 
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA 
Kaikki vastaajat
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset
Kaikki, N=300
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus 
Miksi PITÄÄ ammatillista koulutusta itselleen/ lapselleen 
ERITTÄIN/ MELKO KIINNOSTAVANA?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

59

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Lapsi tietää itse, mitä/mihin haluaa.
• Lapsella on halu saada itseä kiinnostava ammatti ja päästä nopeasti työelämään.
• Lapsi on enemmän tekijä kuin lukija.
• Lapsen koulumenestys ei ole ollut kovin hyvä.

9.-luokkalaiset
• Löytyy itseä kiinnostavia vaihtoehtoja/aloja/ammatteja.
• Saa opiskella sitä, mikä kiinnostaa ja saa ammatin.
• Pääsee nopeammin/helpommin töihin.
• Haluan tehdä enemmän käsillä.
• Haluan oppia tekemällä enkä lukemalla.
• Lukio/lukeminen ei kiinnosta.
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus 
Miksi EI PIDÄ ammatillista koulutusta itselleen/
lapselleen KOVIN/ LAINKAAN KIINNOSTAVANA?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

60

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Lapsi haluaa mennä lukioon.
• Lapsi haluaa opiskella paljon/pitkälle (AMK/yliopisto).
• Lapsen tulevaisuuden suunnitelmien toteutuminen vaatii lukion/ylioppilastodistuksen.
• Lapsi on lahjakas.
• Lapsen koulumenestys on ollut hyvä.

9.-luokkalaiset
• En tiedä vielä, mitä haluan opiskella ja/tai mitä haluan tehdä työkseni.
• Haluan lukioon, olen hyvä koulussa/kunnianhimoinen, haluan opiskella pitkälle.
• Haluan hyvän pohjan/yleissivistyksen lukiosta jatko-opintoja varten.
• Haluan vaativampiin/hyväpalkkaisiin töihin.
• Ammatillisesta koulutuksesta ei löydy minua kiinnostavia vaihtoehtoja.
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus 
Muut koulutusvaihtoehdot lukion lisäksi
Lukiolaiset

61

Mitä koulutusvaihtoehtoja 
harkitsit lukion lisäksi?

Muita koulutusvaihtoehtoja harkinneet lukiolaiset
64
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus 
Miksi hain peruskoulun jälkeen juuri lukioon?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

62

Kaksoistutkintoa opiskelevat
• Pääsen nopeammin alalle/ammattiin, johon haluan, ja ylioppilastutkinto antaa hyvät jatko-

opiskelumahdollisuudet.

Vain lukiossa opiskelevat
• Halusin lukioon, tuntui sopivalta, muut vaihtoehdot eivät kiinnostaneet.
• Ammatillisesta koulutuksesta ei löytynyt sopivaa/kiinnostavaa alaa.
• En tiedä vielä tarkkaan, mitä haluan tehdä/opiskella, lukio antaa myös miettimisaikaa.
• Hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet, hyvä yleissivistys
• Haluan yliopistoon, tiettyyn työhön/tietylle alalle, johon tarvitaan yliopistotutkinto/-koulutus.
• Hyvä koulumenestys peruskoulussa
• Lukio on lähellä, voin asua kotona.
• Kaverit suosittelivat, kaverit menivät lukioon.
• Vanhemmat suosittelivat.
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Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus 
Miksi hain peruskoulun jälkeen juuri ammatilliseen 
koulutukseen?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

63

Kaksoistutkintoa opiskelevat
• Pääsen nopeammin alalle/ammattiin, johon haluan, ja ylioppilastutkinto antaa hyvät jatko-

opiskelumahdollisuudet.

Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat
• Löysin kiinnostavan alan/ammatin.
• Tiesin, mille alalle/mihin ammattiin haluan.
• Haluan ammatin/tutkinnon ja nopeasti töihin.
• Helpompi ja rennompi opiskelupaikka kuin lukio, jatko-opintomahdollisuudet.
• Haluan tehdä (käsillä), en lukea.
• En halunnut lukioon.
• En olisi päässyt/jaksanut/pärjännyt lukiossa.
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Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessa
Pääasiallinen ala ammatillisessa koulutuksessa
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ja aikuiset
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Tekniikan alat

Terveys- ja hyvinvointialat

Palvelualat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT

Humanistiset ja taidealat

Luonnontieteet

Kasvatusalat

Yhteiskunnalliset alat

Maa- ja metsätalousalat

Jokin muu ala

Vain ammatillisessa koulutuksessa nuoret, N=243 Kaksoistutkinto nuoret, N=23

Ammatillisessa koulutuksessa aikuiset, N=300

%
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Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessa 
Mihin ammattiin valmistun opiskelun jälkeen?
Tiivistelmä avoimista kommenteista
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret 
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Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat
• Lähihoitaja
• Merkonomi/yo-merkonomi
• Sähköasentaja
• Datanomi
• Autonasentaja
• Levyseppä-hitsaaja
• Kokki
• Elektroniikka-/ict-asentaja
• Koneistaja
• Leipuri
• Putkiasentaja
• Talonrakentaja
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Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessa 
Mitä uutta osaamista/ tietoja/ taitoja olen hankkimassa?
Tiivistelmä avoimista kommenteista
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset 

66

• Ammattipätevyys/-tutkinto
• Pätevyys/”paperit” työhön, jota on jo tehnyt/tekee
• Oman osaamisen syventäminen/päivitys, täydennyskoulutusta
• Kokonaan uusi ammatti/ala, kaikki uutta
• Taloushallinnon taitoja
• Johtamistaitoja
• Yrittäjyydessä tarvittavia tietoja/taitoja
• Asiakaspalvelutaitoja
• Tietotekniikkaa, ohjelmointia, digitaalisia palveluja, ohjelmistoja, järjestelmiä
• Mainittuja ammatteja/aloja (autoala, sähköala, automaatioala, koneet/laitteet/tekniikka, rakennusala, 

liiketalous, isännöinti, lähihoitaja, hieroja)
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Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessa 
Opiskeleeko muuta alaa tai tutkintoa
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ja aikuiset 
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Opiskeleeko tällä hetkellä myös jotain 
muuta alaa tai tutkintoa

2

1

3

100

98

99

97

0 20 40 60 80 100

Vain ammatillisessa/Nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

Ammatillisessa/Aikuiset

2018, N=300

Kyllä Ei

%

Aikuiset: Mitä uutta osaamista/tietoja/taitoja
• Hakukelpoisuutta 
• Järjestyksen valvonta ja vartiointi 
• Kaikkea, mitä juridiikkaan kuuluu.
• Päivitän yrittäjän tietoja ajanmukaiseksi. 
• Syventävää opiskelua 
• Syventävää tietoa alaisten hyvinvointiin työssä. 
• Vähän enemmän kuin toi peruskoulutus 
• Yliopistossa syventäviä opintoja yhteiskunnallisten 

asioiden parissa.

25%
25%

12%
12%
12%
12%

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Terveys- ja hyvinvointialat

Yhteiskunnalliset alat
Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT

Palvelualat
Jokin muu ala

Mitä muuta alaa/tutkintoa 
opiskelee tällä hetkellä

Aikuiset, N=8

0,1 % Nuoret
0,1 % = 1 vastaaja: 
• Kauppa, hallinto ja 
oikeustieteet
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68

Pääsikö opiskelemaan ensisijaiseksi 
valitsemaansa ammattiin/tutkintoon
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Vain ammatillisessa/Nuoret

2018, N=243

2016, N=300

2013, N=301

2010, N=299

2006, N=300

Kaksoistutkinto

2018, N=23

Kyllä Ei

%

Mikä ammatti/tutkinto oli ensisijainen valinta
niillä, jotka EIVÄT PÄÄSSEET opiskelemaan
ensisijaiseksi valitsemaansa ammattiin/tutkintoon?

• Autoala 
• ICT-ala 
• Kannaksen lukio ip-linja. Hain sinne mutta en päässyt. 
• Lukio (5 kpl)
• Lähihoitaja 
• Matkailuala  
• Rakennusala
• Metsuri 
• Sosiaali- ja terveysala 
• Sähköala (3 kpl) 
• Telma
• Turvallisuusala 
• Urheiluopisto 

Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessa 
Pääsikö opiskelemaan sitä ammattia/tutkintoa, joka oli 
ensisijainen valinta?
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret
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Koulutusalat ammatillisessa koulutuksessa 
Muut ammatit/tutkinnot/koulutukset ammatillisen 
koulutuksen hakutilanteessa
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret, jotka PÄÄSIVÄT opiskelemaan ensisijaisesti valitsemaansa alaa
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Mitä muita ammatteja/tutkintoja/
koulutuksia harkitsi

Muita koulutusvaihtoehtoja harkinneet vain amm.koul. opiskelevat
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Kymppiluokka

2018, N=128 2016, N=189
2013, N=173 2010, N=148
2006, N=139

%

Harkitsiko hakutilanteessa muita 
ammatteja/tutkintoja/koulutuksia
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Vain amm. koulutuksessa

2018, N=223

2016, N=276

2013, N=271

2010, N=262

2006, N=267

Kaksoistutkinto

2018, N=23

Kyllä Ei

%

Kaksoistutkintoa opisk. N=12
Muu ammatillinen koulutus 67 %

Lukio 17 %

Kaksoistutkinto 8 %

Muu koulutus tai ammatti 8 %

Esim. VALMA, TELMA, oppisopimus
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Tiedot eri opintomahdollisuuksista
Tiesikö, että ammatillinen ja ylioppilastutkinto on mahdollista 
suorittaa kaksoistutkintona?
Kaikki vastaajat
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9. lk vanhemmat
2018, N=149
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%
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Tiesikö, että myös ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-
opinto-
kelpoisuuden aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin 
asti?
Kaikki vastaajat
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9. lk vanhemmat
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Tyytyväisyys opiskelupaikkaan
Kuinka tyytyväinen on opiskelupaikkaansa
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ja aikuiset sekä lukiolaiset
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Mitä aikoo tehdä nykyisten opintojen jälkeen?
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret
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Mitä aikoo tehdä nykyisten opintojen jälkeen?
Lukiolaiset
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Mitä aikoo tehdä nykyisten opintojen jälkeen?
Kaksoistutkintoa suorittavat
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat peruskoulun jälkeen
Mihin koulutusvaihtoehtoon peruskoulun jälkeen?
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat

76

Mihin koulutusvaihtoehtoon aiot 
hakea/mennä peruskoulun jälkeen?

9.-luokkalaiset
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%

Mihin koulutusvaihtoehtoon lapsesi pitäisi 
hakea/mennä peruskoulun jälkeen?

9.-luokkalaisten vanhemmat, N=149
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat peruskoulun jälkeen 
Miksi AMMATILLINEN KOULUTUS on mieluisin/ lapselle 
sopivin?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

77

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Lapsi on löytänyt itseään kiinnostavan alan/ammatin (oma halu/kiinnostus).
• Saa ammatin.
• Pääsee nopeasti työelämään.
• Lapsi on enemmän käytännön tekijä.

9.-luokkalaiset
• Kiinnostavia ja minulle sopivia aloja/ammatteja
• Saa ammatin ja pääsee nopeasti töihin.
• En halua lukea niin paljon, tekeminen kiinnostaa enemmän.
• Pidän konkreettisista asioista ja käsillä tekemisestä.
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat peruskoulun jälkeen 
Miksi LUKIO on mieluisin/ lapselle sopivin?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

78

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Lisää miettimisaikaa (lapsen omat suunnitelmat/tavoitteet vielä epäselviä)
• Oma halu, lapsi pitää lukemisesta/opiskelusta
• Hyvät jatko-opintomahdollisuudet
• Yleissivistys
• Lahjakas (matematiikka, fysiikka, kemia)
• Hyvä koulumenestys (ka. 9 )

9.-luokkalaiset
• En tiedä vielä, mitä haluan tehdä/opiskella, lisää miettimisaikaa.
• Haluan ylioppilaaksi ja yliopistoon/jatko-opintoihin.
• Pidän opiskelusta.
• Yleissivistys
• Hyvät jatko-opintomahdollisuudet
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat peruskoulun jälkeen 
Miksi KAKSOISTUTKINTO on mieluisin/ lapselle sopivin?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

79

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Oma halu
• Samassa ajassa ammatti ja ylioppilastutkinto = hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet
• Kaksoistutkinnon jälkeen ”kaikki ovet ovat auki”.

9.-luokkalaiset
• Haluan sekä ammatin että ylioppilastutkinnon.
• Hyvät ja laajat jatko-opiskelumahdollisuudet
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Opinnot nykyisen koulutuksen/opintojen jälkeen 
Kuinka varmasti uskoo opiskelevansa jotakin lisää myös työuransa aikana
Kuinka varmasti uskoo opiskelevansa tuon koulutuksen/opintojen jälkeen ***)
Kuinka varmasti uskoo opiskelevansa lisää nykyisten opintojen jälkeen **)
Kaikki opiskelijat (9.-luokkalaisista ne, jotka osaavat sanoa, mihin hakevat opiskelemaan peruskoulun jälkeen)
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Väittämät: Opintojen hyödyllisyys ja suosittelu 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ja aikuiset sekä lukiolaiset
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Väittämät: Opintojen hyödyllisyys ja suosittelu 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ja aikuiset sekä lukiolaiset
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uudelleen opiskelupaikkani, 
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Koulutusvaihtoehtojen arvostus 
Kuinka arvostettuna eri koulutusvaihtoehtoja pidetään
Kaikki vastaajat
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat ammatillisessa koulutuksessa 
Mitä alaa aikoo opiskella? / Mikä ala on lapselle sopivin?
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat: koulutusvaihtoehdoksi valittu ammatillinen koulutus, 
kaksoistutkinto, 2018 myös VALMA, TELMA
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat ammatillisessa koulutuksessa 
Harkitsiko muita ammatteja/tutkintoja? / Olisiko muita lapselle 
sopivia ammatteja/tutkintoja?
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat
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Onko harkinnut muita ammatteja/tutkintoja?
9.-luokkalaiset
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Mitä aikoo tehdä ammatillisen koulutuksen jälkeen?
9.-luokkalaiset
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Mitä lapsi aikoo tehdä 
ammatillisen koulutuksen jälkeen?

9.-luokkalaisten vanhemmat, N=54
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat ammatillisen koulutuksen jälkeen
Mitä aikoo / Mitä lapsi aikoo tehdä ammatillisen koulutuksen 
jälkeen?
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat, koulutusvaihtoehdoksi valittu: ammatillinen koulutus, 
kaksoistutkinto, 2018 myös VALMA, TELMA
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9.-luokkalaisten koulutusvalinnat ammatillisen koulutuksen jälkeen 
Missä aikoo / Missä lapsi aikoo jatkaa opiskelua?
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat: aikoo / lapsi aikoo jatkaa opiskelua ammatillisen 
koulutuksen jälkeen
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Missä aiot jatkaa opiskelua?
9.-luokkalaiset
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Mielikuva/käsitys ammatillisesta koulutuksesta
Millainen käsitys/ mielikuva on ammatillisesta 
koulutuksesta?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

88

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset
• Parantaa mahdollisuuksia työllistyä/menestyä/edetä työelämässä.
• Hyödyllistä, tärkeää, laadukasta, monipuolista, antoisaa, rentoa, mukavaa
• Käytännönläheistä, hyvät valmiudet/taidot/osaaminen työelämään
• Lähiopetusta on vähennetty paljon/liikaa.
• Itseohjautuvaa opiskelua on lisätty paljon/liikaa.
• Opetusvastuuta on siirretty/siirtynyt paljon/liikaa työpaikoille/yrityksiin.
• Opetuksen taso vaihtelee paljon/liikaa.

Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret
• Vastaa toivomuksiani ja odotuksiani, olen tyytyväinen.
• Valmentaa työelämään, saa hyvän ja haluamansa ammatin.
• Hyvää ja hyödyllistä koulutusta/opiskelua.
• Käytännönläheistä, paljon työharjoittelua
• Rentoa ja helppoa opiskelua
• Vapaampaa kuin peruskoulussa
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Mielikuva/käsitys ammatillisesta koulutuksesta
Millainen käsitys/ mielikuva on ammatillisesta 
koulutuksesta?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

89

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Positiivinen, myönteinen, hyvä, ihan hyvä, ihan ok
• Monipuolinen, paljon vaihtoehtoja, hyvät perusvalmiudet työelämään
• Hyvä niille, jotka tietävät mille alalle/ammattiin haluavat.
• Sekava, huolestunut, taso/laatu heikentynyt ja vaihtelee paljon alasta/oppilaitoksesta riippuen, vajaita 

päiviä/viikkoja, vaatimuksissa suuria eroja alojen välillä
• Vaatii (liian) paljon opiskelijoilta, itseohjautuva opiskelu ei onnistu kaikilta.
• Lähiopetuksen vähentyminen ja opetusvastuun siirtyminen liikaa työpaikoille ovat  heikennyksiä.

9.-luokkalaiset
• Hyvä vaihtoehto, jos tietää, mitä haluaa tehdä/opiskella, ja oppii paremmin tekemällä.
• Enemmän tekemistä, vähemmän lukemista
• Käytännönläheistä opiskelua
• Opiskellaan perusasiat valitusta alasta/ammatista.
• Rennompaa, helpompaa ja vapaampaa kuin lukiossa
• Pääsee nopeammin töihin.
• Sopii niille, jotka eivät joko halua lukioon tai eivät usko pärjäävänsä lukiossa.
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Kehitettävää/parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa
Mitä kehitettävää/ parannettavaa ammatillisessa 
koulutuksessa on?
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset
• Enemmän lähiopetusta ja opettajia
• Henkilökohtaista ohjausta lisää
• Yksilöllisempi opiskelusuunnitelma, jonka sisältö ja tavoitteet kerrotaan heti selkeästi ja niiden 

mukaan edetään, räätälöinti ei toteudu käytännössä
• Enemmän yhteistyötä yritysten (työharjoittelupaikkojen) ja oppilaitosten välille
• Pienemmät ryhmäkoot
• Ei liian aikaisin työharjoitteluun

Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret
• Enemmän lähiopetusta
• Luku-/työjärjestykset järkevimmiksi/täydet päivät
• Lisää opettajia ja heidän tekemää opetusta/ohjausta/tukea
• Pienemmät ryhmäkoot
• Tiukemmat säännöt/kuri (opiskelu-/työrauha)
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Kehitettävää/parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa
Mitä kehitettävää/ parannettavaa ammatillisessa 
koulutuksessa on?
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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9.-luokkalaisten vanhemmat
• Enemmän lähiopetusta ja opettajia, opetus takaisin kouluihin, lisää resursseja
• Enemmän opiskelijoiden ohjausta ja tukemista (opettajilta)
• Enemmän työharjoittelua
• Selkeä opiskelusuunnitelma ja tiivis opiskelurytmi
• Tavoitteellisuuden ja vaatimustason nostaminen, pääsykokeet/soveltuvuustestit takaisin tietyille 

aloille
• Arvostuksen/maineen parantaminen

9.-luokkalaiset
• En osaa sanoa (219/300 vastausta)
• Arvostuksen parantaminen
• Opiskelun laadun parantaminen
• Tiukemmat sisäänpääsy-/soveltuvuus-/valmistumiskriteerit
• Opintojen tiivistäminen (2 vuotta)
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Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden näkymät
Millainen on ammatillisen koulutuksen tulevaisuus 
Suomessa?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

92

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset
• Positiivinen, hyvä, valoisa, arvostettu, vahva
• Tarpeellinen tulevaisuudessakin, käytännön töiden osaajia tarvitaan aina.
• Tarve lisääntyy, kun ammatit/työmarkkinat muuttuvat.
• Täsmäkoulutuksen tarve lisääntyy.
• Jos resursseja/rahoitusta leikataan (lisää), niin huono tulevaisuus, jossa opetuksen taso/laatu 

heikkenee.
• Huolestuttava, epäselvä, hatara, heikko, huono

Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret
• Erittäin/melko/ihan hyvä, hyvä
• Pysyy suosittuna, suosio kasvaa.
• Tarvitaan jatkossakin
• Töitä riittää varmasti.
• Tulee uusia aloja/ammatteja.
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Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden näkymät 
Millainen on ammatillisen koulutuksen tulevaisuus 
Suomessa?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

93

9.-luokkalaisten vanhemmat
• Hyvä, ihan hyvä
• Ammatillinen koulutus on aina tärkeää ja tarpeellista.
• Huolestuttava, huono, heikko (kun kaikesta karsitaan ja leikataan)

9.-luokkalaiset
• En osaa sanoa (91/300 vastausta)
• Samanlainen kuin nyt
• Ammatillinen koulutus on tärkeää myös tulevaisuudessa.
• Hyvä tulevaisuus, hyvää opetusta
• Paljon vaihtoehtoja
• Joidenkin alojen suosio kasvaa, joidenkin vähenee.
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Tietolähteet ammatillisesta koulutuksesta
Mistä on saanut tietoa ammatillisesta koulutuksesta?
9.-luokkalaiset
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Tietolähteet ammatillisesta koulutuksesta
Onko kaivannut lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta?
9.-luokkalaiset
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Tietolähteet ammatillisesta koulutuksesta 
Millaista tietoa ammatillisesta koulutuksesta on kaivannut?
Tiivistelmä avoimista kommenteista

97

9.-luokkalaiset
• Mitä opiskeluvaihtoehtoja on tarjolla?
• Mitä ammatillisia oppilaitoksia on tarjolla?
• Mitä asioita ja miten opiskellaan (itseä kiinnostavissa vaihtoehdoissa)?
• Millaisia opiskelupäivät ovat?
• Kuinka paljon käytäntöä/työpaikalla oppimista on, kuinka paljon teoriaa?
• Millaista työ eri ammateissa on (itseä kiinnostavissa vaihtoehdoissa)?
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Avointen kommenttien listaus


9.- luokkalaiset



Mikä työ tai millainen työ kiinnostaa sinua?



· Ravintola-ala  

· En osaa sanoa (1 kpl)



Miksi opiskelu peruskoulun jälkeen ei kiinnosta sinua?



· Ei ole motivaatiota. 

· En tykkää istua koulussa

· Siinä on semmoinen homma, vaikka kuinka yrittäis, lopputulos on se, että mä tuun aina myöhästymään koulusta, eli koen sen sellaisena riskinä. Mulla on ollut univaikeuksia, mistä nämä myöhästelyt johtuvat. 

· En osaa sanoa (1 kpl)




Miksi pitää ammatillista koulutusta itselleen…?



Erittäin kiinnostavana



· Ainut minkä kautta pääsee tietylle alalle 

· Aion hakea ammattikouluun, ei kiinnosta lukio ja lukeminen. 

· Amis tuntuu paremmalta ja saa siitä suoraan ammatin. 

· Ammattikoulussa  rennompaa ja sieltä voi valmistua heti jo ammattiin. 

· Antaa mahollisuuksia 

· Autopuoli kiinnostaa. Tykkään tehdä käsilläni autopuolen asioita. 

· Auttaa työhön pääsyyn ja töiden löytymiseen.

· Ei tarvitse lukea niin paljon. 

· En halua lukioon. 

· En osaa sanoa. En ole hyvä lukemaan ja haluan nopeasti töihin. 

· En tiedä, jotenkin työ on kivaa ja se ala mihin olen hakemassa on niin siisti 

· En tykkää opiskella kauheesti. 

· Että saa hyvän työn ja toimeentulon (en ole varma tarkoitetaanko tässä ammattikoulua vai ammattikorkeeta). 

· Haluan lukiosta yliopistoon ja sieltä jonnekin hyvään  työpaikkaan 

· Haluan lähihoitajaksi ja sitä kautta sinne mennään ja haluan mieluummin töihin kuin kouluun 

· Haluan mennä ammattikouluun koska siellä ei ole sellaista kuin lukiossa ja samanlaista lukemista kuin 8. ja 9. luokalla, vaan siellä on enempi käsillä tekemistä. 

· Haluan päästä tekemään jotain, en vaan lukea. 

· Itse haluan alalle jossa voi käyttää käden taitoja. 

· Jag tycker mera om den 

· Jos haet johonkin ja, se ei olekaan mun juttu, siellä voi vaihtaa  toiseen helposti. Ammattkorkeaan voi päästä jos ei ole niin hyvä  keskiarvo. 

· Koska amiksesta pääsee duuniin. Koska se on rennompaa kuin lukio. 

· Koska en koe että lukio sopisi mulle paremmin 

· Koska haluaisin olla yrittäjä ja käydä myös töissä jotta minulla  olisi varmat tulot. 

· Koska haluan nopeasti töihin. 

· Koska haluisin kokiksi. 

· Koska mä yleensä opiskelen sellaisia aineita, joista en ole  kiinnostunut. Ammatillisessa koulutuksessa voin opiskella aineita, joista olen kiinnostunut. 

· Koska näen siinä parhaan reitin tulevaisuuden kannalta 

· Koska olen ajatellut että hakisin esim. Pajulahteen liikunta-alalle. 

· Koska pääsee kolmessa vuodessa ammatin jos menis lukion jälkeen niin kestäis liian kauan. 

· Koska se on paljon käytännönläheisempää ja sieltä pääsee helpommin  töihin kuin lukiosta. 

· Koska tykkään oppia tekemällä 

· Koska tykkään tehä ite enemmän käsillä 

· Kun pääsee nopeasti työelämään koulutuksen jälkeen. 

· Liittyy enempi omaan alaan eikä sisällä liikaa ylimääräistä 

· Lukiossa ei ole kaikki niin hyödyllistä, kuin ammatillisessa koulutukses ollaan lähempänä arkielämää 

· Man kan få job. 

· Muut ei vain kiinnosta, siellä voi opiskella alaa joka itseä  kiinnostaa. 

· Nopeampi tie ammattiin.  

· Olen aktiivinen. Teen käsillä kaikenlaista. En ole kiinnostunut lukemisesta. 

· Olen enemmän sen tyyppinen ihminen, enemmän kuin lukija. 

· Olen kiinnostunut ko. ammatista ja pääsee nopeasti työelämään. 

· On aloja jotka sopii minulle, ja nopeemmin työelämään, ja hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet 

· On kiva päästä heti työelämään tutustumaan. On kiva päästä myös  heti tekemään, ettei tarvii kolmea vuotta lukea. 

· Pääsee heti tutustumaan siihen ammattiin mihin haluaa. 

· Pääsee sellaselle alalle kuin haluaa. 

· Saa tehdä sitä mitä haluaa. Ja pääsee nopeasti työelämään. 

· Saa tehdä töitä, ei tarvitse lukea koko ajan. 

· Se on aika lyhyt ja saa lukea alaa joka kiinnostaa. 

· Se on helppo tapa päästä nopeasti tekemään oman alan töitä. Siinä pääsee tekemään käytännön töitä. 

· Se tuntuu luontevimmalta mitä voin tehdä. 

· Se vaan nyt kiinnostaa 

· Siellä on aloja joita itse pidän kiinnostavina 

· Siellä oppii eri asioita ja pääsee tekemään niitä 

· Siellä saa tehdä enemmän, ei ole vain lukemista kuten lukioissa. 

· Sieltä löytyy minulle sellainen ala, josta olen kiinnostunut. 

· Sieltä saa suoraan sen ammatin, jonka haluaa jos vaan tietää mitä  haluaa tehdä. 

· Siin pääsee tekemään enemmän, niitä asioita mitä haluan tehdä 

· Siinä on sellainen ala josta tykkään. 

· Siitä saa ammatin, ja pääsee töihin. 

· Siitä saa helposti ammatin ja lukiota en jaksaisi, jos haluisin  auto- tai sähköalalle ammattikoulusta pääsee nopeemmin niihin. 

· Siitä saa hyvät eväät tiettyyn ammattiin. 

· Sillä pääsee aika nopeasti töihin ja jos löytää sellaisen hyvän työn niin ainakin opon mukaan jos joutuu vaihtamaan työtä niin esim. ravintola-alalta oppii sosiaalisia taitoja. 

· Tykkään ammattioppilaitosten koulutuksesta 

· Tykkään enemmänkin tehdä töitä kun lukea, etten oo mikään lukijaihminen 

· Tykkään tehdä käytännön työtä, en penkillä istumisesta ja  lukemisesta. 

· Työuran selkeys on aika suuri asia. 

· Vähemmän lukemista kuin lukiossa. 

· En osaa sanoa (8 kpl)



Melko kiinnostavana



· Amikseen olen menossa. 

· Ammattikoulun käytyä on mahdollisuus nopeaan työhön pääsyyn. Lukio antaa mahdollisuuden harkintaan 

· Ehkä sen takia siitä on hyötyä, että voi siltä alalta saada töitä, mitä opiskelee. Eli mahdollisuudet hyvät. 

· Ei lukio ole mun juttu. 

· Ei oikein kiinnosta lukio. 

· Ei tarvitse istua niin paljon kuin lukiossa. 

· En oikein tiedä, olen ajatellu aina mennä lukioon. Jos en menekään  lukioon, haen sitten ammattikouluun, mutten ole vielä varma. 

· En oikein tykkää lukiosta kun pitää lukea niin paljon enkä tykkää opiskella. 

· En ole vielä varma että haluanko amikseen vai lukioon niin sitä punnitsen. 

· En oo kovin varma 

· En osaa sanoa. Lukio on kuitenkin kiinnostavampi. Pääsisi nopeammin töihin, jos menisi amikseen. 

· En vielä tiedä mihin ammattiin haluan siksi käyn lukion ensin. 

· Et pääsee nopeesti ammattiin 

· Haluaisin kuitenkin ensin lukioon 

· Isäni omistaa yrityksen ja meinaan jatkaa sitä. Lukeminen ei oikein nappaa. 

· Jag tycker det är viktigt. 

· Jag vet inte vad ska jag välja. 

· Johtaa tulevaisuuteen. 

· Jos sitä kautta saisi jonkun kivan ammatin 

· Jotenkin hyvä 

· Kiinnostaa enemmän ehkä lukio, koska siitä pääsee paremmin töihin ja saa paremman palkan. 

· Kiinnostaa päästä ammattiin nopeasti 

· Koska jos sieltä löytyisi kiinnostava ammatti ja pääsisi nopeasti ammattiin. 

· Koska mä en tee lukiossa mitään 

· Koska olen aikonut lähihoitajakoulutukseen, ja sitä kautta  lastenhoitoalalle 

· Koska oppii nopeammin ammattiin. 

· Koska pääsee kerralla töihin ja siellä olevat alat ovat kiinnostava via 

· Koska saa tekniikkaan liittyviä töitä haettua ja saa semmosta koulutusta 

· Koska se on tarpeellinen ja ilman sitä on vaikea löytää työtä. 

· Koska siellä on autoala, se on kova 

· Koska siellä on joitakin tosi mielenkiintoisia aloja erityisesti kalaviljelyyn ja viljelyyn  liittyviä aloja että niistä löytyy töitä ja on muutenkin mielenkiintoisia  

· Koska sieltä voi valmistua suoraan ammattiin. 

· Koska tykkään tehä toitä mieluummin kuin opiskella. 

· Koska äidillä on tämä pohja. 

· Kun lukiokaan ei kiinnosta 

· Kuulostaa kiinnostavalta. 

· Lukiossa en viitsi kolmea vuotta istua. 

· Luulen saavani ammatin nopeammin 

· Man får en job efter studierna. 

· Man får göra något praktiskt och behöver inte hela tiden sitta stilla. 

· Mieluummin amis kuin lukio minulle 

· Mitä munille on opetettu sen tiedän en muuta 

· Monipuolisia aloja tarjolla, ja pääsee nopeammin työelämään 

· Nopeasti työelämään 

· On ala joka minua voisi kiinnostaa. 

· Opiskeluvaihtoehtoja on paljon 

· Pärjään koulussa ja tahdon päästä hyvin eteenpäin. 

· Pääsee aika nopeesti töihin, nopeammin kuin lukiosta. 

· Pääsee alalle mitä itse tykkää eniten 

· Pääsee nopeammin työelämään 

· Pääsee nopeammin työn johon itse haluaa mennä 

· Pääsee sinne ammattiin mistä tykkää suoraan. 

· Saa nopeasti töitä. 

· Sais heti koulutuksen nopeasti ammattiin. En tosin tiedä vielä minkä ammatin haluan. 

· Se antaa mahollisuuden päästä töihin

· Se on parempi vaihtoehto kuin lukio ja kivempi 

· Se on vähän silleen epävarma että kumman valitsen,  lukion vai amiksen, että siinä pääsisi nopeesti töihin  

· Se vois olla kakkosvaihtoehto jos en pääse lukioon 

· Sen takia että siellä voi oppia tekemällä. 

· Siellä on kiinnostavia aloja, mihin haluan. 

· Siellä saa tehdä ihan hyvää työtä. 

· Siellä tehdään käsillä asioita. 

· Sieltä pääsee joillekin aloille joille haluan. 

· Sieltä pääsee nopeasti töihin, eikä ole liian rankkaa. 

· Sieltä saa ammatin 

· Siinä on paljon mahdollisuuksia päästä haluamalleen alalle. 

· Siinä pääsee nopeasti ammattiin. 

· Siinä tulee opittua paljon ja saa ammatin nopeasti. 

· Siinä valmistutaan tiettyyn ammattiin, 

· Siitä saisi suoraan valmiudet työelämään. 

· Tycker arbeta 

· Tykkään tehdä fyysisesti juttuja. 

· Tykkään valmistua suoraan ammattiin. 

· Vaihtoehtona lukiolle. 

· Yksi vaihtoehto. 

· En osaa sanoa (20 kpl)



Ei kovin kiinnostavana



· Ajattelin että menen lukioon ja sieltä yliopistoon. 

· Ammattitavoitteisiini ei välttämättä tarvitse ammattikoulua. 

· Ehkä koska en vielä tiedä mitä haluan tehdä. 

· Ei anna perusteellista koulutusta 

· Ei ole mitään ammatillista alaa, johon haluaisin mennä ammikseen. 

· Ei ole varmuutta mihin töihin haluan. 

· Ei ole vielä alaa selvillä, lukion jälkeen tiedän varmaan paremmin. 

· Ei ole vielä tulevaisuuden suunnitelmia. Otan mielelläni vielä aikaa lukiossa. 

· Ei sovi minun luonteelleni. 

· Ei vaan kiinnosta. 

· Eka käyn lukion joka tapauksessa. 

· En hirveästi vielä tiedä, mitä teen elämässäni, mutta haluan hyvän yleissivistyksen. 

· En koe tarvetta, että menisin ammattikouluun, kun en tiedä alaa. 

· En löytänyt sopivaa linjaa 

· En oikein tiedä minkälaiseen koulutukseen eli menisin. Ei ole ollut tutustumista ammattikouluihin. 

· En oikein tiedä mitä sitten tekisin siellä. Lukiossa on enemmän aikaa miettiä mitä haluan tehdä. 

· En ole hyvä käytännön asioissa. Teen mieluummin mielellä kuin käsillä. 

· En ole niinkään käsillä tekevä kuten amisjuttuja. 

· En ole varma vielä mitä haluan opiskella joten menen lukioon. 

· En oo vielä varma mihin ammattiin haluan. 

· En osaa oikein sanoa, alat ei kiinnosta jossa valmistuu ammattioppilaitoksessa 

· En osaa sanoa. Ei ole varmaa ammattia tiedossa. 

· En osaisi päättää mihin ammattiin menisin koulutukseen 

· En pyri sellaiselle alalle, jossa ammattikoulutusta tarvittaisiin. 

· En tiedä mitä linjaa valitsisin jos menisin ammattikouluun 

· En tiedä tarkkaan mitä se sisältää. 

· En tiedä vielä mihin ammattiin valmistun ja siksi tarvitsen vähän  aikaa miettiä vielä. Opo sanoi että kannattaa opiskella vähän  enemmän, niin sitten ehkä tietää. Haluan vähän korkeatasoisemmalle  työlle kouluttautua. 

· En tiedä vielä mitä opiskelisin siellä. Lukiosta on paremmat jatko-opiskelumahdollisuudet. 

· En tiedä, mitä haluan tehdä. 

· En tykkää siitä, että heti mennään tekemään töitä. 

· En vielä tiedä mitä voisin tehdä lukiossa saa aikaa päättää 

· Ennemmin kiinnostaa sellaiset alat joita saa lukiokoulutuksesta. 

· För att jag tycker mera om teori  

· Haen poliisiammattikorkeakouluun, paremmat mahdollisuudet sinne lukiosta. 

· Haluan mennä lukioon. 

· Haluan opiskella teoriaa enemmän. 

· Haluan tähdätä korkeammalle opinnoissani. 

· Haluan vaativampaan ammattiin. 

· Itse haluan lukioon - yleissivistävyys 

· Jag kommer att läsa vidare i universitet 

· Jag vill läsa till läkare 

· Jatko-opinnot ensisijaisesti ja äiti on käynyt myös ylioppilaaksi isäni myös, eli perinne tulee perheeltä. 

· Jatko-opiskelun vuoksi johon lukio on parempi 

· Koen että ammattiin mihin pyrin tulevaisuudessa lukio on  parempi vaihtoehto 

· Koska aattelin mennä lukioon. 

· Koska en vielä tiedä mihin alalle haluan. 

· Koska haluan enemmän vaihtoehtoja tulevaisuudelle. 

· Koska mä haluaisin opiskella lisää, mutta en tiedä vielä tarkemmin mitä haluan tehdä isona. 

· Koska mä olen enemmän kiinnostunut lukioon menemisestä. En ole pitänyt sitä edes vaihtoehtona 

· Koska nyt halusin lukioon. 

· Koska olen aika hyvä koulussa ja haluan vaativamman ammatin. 

· Koska tavoitteeni on päästä yliopistoon opiskelemaan. 

· Kun haluan vähän päästä eteenpäin opinnoissani. 

· Lukio kiinnostaa enemmän. 

· Lukio on aina ollut mielessä, saa lisää miettimisaikaa mihin haluaa jatkossa. 

· Lukio on hyvä pohja, siitä voi lähteä mihin vaan. 

· Lukio on minulle paras. 

· Lukio on tärkeämpi minulle jatko-opintoja ajattelen 

· Lukio saa muutamat lisävuodet, ennen ammattia. 

· Lukion jälkeen on mahdollisuudet työpaikkoihin paremmat, joihin minä haluan, jatkokoulutus myös 

· Lukiossa on aikaa ajatella ja pohtia koulutusvaihtoehtoja 

· Lukiossa on vielä aikaa miettiä, paikkakunnalla ei ole ammatillista koulutusta johon haluaisin 

· Lukiossa voi lukea tiettyyn ammattiryhmään, korkea-arvoisempi tutkinto 

· Lukiosta pääsee moneen paikkaan, mihin haluan. 

· Minulla on jo aika tarkat suunnitelmat siitä minä haluan ja  ammattikoulutus ei kuulu siihen, vaan menen lukioon. 

· Minulle sopii kirjat hyvin. Minulla on halua päästä korkealle ja kunnon opiskelun pariin. 

· Mulla on sen verran kunnianhimoa ja tiedän, että pystyn parempaan. Haluan käyttää sen hyväkseni. 

· Muuten hyvä, mutta ei ole alaa, johon lähtisin opiskelemaan. 

· Mä en ole vielä varma mitä haluan ja lukion jälkeen on helpompi tietää. 

· Olemme käyneet Lapualla ammattikouluun. En ole vielä löytänyt ammattia, joka oikeasti kiinnostaa. 

· Olen aina halunnut mennä lukioon. 

· Olen enemmän sellaista lukiotyyppiä. 

· Olen kuullut että se on tylsä jos on lukupäätä, aineet eivät ole kiinnostavia, vaan opiskelu on käytännön toimintaa. Itseäni kiinnostaa enemmän suunnittele ja ajattelu. 

· Olen urheilija ja haluan urheilulukioon. 

· Olen varma että haluan mennä lukioon. 

· Pyrin varmaan yliopistoon, ammattikoulupohjalla sinne varmaan  aika hankala päästä. 

· Pääosin se johtuu siitä, että en tiedä mihin koulutukseen olen  menossa. Lukio antaa lisäaikaa harkintaan. 

· Saa enemmän aikaa miettiä mihin ammattiin haluaa valmistua. 

· Siellä ei oikein mitään sellaisia aloja, jotka itseäni kiinnostaisi . 

· Teoriaopiskelu kuulostaa aluksi mielenkiintoisemmalta 

· Toinen puoli suvusta ylioppilaita ja haluan jatkaa perinteitä. 

· Toivoisin sellaista, että voisin mennä korkeampaan koulutukseen. 

· Tuntuu että lukiosta pääsee sellaiseen ammattiin mihin haluan ja  lukion haluan taustalle, että pääsee parempiin kouluihin ja  useammalle alalle sitä kautta. 

· Tähän mennessä en vielä tiedä. 

· Vanhempien kertomien mukaan jokainen unelma-ammatti vaatii korkeakoulun tai yliopiston suorittamista. 

· Vet ej ännu

· En osaa sanoa (3 kpl) 



Ei lainkaan kiinnostavana



· Aion lukioon ja yliopistoon sitten että pääsen parempiin ammatteihin 

· Ei alat ole olleet kauheen mieleisiä ja aina ajatellut mennä lukioon ja siitä mahdollisesti jatkaa opintoja, niin siksi ammatillinen koulutus ei ole ollut kauhean kiinnostavaa. 

· Ei ole sellaista ammattikoulussa mitä haluaisin opiskella. 

· Ei ole vielä mitään ammattihaaveita. Lukio on aina ollut minulle ainoa vaihtoehto. 

· Etsin alaa jota ei löydy amiksesta. 

· Haluaisin lukioon ja sieltä yliopistoon. Lukio antaa hyvän  yleissivistävän pohjan yliopistoa varten. 

· Haluan duunin, mikä ei sellaista niin sanottua raksatyötä ole. 

· Haluan käydä lukion. 

· Haluan opiskella mahdollisimman pitkään ja korkealle, ja pärjään koulussa. 

· Jag tycker mera om gymnasiet

· Koska haluan korkeaan ammattiin johon vaaditaan yliopistotutkinto 

· Koska haluan käydä lukion, se antaa hyvän pohjan  sitten jatkoon 

· Koska haluan mennä lukioon 

· Koska haluan mennä lukioon 

· Koska haluan mennä lukioon. 

· Koska koen, että lukio antaa paremman pohjan esim. lääkärin  koulutukseen 

· Koska oon pienestä asti halunnut olla lääkäri niin sinne pääsee lukion kautta helpommin 

· Koska pyrin sellaiseen ammattiin, johon ei pääse ammattikoulun  kautta. 

· Koska tykkään enemmän opiskella kuin tehä. 

· Lukio on erittäin vahva vaihtoehto. Siitä voi jatkaa korkeempiin opintoihin ja saa yleissivistystä. 

· Lukio tulevaisuudelle järkevämpi: lukiosta yliopistoon ja hyväpalkkainen työ. 

· Lukiossa jää aikaa miettiä mihin ammattiin haluan. 

· Lähinnä siksi, että tavoitteena on päästä Helsinkiin opiskelemaan ilmaisutaidon opintoihin. 

· Menen lukioon 

· Menen lukioon, siellä on monipuolisempaa ja enemmän mahdollisuuksia 

· Minä haluan opiskella pidempään. Haluan saada korkean koulutuksen. 

· Minä tykkään tavallisista lukioasioista, lukiosta on helppo päästä yliopistoihin, 

· Mulla on unelma ja sitä seuraan. 

· Omat suunnitelmat ei oikein onnistu ammattikoulun kautta. 

· Opon tunneilla ollaan käyty eri aloja. Mikään niistä ei ole kiinnostanut. On ollut mahdollisuus käydä tutustumassa kouluihin. Lukio on kaikista kiinnostavin vaihtoehto. 

· Siellä ei ole sellaista selvää alaa mulle, mitä haluaisin lähteä opiskelemaan. 

· Siellä ei pääse niin helposti jatkamaan opintoja yliopistoon 

· Sieltä ei löydy alaa minulle. Haluan käydä lukion ja sitä kautta  mennä yliopistoon. 

· Tähtään luonnontieteisiin. 

· En osaa sanoa (2 kpl)




Miksi juuri tämä koulutusvaihtoehto on sinulle mieluisin?



Ammatillinen koulutus



· Aion jatkaa isäni firmaa. 

· Ammatilliseen kouluun pitäisi mennä myös lukion jälkeen niin siten pääsen nopeammin töihin. 

· Ammatin saa nopeasti. 

· Ammatti minkä haluan on saatavissa ammatillisesta koulutuksesta. 

· Ei ole lukuintoa ja tiedän periaatteessa mitä haluan tehdä. 

· Ei tarvitse lukea niin paljon enemmän käytännön juttuja. 

· Ei tarvitse lukea niin paljon. 

· En jaksa lukea liikaa 

· En o päättäny onko se vai lukio 

· En oikein ole ihan lukijatyyppiä.  

· En ole hyvä missään olen käytännön mies 

· En ole kova lukemaan, enemmän käytännön ihminen. 

· En pääse lukioon arvosanoillani 

· En tykkää lukiosta 

· Eniten kiinnostavat ammatit 

· Fyysinen tekeminen kiinnostaa. 

· Haluan käyttää käden taitoja. 

· Haluan lähihoitajaksi. 

· Haluan saada nopeasti työn. 

· Helposti lääkikseen tai oikikseen. 

· Itselleni helpoin ja kiinnostavin. 

· Jag vill bli närvårdare.

· Just därför att jag tycker inte läsa så mycket 

· Juuri se ala mikä siellä kiinnostaa. 

· Kaupallinen ja yrittäjyys kiinnostaa tai vaatealan koulutus ja yrittäjä 

· Kiinnostaa ne (sähköalan) hommat ja ihan hyvä palkkakin. 

· Kondiittorikoulu, koska tykkään leipoa 

· Koska en haluis lukea, lukiossa on hirveästi lukemista. Haluan ammattiin heti. 

· Koska en oo lukijatyyppi ja se kiinnostaa 

· Koska en tee mitään lukiossa. Tiedän hyvin tarkasti mitä elämältä haluan. 

· Koska isälläni on firma. 

· Koska pidän käytännönläheisestä opiskelusta. Siellä on juuri se ala, mitä haluan opiskella. 

· Koska pääsee nopeasti työelämään ja on ala joka kiinnostaa. 

· Koska saa valita sen alan mitä alkaa opiskelemaan paljon tarkemmin. 

· Koska se on ala, mistä mä tykkään. 

· Koska siellä pääsee tekemään heti. 

· Koska siitä pääsee niin nopeasti ammattiin. 

· Lukeminen ei kiinnosta niin paljon. 

· Lukio ei kiinnosta. 

· Lukio vaikuttaa liian vaikealta ja haluan valmistua nopeasti. 

· Minua enemmän kiinnostavia koulutusvaihtoehtoja 

· Monipuolinen ammatinvalinnan kirjo, nopeasti työelämään 

· Oon niin paska koulussa etten pääse lukioon 

· Nopeasti haluamaani ammattiin ja siltä työhön 

· Nopeasti työelämään, koulumenestys auttaa myös 

· Olen sosiaalinen ja ihmisläheinen ala sopii minulle 

· Pääse suoraan ammattiin. 

· Pääsee mahdollisimman nopeasti töihin. 

· Pääsee nopeammin työelämään. 

· Pääsee työelämään ja on kiinnostavat alat 

· Saa olla asiakaspalvelussa, ala kiinnostaa. 

· Saa tehdä töitä, ei tarvitse lukea niin paljon. 

· Se kiinnostaa mua eniten. 

· Se on kaikista nopein vaihtoehto. 

· Se on kiinnostava 

· Se on käytännön työtä. 

· Se sijaitsee lähellä. Kaverit suositelleet. Muutamia kiinnostavia aloja. 

· Se tuntuu sopivimmilta. 

· Se on kiinnostava 

· Siellä koulutetaan alalle johon aion hakea. 

· Siellä on ala joka kiinnostaa, lukio ehkä ei ole minun juttuni 

· Siellä on kiinnostavia aloja. 

· Siellä on se autoala, se on lähin mitä täältä löytyy, on tossa Nummelassa .

· Siellä saa asua ja saa uusia kavereita. Hyvä pohja jatkaa opintoja. 

· Siellä saa juuri tehdä asioita. 

· Sielt on kuulemma helppo päästä jatkoon 

· Sieltä pääsee kolmessa vuodessa töihin ja se riittää. 

· Siitä pääsee opiskelemaan omaa alaa syvemmin. 

· Siitä pääsee suoraan ammattiin ja sitä ammattia voi vielä joskus  korkeakoulussa parantaa. 

· Sosiaali- ja terveysala kiinnostaa. 

· Sähköala kiinnostaa,  

· Tiedän jo vähän että mihin ammattiin haluan 

· Tiedän mitä haluan mennä opiskelemaan. 

· Tulee tehtyä vapaa-ajallakin. Homma on mieluisaa. 

· Tunnen sen verran itseni, että tiedän etten jaksa lukea ja opiskella niin paljon kuin lukiossa pitäisi tai kaksoistutkinnossa. 

· Tykkään oppia tekemällä 

· Tykkään siitä 

· Tykkään tehdä asioita lukemisen sijaan. 

· Tykkään tehdä konkreettista. 

· Tykkään tehdä käsillä. 

· Tykkään työnteosta. 

· Tätä kautta pääsee halualamme alalle 

· Yksi ala joka eniten kiinnostaa. 

· En osaa sanoa (4 kpl)



Lukio



· Aikaa enemmän harkita tulevaa ammatinvalintaa 

· Aikaa miettiä mihin haluaa. 

· Aikaa miettiä tulevaa, pääsee paremmin myös yliopistoihin 

· Aion yliopistoon sitten ja saa vielä miettiä mihin sitten menee 

· Antaa aikaa ajatella mitä haluan myöhemmin. 

· Antaa enemmän aikaa miettiä mitä haluaa opiskella ja enemmän mahdollisuuksia 

· Det är best alternativ. 

· Det är självklarhet för mig. 

· Ehkä että pääsee enemmän lukemaan peruskoulussa opittua ja saa lakin. 

· Ehtii vielä miettimään, mihin hakee sen jälkeen. 

· Ei ole kauhean kunnon syytä. Saan lisää aikaa miettiä alaa mihin oikeasti haluan. 

· Ei vielä tarkempaa tietoa, mutta lukioon ajattelin mennä. 

· En halua heti lukita ammatinvalintaani. 

· En ole miettinyt vielä niin pitkälle. 

· En ole tarkemmin ajatellut. Olen aina itselleni perustellut sen niin, että menen lukioon. 

· En ole tiedä kiinnostavaa ammattia. 

· En tiedä jatko-opintojen jälkeen mitä teen, ylimääräinen opiskelu ei ole koskaan pahaksi. 

· En tiedä mihin menisin ammattia opiskelemaan. 

· En tiedä vielä mihin ammattiin aion, antaa enemmän aikaa miettiä, lisää yleissivistystä 

· En tiedä vielä mihin ammattiin haluan joten käyn lukion ensin. 

· En tiedä vielä mitä haluan tehdä 

· En tiedä vielä tulevasta ammatista ja isä kannattaa lukiota. 

· En tiedä. Se tuntuu luontevalta. Olen tykännyt opiskella. 

· En vielä tiedä mihin ammattiin haluan, ja minulle jää aikaa miettiä 

· En vielä tiedä, mihin alalle aion mennä. 

· En vielä tiedä, mikä ammatti olisi tulevaisuudessa. Lukio on myös yleissivistävä. 

· För att jag tycker att lära mig så mycket som möjligt 

· Ganska nära och man får bättre utbildning. 

· Halu jatkaa yliopistoon. 

· Haluan lukea itseni ylioppilaaksi. 

· Haluan mennä lääkikseen. 

· Haluan opiskella enemmän, ja saa aikaa miettiä mihin  ammattiin haluaa 

· Haluan opiskella enemmän. 

· Haluan opiskella lukiossa 

· Haluan opiskella pitkälle ja siksi lukio. 

· Haluan saada niin korkean koulutuksen, kuin voin, ja lempiammatit vaativat korkean koulutuksen. 

· Haluan sen jälkeen lääkikseen 

· Haluan urheilulukioon. 

· Haluan valmentautua työelämään ja sivistyä lisää 

· Haluan vielä opiskella enemmän. 

· Haluan yleissivistävää koulutusta, ei välttämättä mieluisin. 

· Haluan yliopistoon 

· Helpoin järjestää minulle. 

· Helpompi päästä esim. yliopistoon kuin ammattikoulusta. 

· Hyvät perustiedot ja yleissivistys 

· Ilmaisutaidon lukio on haaveeni, ei löydy mitään vastaavaa. 

· Isoveljeni meni lukioon, oli hyvä vaihtoehto. On kolme vuotta aikaa miettiä, mitä haluaa opiskella. 

· Jag har inte bestämt mig vad jag skall bli. 

· Jag tycker att den är best för mig  

· Jag vill bli läkare 

· Jag vill läsa vidare 

· Jatkan perinteitä suvussa on ylioppilaita. 

· Jatkan vielä lukion jälkeen. 

· Jatko-opinnot paremmat minulle 

· Jos ei ole täysin varma mihin ammattiin aikoo ryhtyä 

· Jos ei ole varmuutta mihin ammattiin haluaa, lukio on paras vaihtoehto. 

· Jos käy lukion on mahdollisuus päästä yliopistoon helpommin. 

· Just se että ammatillisella puolella ei ole minulle sopivia aloja, ja lukiossa opiskelu on mielestäni kiinnostavampaa. 

· Jää aikaa miettiä mihin ammattiin haluan, 

· Jää aikaa miettiä mihin ammattiin haluan. 

· Jää aikaa miettiä minkä ammatin haluaa. 

· Jää miettimisaikaa mitä haluaa myöhemmin. 

· Kiinnostaa vaan lukio. 

· Koen että se on parempi vaihtoehto koska aion opiskella lääketiedettä sen jälkeen. 

· Koen sen ittelleni hyväks 

· Koen tarvitsevani sitä enemmän kuin ammattikoulua. 

· Koska antaa mulle lisäaikaa miettiä ammattia ja antaa lisää yleissivistystä. 

· Koska en ole aivan varma mihin haluan 

· Koska en tiedä että mihin muuallekaan menisin 

· Koska en vielä tiedä mikä ammatti minua kiinnostaa 

· Koska ensinnäkin on hyviä numeroita, ja tykkään lukemisesta. 

· Koska haluan enemmän ajatteluaikaa uravalintaan 

· Koska haluan tulla ylioppilaaksi ja pitää käydä lukio että pääsee  lääketieteelliseen jonne haluan. 

· Koska haluisin yliopistoon 

· Koska lukiosta pääsee poliisiksi. 

· Koska mä pääsen lukiosta yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä 

· Koska olen aina ajatellut että menen sinne. Siellä saa sitten rauhassa miettiä. 

· Koska opiskelu on kiinnostavaa. 

· Koska painetta tulee ulkopuolelta: sisarukset ovat käyneet lukion. Tahdon myös itse käydä lukion ja mennä sitä kautta  yliopistoon. 

· Koska pärjään paremmin perus lukuaineissa kuin kädellisissä aineissa 

· Koska saan aikaa miettiä tulevia opintoja ja mihin ammattiin sitten haluaisin opiskella. 

· Koska saan siinä aikaa miettiä ja haluan lukiotutkinnon, jotta  pääsen sitten jatko-opiskelemaan. 

· Koska se auttaa mua päätöksessä että mitä aion tehä aikuisena 

· Koska se on lähimpänä. 

· Koska se on urheilun kannalta paras. Aikaa miettiä mitä haluaa, kun panostaa urheiluun. 

· Koska se tarkoittaa, ettei tarvitsisi muuttaa pois kotoa ja se on ainut ruotsinkielinen koulu mun alueella ja olen käynyt  tähän asti ruotsinkielistä koulua. 

· Koska sinne menee paljon kavereita, on lähellä ja haluan käydä yleissivistävän koulutuksen 

· Koska uratoiveet tarvitsevat ylioppilaskoulutuksen. 

· Koska vanhempani ovat käyneet lukion ja minulle opiskelu on helppoa. 

· Kotipaikkakunnalla on lukio, ei tarvitse muuttaa minnekään.  Haaveenani on ollut pienestä pitäen valkolakki. Saan samalla  3 vuotta harkinta-aikaa valita alaa mihin menen. 

· Koulun sijainti ja arviot opiskelupaikan ja opiskelun laadusta. Sama sijainti olisi kuin peruskoululla ja joitain samoja opettajia  olisi. 

· Koulunkäynti on helppoa. 

· Ku ei oo ihan vielä tarkkaa että mihin ammattiin haluaisi opiskella 

· Ku en tiiä vielä mitä teen isona 

· Kun en vielä tiedä minkä ammatin haluaisin tai mitä elämältä haluaisin 

· Kun en vielä tiedä, mitä haluan tulevaisuudelta. 

· Kun tietää, että osaa. Haluan opiskella. 

· Kuullut siitä kivoja juttuja veljeltä. 

· Kuulostaa hyvältä ja saa enempi aikaa miettiä, miksi haluaisi tulla. Lukiosta on helpompi päästä yliopistoon. 

· Liian aikaista miettiä omaa ammattia vielä. 

· Lukio antaa lisää aikaa päättää ammatista ja alasta lukio tähtää pidemmälle 

· Lukio antaa parhaan pohjan yliopistoa varten. 

· Lukio kiinnostaa minua eniten 

· Lukio on lähellä. Isoveli meni jo lukioon, niin on helppo mennä sinne myös. 

· Lukio saa aikaa päättää 

· Lukio, saa mahtavia kokemuksia, lukiobileet. 

· Lukion jälkeen on helpompi miettiä mitä tekee, koska en vielä sitä tiedä. 

· Lukion käydessä saan yleistietoa ja löytyy paremmin ammatti johon haluan 

· Lukiossa on paremmat mahdollisuus työpaikkoihin ja minua kiinnostaa luokio-opiskelu 

· Luonnontieteet ja biologia kiinnostaa minua. 

· Lähellä ja lisää miettimisaikaa tulevaisuuteen 

· Man behöver det. 

· Minua kiinnostaa yliopistot ja tavallinen lukio-opiskelu 

· Minä haluan lukioon ja sillä siisti 

· Molemmista saa paljon mahdollisuuksia mutta minulle sopivampi vaihtoehto on lukio. 

· Numerot on nyt hyviä ja jos ne pysyy hyvinä, saan siitä lisäpisteitä jatko-opintoihin. 

· Olen aika kova lukemaan. 

· Olen aina halunnut mennä lukioon. 

· Olen tyyppiä joka sopii lukioon. 

· Olisi enemmän aikaa miettiä 

· Olisi hyvä suorittaa ylioppilaskirjoitukset pois alta. 

· Ollut aina ainoa vaihtoehto minulle. 

· On lähellä ja pääsee pänttäämään lisää. 

· Paras vaihtoehto. 

· Paremmat edellytykset hakea ammattiin 

· Parhaat jatkoajatukset, tulee aikaa miettiä mihin todella haluan panostaa 

· Pääsee mieluiseen ammattiin. Saa enemmän rahaa. Saa paremmin töitä kuin ammattikoulun käynyt. 

· Pääsee paremmin yliopistoon, jossa on ala joka minua kiinnostaa eniten 

· Pääsee parempipalkkaisempiin töihin.  

· Pääsy yliopistoon on varmempi 

· Saa enempi aikaa miettiä mikä minusta tulee isona 

· Saa lisää aikaa miettiä mikä haluaisi olla ja pääsee ehkä helpommin yliopistoon. 

· Saan aikaa harkita jatko-opintoja 

· Saan enempi aikaa miettiä mikä minusta tulee isona 

· Saan miettiä rauhassa mitä aion tehdä myöhemmin. 

· Saan vielä aikaa miettiä lukiossa. 

· Saisi lisää aikaa miettiä, mitä haluaa tehdä isona. Samoin oppisi enemmän. 

· Se antaa aikaa miettiä. 

· Se antaa lisää aikaa, voi rauhassa etsiä itseä ja omia mielenkiinnon kohteita. 

· Se johtuu ehkä siitä että siitä on tosi laaja se haarukka että minne pääsee jatkamaan, ja lukion jälkeenkin voin mennä vielä ammatilliseen jos haluan, että ovet on auki silloinkin 

· Se kiinnostaa eniten 

· Se ois lähin täällä, ja monet kaverit menee myös 

· Se on helpoin tie päästä ajattelemaani ammattiin: asianajaja. 

· Se on minua lähellä ja siitä pääsen helposti seuraavaan kouluun. 

· Siellä on mahdollisuudet tosi hyvin. Pääsee yliopistoon siitä, voi jatkaa itseään kiinnostaville aloille. 

· Siellä pääsee sellaisille aloille mistä kiinnostunut. Se on vähän yleissivistävämpi. 

· Siellä saa lisää tietoa. 

· Sieltä saa hyvän pohjan yliopistoon. 

· Siinä on aikaa miettiä kolme vuotta mihin ammattiin haluaa. 

· Siinä saa aikaa miettiä eikä heti tarvitse mennä töihin. Voi mennä jatko-opintoihin. 

· Siitä avautuu paljon mahdollisuuksia eteenpäin. 

· Siitä saa hyvän perustutkinnon 

· Siitä saa hyvän pohjan, varsinkin yliopistoon sekä yleissivistystä 

· Siitä saa lisää miettimisaikaa ja lukion paperit. 

· Siitä saa mielenkiintoisen ammatin ja panostan opiskeluun, että pystyn lukiossakin opiskelemaan ja panostamaan siihen. 

· Siksi että lukupääni on hyvä ja keskiarvoni on korkea. Lukio on yleissivistävä ja saan lisää aikaa miettiä mitä haluan. Suunnittelen opintojen jatkamista yliopistossa. 

· Teknillinen lukio, koska haluan mennä sinne.

· Teoriaopinnot kiinnostaa enemmän 

· Tykkään opiskella 

· Tykkään opiskella ja kehittää itseäni. 

· Tykkään opiskelusta. 

· Työskentelen mieluummin mielellä kuin käsillä. 

· Tähtään pitemmälle opinnoissani. 

· Tähtään yliopistoon 

· Urheilulukiossa pystyy harrastamaan omaa lajia opintojen ohessa. 

· Voin sitte päättää myöhemmin

· Yleissivistyksen moniin eri jatko-opintoihin 

· Yleissivistävä ja hyvät mahdollisuudet yliopistoon asti 

· Yliopisto kiehtoo jatkossa 

· En osaa sanoa (7 kpl)



Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, ns. kakasoistutkinto



· En oikeen tiedä, kaverit ovat sanoneet että se olisi ihan hyvä. 

· Jotta pääsee tarvittaessa muihinkin kouluihin, missä yo-todistusta tarvitaan esimerkiksi. 

· Koska mä en niin paljon oo teoreettinen lukijaihminen mutta sitten, että tosta saa suoraan ammatin ja pelkkä lukio on niin teoreettista,   

· Koska samalla voi opiskella ammatin ja jatkaa siitä vielä pitemmälle. 

· Koska silloin mulla on yo-tutkinto ja mahdollisuus opiskella niitä aineita, mitkä itseä kiinnostaa. 

· Sais ammatin samalla ja kuitenkin lukion koska se on ollut mulle tärkeä aina et meen lukioon 

· Se on jatko-opintojen kannalta hyvä. 

· Siinä pystyy opiskelee ylioppilaslakin ja oppii samalla työelämää jopa käytännöntasolla, niin se olisi tosi mielenkiintoinen vaihtoehto. 

· Siinä tulee molemmat, saa ammatin myös. 

· En osaa sanoa (1 kpl)



Ammatillinen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)



·  



Kymppiluokka



·   





Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)



· Ei halua perustella. Tuntuu hyvältä valinnalta. 

· Pääsee tekemään enemmän käsillä kaikkea konkreettista







Joku muu koulutusvaihtoehto



· Se on kiinnostanu ala-asteen aikana minua tosi paljon.




Mihin ammattiin aiot opiskella tai minkä tutkinnon tai koulutuksen aiot suorittaa?



· Agronomi, tai maanpuolustuskorkeakoulu kadettikoulu 

· Ammattia en vielä tiedä, mutta nuorisotyöhön. 

· Ammattikorkeaan ja diplomi-insinööriksi, ehkä atk/koneala. 

· Arkkitehdin ammatti 

· Arkkitehti 

· Arkkitehtuuri tai muusikko tai kummatkin. 

· Asianajaja-tutkinto. 

· Autoala, autonkorjaaja 

· Autoalan huoltotutkinto. 

· Autoalan koulutuksen, ajoneuvon asentajaksi. 

· Autoasentaja. 

· Autokori, logistiikka, automaatioasentaja. 

· Automaatioala 

· Automaatioasentaja. 

· Autonasentaja. 

· Auto- tai sähköala 

· Datanomi. 

· Datanomi. 

· Datanomin tutkinto 

· Diplomi-insinööri tai musiikin alan tai kemian alan koulutus. 

· Diplomi-insinööriksi. 

· Ehkä insinööriksi 

· Ehkä lääkäri. Hoitoala 

· Ehkä merkonomin tutkinto. 

· Ehkä palomieheksi tai pelastusalalle 

· Ei ole vielä selvillä, mutta maatalous-metsäalan perustutkinto 

· Ei ole vielä tiedossa, mutta lukion jälkeen jatkan yliopistoon 

· Ei sillä varmaan väliä 

· Ei tiedä, ehkä opettajaksi. 

· Eläinhoitaja, sairaanhoitaja. 

· En nyt haluaisi puhua asiasta. 

· En ole varma ammatista, mutta valtiotieteelliseen tiedekuntaan ensisijassa. 

· En ole varma. Olen harkinnut poliisin ammattia. 

· En ole vielä varma. Varmaan yhteiskuntatieteellisiin. 

· En osaa sanoa. Sen takia menen lukioon jotta tiedän sen jälkeen mitä haluan. 

· En tiedä ammattinimikettä 

· En tiedä lukion jälkeen. 

· En tiedä vielä. Kaupalliset (markkinointi) alat ja sähköpuoli kiinnostaa. 

· Enpä oikeastaan. Tietotekniikka. 

· Ensihoitajan tutkinto 

· Ensin lukio, en osaa vielä sanoa sen jälkeen jatkosta. 

· Hallinto ja yhteiskuntatieteet. 

· Haluaisin olla isona ehkä opettaja.  

· Haluaisin opiskella lääkäriksi. 

· Haluisin lääketieteelliseen ja lääkäriksi. 

· Hiusalan tutkinnon ja ylioppilastutkinnon 

· Hotellialaa ja kokiksi. 

· ICT-asentaja tai videopeli suunnittelija. 

· Jalkapalloilija. 

· Joku ravintola-ala tai vastaava 

· Jonkin taidealan, valokuvaus, laulaja tai kirjallisuustiedon kandidaatti. 

·  jonkun ammatillisen. 

· Jotain energia- tai tietotekniikan alaa on tarkoitus ruveta  opiskelemaan lukion jälkeen. 

· Jotain liikuntaan liittyvää. 

· Juridiikkaa. 

· Just nu veterinär eller något i biologi 

· Kampaaja. 

· Kanske närvårdare. 

· Kauppakorkeakoulu. 

· Kemian alaan liittyvän, kuten farmaseutti tai apteekkari. 

· Kokiksi 

· Kokiksi tai tarjoilijaksi. 

· Kokki 

· Kokki 

· Kokkikoulu. 

· Kondiittori 

· Koodaajaksi 

· Kosmetologi. 

· Kosmetologin perustutkinto. 

· Kuljetusalaa kuorma-autonkuljettajaksi. 

· Kuljetusalan tekninen tutkinto. 

· Lastentarhanopettaja ja ei muita tällä hetkellä ole. 

· Lentokoneen asentajaksi. 

· Lentäjäksi tai lennonjohtajaksi 

· Lentäjän tutkinto 

· Levyseppähitsaajaksi. 

· Liikennelentäjä 

· Logistiikan alan koulutuksen 

· Lukio 

· Lukio ensin, lääkäri ehkä? 

· Lukio ja ei tiedä mitä muuta 

· Lukio ja ylioppilas. 

· Lukio. 

· Lukio. Liikunnanopettaja. 

· Lukio. Ylioppilas. 

· Lukion ja sitten ehkä opettajaksi  

· Lukion jälkeen lääketiedettä. 

· Lukion jälkeen musiikkiopistoon. 

· Lukioon ja sitten en tiedä muuta. 

· Lukioon olen menossa ja en tiedä vielä mitä opiskelen sen jälkeen. 

· Luonnontieteet ja biologia. 

· Luultavasti taloustieteiden kandidaatti ja maisteri. 

· LVI ja logistiikka 

· Lähihoitaja 

· Lähihoitaja 

· Lähihoitaja ja eläinlääkäri. 

· Lähihoitaja. 

· Lähihoitaja. 

· Lähihoitajaksi ensin 

· Lähihoitajaksi ja vammaispuolelle ajattelin erikoistua. 

· Läkare 

· Lääketiedettä haluan opiskella. 

· Lääketieteelliseen tiedekuntaan. 

· Lääketieteen alalle, en osaa vielä sanoa tarkemmin. 

· Lääketieteen alalle, tutkijaksi tai palomieheksi. 

· Lääkis on ajatuksena. 

· Lääkäri lopulta 

· Lääkäri, aivokirurgiksi tai jos kallistun oikeustieteelliseen haluan aina oikeusministeriksi asti, koska politiikkakin kiinnostaa 

· Lääkäri. 

· Lääkäriksi 

· Lääkäriksi 

· Lääkäriksi 

· Lääkäriksi 

· Maatalousoppilaitoksen jälkeen agrologiksi. 

· Media-alan perustutkinto 

· Medianomin koulutus. 

· Meribiologian tutkinto 

· Merikapteeni 

· Merkonomi 

· Merkonomi 

· Merkonomi 

· Merkonomi,  

· Merkonomi. 

·  merkonomi? 

· Metallimies,  

· Metsuri 

· Metsäkoneenkuljettaja 

· Muotiassistentti. 

· Muusikon perustutkinto 

· Myyjä tai muu vastaava. 

· Myyjän koulutusta 

· Närvårdare 

· Oikeuslääkäriksi 

· Oikeustieteelliseen. 

· Oikeustieteen maisterin tutkinto olisi mielenkiintoinen. 

· Oikeustieteet 

· On vielä epäselvä 

· Opettajaksi tai lähihoitajaksi. 

· Opettajaksi, psykologia 

· Opettajan ammatti kiinnostaa, esim. peruskoulun opettaja 

· Opettajan ammatti. 

· Parturi-kampaaja. 

· Perushoitaja. 

· Poliisiammattikorkeakoulu, maanpuolustuskorkeakoulu. 

· Poliisiksi 

· Poliisiksi 

· Psykologi. 

· Psykologi. 

· Psykologia. 

· Psykologiaa 

· Psykologiksi 

· Psykologiksi mahdollisesti. 

· Psykologin 

· Rakennusmies-tutkinnon 

· Ravintola-ala / luultavasti kokki 

· Ravivalmentajaksi 

· Ruoka-alalle 

· Sähköala 

· Sähköala tai LVI tai rakennushommiin, en tiiä vielä 

· Sähköala, armeijaan töihin 

· Sähköalalle, autoasentaja... 

· Sähköalan koulutuksen, sähköinsinööriksi ehkä. 

· Sähköasentaja 

· Sähköasentaja tai robotiikkaa, en ole ihan varma vielä. 

· Sähköasentaja. 

· Sähköinsinööri 

· Sähkötekniikan insinööriksi 

· Talotekniikan linja, kylmä- ja lämpöasennus. 

· Tanssiopettaja ammattiin 

· Tarjoilija. 

· Tiedemies kiinnostaa, historiantutkija. Kotimaisen sotatieteen tutkija. 

· Tähtäimenä olisi ensihoitajan ammatti. 

· Vaatetusalan koulutus yrittäjäksi 

· Yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi 

· Yliopistoon jatkossa 

· Yliopistossa se kauppakorkea-ala, eli kauppatieteitä 

· Yliopistotutkinto 

· Ylioppilastutkinto 

· Ylioppilastutkinto 

· Ylioppilastutkinto 

· Ylioppilastutkinto ja siitä sitten vielä pidemmälle. 

· Ylioppilastutkintoon tähtään, sen pidemmälle ammatista en osaa sanoa. 

· En tiedä vielä (88 kpl)

· En osaa sanoa (26 kpl)




Mitä muita ammatteja tai tutkintoja tai koulutuksia olet harkinnut?



· Aliupseeri 

· Ammatillisen koulutuksen tutkintoja 

· Ammattikoulun sosiaali- ja terveysala. 

· Ammattikoulusta: turvallisuusala. 

· Ammattikoulutuksena datanomi olisi sellainen, johon voisin hakea jos ei arvosanat riitä muuhun. 

· Ammattikoulutusta olen myös harkinnut 

· Asianajaja 

· Asianajaja, hammaslääkäri. 

· Asianajajaksi. 

· Autoala. 

· Autoalalle. 

· Autoasentaja ja metallimies 

· Auton korjaaja 

· Datanomi ehkä. 

· Diplomi-insinööri 

· Diplomi-insinööri 

· Ehkä jotain raksaa tai metallialaa 

· Ei muuta kuin lukio tällä hetkellä 

· Elektroniikka-asentaja. 

· Eläintenhoitaja ja maatalouspuolelle jotain tai sitten logistiikka-alaa. 

· En niin paljon ole muita harkinnut mutta metsäkoneenkuljettajaa ja ehkä metallipuolta lisäksi. 

· Ensihoitajaksi 

· Esimerkiksi jotakin alkutuotannon tekijää niin kuin kalatuotanto. Maanviljelijä ja insinöörihommat on etusijalla myös 

· Esimerkiksi datanomin koulutusta. 

· Jalkapallovalmentaja. 

· Joku luokan- tai aineenopettaja 

· Jotain kulttuuriin liittyvää. 

· Jotain luonnontieteisiin liittyvää. 

· Jotain sähköalaan liittyvää. 

· Jotain terveydenhoito / kosmetiikka? 

· Kaikkia vaihtoehtoja, en mitään tarkkaa. 

· Kaivospuolelle Tornioon. Sähköpuolelle. 

· Kaivospuolta. 

· Kaksoistutkinnon suorittamista: lukio ja amis yhdessä. 

· Kaksoistutkintoa 

· Kaksoistutkintoa. 

· Kampaaja, kosmetologi. 

· Kasvatustieteitä. 

· Kauneusalaa ehkä. 

· Kauneusalaa 

· Kauppa-alalle 

· Kemisti 

· Kokki 

· Kokki 

· Kokki  

· Lastenhoitaja, kosmetologi eli kauneusala. 

· Lastenhoitoalaa 

· Lentoemäntä. 

· Liikunnanohjaaja tai vastaava 

· Liikunnanopettajaksi 

· Logistiikka, turvallisuusala. 

· Lukio 

· Lähihoitaja. 

· Lääketiedettä,  

· Lääkäri, arkkitehti, muotisuunnittelija. 

· Lääkäri, opettaja (ala-asteenopettaja) 

· Lääkäri. 

· Lääkärin tai lähihoitajan ammattia. 

· Maanrakennusala 

· Manikyyri 

· Matkailualaa 

· Merkonomi. 

· Metalli- ja rakennuspuoli kiinnostavat myös. 

· Metallialaa 

· Metallipuoli. 

· Metsäalan-, automekaanikon tutkinto. 

· Metsäkoneen kuljettaja 

· Minusta voisi tulla joku arkkitehti tai muu suunnittelija 

· Musiikillinen koulutus. 

· Musiikkiala 

· Musiikkiala 

· Muusikko, fysioterapeutti, lääkäri 

· Olen harkinnut mm. opettajan ammattia. 

· Olen harkinnut myös lukiota 

· Opettaja, malli, pappi, parturikampaaja. 

· Opettajaksi 

· Parturi-kampaaja, kosmetologi. 

· Personal trainer, vartija/järjestyksenvalvoja 

· Pintakäsittely tai maaseudun yrittäjä 

· Poliisi, autonasentaja 

· Poliisi, opettaja, sotilas. Vähän kaikkea. 

· Poliisikoulutus 

· Psykologiaa, jotta voisin valmistua psykiatriksi. 

· Rakennusalaa, lähihoitajaa,  

· Ravintola-, cateringala. 

· Ravitsemusterapeutti. 

· Ruoka-ala 

· Sairaanhoitoalaa, ruoka-alaa 

· Se metsätyökoneihminen tai joku tommonen 

· Sisustusarkkitehti 

· Sosiaaliala. 

· Sosionomin työ/nuoriso-ohjaajan työ. 

· Sirkusalan ammattiopistoa olen myös miettinyt, koska harrastan sirkusta 

· Sähkö, LVI tai rakennushommat 

· Sähköalaa 

· Sähköasentajan koulutusta esimerkiksi

· Talonrakentajan ammatti. 

· Turva-ala. 

· Turvakoulutusta, vartija tai poliisi 

· Turvallisuusala: vartijan tutkinto 

· Tuulimyllyn rakentaja ja aseseppä 

· Yrkesakademin.  

· En osaa sanoa (3 kpl)




Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta?



· Aika hyvä 

· Aika hyvä käsitys. 

· Aika hyvä silleen että hyvä paikka. Ei mitään ihmeellistä. 

· Aika nopeasti ammatti, 

· Aika rentoa verrattuna lukioon. Ei tarvitse lukea yhtä paljon kuin lukiossa. 

· Aika sellanen rento ja vapaa, pääsee tekemään, mut on myös rankkaakin,  

· Ainakin siellä on enemmän, että tehdään niitä asioita. 

· Ainakin sieltä valmistuu nopeammin. 

· Ammatillinen koulutus on mielestäni yleisesti ottaen hyvää koulutusta. 

· Ammattia mennään opiskelemaan. 

· Ammattiin pääsee nopeammin 

· Ammattikoulu on hyvä vaihtoehto jos oppii paremmin tekemällä. 

· Att den är praktisk 

· Bra 

· Bra 

· Bra 

· Bra och intresant. 

· Den är bra sak men den passar inte för mig 

· Det är ganska lärorik. 

· Ehkä jos ei opiskelu niin kiinnosta, vaan itse tekeminen ja  kokeileminen, niin silloin ammatillinen opiskelu on parempi. 

· Ei mikään kovin kummonen. 

· Ei ole mitään selkeää käsitystä, koska en ole tutkinut asiaa 

· Ei ole paljon teoriaa enemmän käytäntöä. 

· Ei opiskelua vaan asioiden tekemistä. 

· Ei se mikään huono oo 

· Ei tarvitse niin paljon lukea kuin lukiossa ja peruskoulussa pääsee helpommin ja nopeasti työelämään, enemmän konkreettista opiskelua 

· Ei tarvitse tehdä paljoa töitä. 

· En oikein osaa sanoa. Ensi viikolla menemme ammattikouluun vierailulle. 

· En oikein tiedä, ei ole käsitystä kun en ole hirveästi tutustunut. 

· En ole asiaan perehtynyt niin hyvin, että voisin sanoa mitään 

· En osaa sanoa, mutta voisi olla toinen vaihtoehto lukion lisäksi 

· Enemmän käytännöllistä työtä kuin lukemista. 

· Enemmän käytännön läheinen, työharjoitteluun ja sitä kautta töihin 

· Enemmän tekemistä ja vähemmän kirjasta pänttäämistä 

· Että pääsee suoraan töihin ja voi suoraan kouluttautua ammattiin, johon haluaa. 

· Että pääsee tekeen töitä aika nopeesti 

· Että saa sitä koulutusta mitä haluaakin varmasti. 

· Että se ei ole niin rankkaa kuin lukio. 

· Että se on rentoa. 

· Että siellä opiskellaan siihen ammattiin 

· Että siellä perehdytetään työelämään ja ammattiin mitä on opiskelemassa 

· Että siellä tehään paljon ite kaikkea 

· Helpompaa rennompaa kuin lukiossa eikä niin paljon lukemista. 

· Helpompi ja liittyy ammattiin 

· Helposti haluamaansa työtehtäviin 

· Hyvin vaativa 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä antaa valmiudet päästä suoraan työelämään. 

· Hyvä ja nopea tapa päästä töihin 

· Hyvä koulutus 

· Hyvä käsitys, siellä tehdään paljon töitä. 

· Hyvälaatuista. 

· Hyvä mielikuva 

· Hyvä. 

· Hyvät mahdollisuudet saada ammattiin koulutusta Suomessa 

· Hyvää koulutusta ja saa ammatin. 

· Ihan hyvä kuva, minulle tarkoitettu. 

· Ihan hyvä mielestäni 

· Ihan hyvä mielikuvas 

· Ihan hyvä, että siellä pääsee oikeesti opiskelemaan kiinnostavia asioita 

· Ihan hyvä, siitä on tosi paljon hyötyä. Yhtä paljon hyötyä kuin lukiosta. 

· Ihan hyvä, Suomessa kai ihan hyvällä tasolla se. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä.  

· Ihan mielenkiintoinen paikka, kävimme tutustumassa, ei ole vaan minun paikka. 

· Ihan mukavaa kai 

· Ihan perus. Ei mitään ihmeellistä. 

· Ihan tehokas ja toimiva tapa jatko-opintoihin 

· Itse en heti menisi sinne 

· Jag hört mycket bra och jag tycker att det är intressant 

· Jag tycker att den passar för några människor men inte för mig 

· Jag tycker det är intressant val. 

· Jos haluaa päästä nopeasti töihin tai vaikka kosmetologiksi 

· Jotenkin tulee mielikuva, että siellä opiskellaan tiettyyn ammattiin. 

· Kavereiden mukaan helppo 

· Koulutus on monipuolista 

· Kyllä se minusta on ihan kivaa. Tarvittavaa. 

· Käydään ammattiasioita läpi, enemmän käytännön töitä. 

· Käydään koulua, kerätään opintopisteitä, työharjoittelua 

· Käydään käytännössä taitoja läpi. 

· Käytännön läheinen ja omasta mielestäni mukava. 

· Käytännön läheinen pääsee nopeammin työelämään 

· Käytännön läheistä ja enemmän työharjoittelua ja pääsee nopeammin  työmarkkinoille. 

· Käytännön läheistä. 

· Käytännön opiskelua enemmän kuin lukiossa. 

· Leikkaukset ja säästöt ovat vaikuttaneet opiskelun laatuun esim. lähihoitajat, terveydenhuoltoala ja turvallisuusala 

· Litet lugnare. 

· Lukioon menisi ne, joilla on parempi keskiarvo ja muut amikseen. 

· Melko hyvä kyllä. 

· Mielenkiintoinen ja kiinnostava. 

· Mielenkiintonen 

· Minulla ei ole hirveesti minkäänlaista käsitystä, mutta luulisin että voi päästä vähän helpommalla kuin lukiossa. 

· Mukavaa se koulu, kun käsillä tehdään niin paljon. 

· Musta tuntuu että siellä ei vaadita niin paljon kuin lukiossa. 

· Ne menee jotka haluaa mennä nopeasti työelämään, en osaa sanoa muuta. 

· Nopea ja ripeä keino päästä työelämään. 

· Nopeampi tie ammattiin kuin esim. lukion kautta 

· Nopeasti työ ja alanvaihtoon opiskelussa 

· Nopeasti työelämään, ja voin jatkaa opiskelua myöhemminkin 

· Normaali 

· Nykypäivänä paljon ollaan työssä. 

· On arvostettua mielestäni 

· On ihan hyvä käsitys 

· On mukavaa. 

· On paljon työssä oppimista 

· On se hyvää ja siellä oppii aika paljon. 

· Opiskellaan suoraan töihin johtaa töihin nopeasti. 

· Opiskellaan yhtä tiettyä alaa. Vähemmän teoriaa ja enemmän käytännön opiskelua. 

· Opontunnilla kuulin, että käsillä tekemistä se on, eikä niin paljon lukemista. 

· Pakolliset teoriat ja sitten näyttöjä töistä. 

· Perehdytään tulevaan ammattiin. 

· Perusaineita ja lisäksi opetellaan tulevaan ammattiin. 

· Pääsee helposti ja nopeasti töihin verrattuna lukioon. Palkkataso alhaisempi kuin lukion käyneellä. 

· Pääsee nopeammin töihin. 

· Pääsee töihin nopeammin, opitaan työtä tekemällä. 

· Reaaliaineet ja omaan alaa liittyviä asioita opiskellaan. 

· Rennompaa kuin lukio, helpompi päästää työelämään nopeasti 

· Rennompaa kuin lukio esimerkiksi 

· Rennompaa, ei niin paljon kokeita ja läksyjä 

· Rento ja mukava 

· Rentoa ehkä, emmä tiiä 

· Saa ammatin nopeammin. 

· Saa jonkun tietyn alan koulutuksen 

· Saisi olla vähän tehokkaampaa, tiivistettynä kahteen vuoteen ei mitään välipäiviä koulusta 

· Se  enemmäkseen koostuu siitä että jos vaikka lääkäriksi haluaa niin lähetetään sairaalaan seuraamaan. 

· Se on aika vapaamuotoista. 

· Se on ainakin lukemisen kannalta rennompaa kuin lukio. Siellä pääsee tekemään alaan liittyviä asioita. 

· Se on enemmän käytännön oppimista kuin lukemista, vähemmän teoriaa, suunnattu ihmisille jotka tykkäävät tekemisestä. 

· Se on erittäin hyvä koska siinä valmistuu heti ammattiin, eikä välttämättä tarvitse jatkokoulutusta hankkia. 

· Se on helpompaa kuin lukio. 

· Se on helpompaa mitä lukio. 

· Se on hieman rennompaa ja helpompaa ja nopeampaa kuin lukio. 

· Se on huonompi kuin lukio ja sinne hakeutuvat ne jotka eivät  pärjää koulussa. 

· Se on huonompi kuin lukio, se on käytännöllisempi tie 

· Se on hyvin käytännönpainotteista. 

· Se on hyvä koulutus johonkin tiettyyn ammattiin. 

· Se on hyvä. 

· Se on ihan hyvä.  

· Se on ihmisille jotka oppii tekemällä. 

· Se on käytännönläheistä ja rennompaa. 

· Se on käytännönläheistä ja valmistaa ammattipätevyyden ja siihen sisältyy työssäoppimisjaksoja. 

· Se on käytännönläheistä, pääsee heti ammattiin. 

· Se on rentoa ja opettavaista.  

· Se on tosi hyvä juttu, mutta ellei vielä tiedä mitä aikoo tehdä, lukio on parempi vaihtoehto. 

· Se on vähän käytännönläheisempää kuin lukiossa. 

· Se on vähän niille, jotka haluaa nopeasti työelämään ja aikuistua. 

· Se taitaa olla vähän vähemmän haastavaa kuin lukio, että ei tartte niin paljon aikaa siihen, mutta jos löytyy oma ala niin mikä ettei 

· Se tuota on hyvin käytännönläheistä ja esim. kotona ei tarvi panostaa niin paljon kuin lukiossa. Ja nää opiskelutoverit ei kaikki välttämättä oo niin perusteellisesti tutkinut eri asioita. Mutta pidän sitä melko hyödyllisenä ihmisen kannalta joka tapauksessa 

· Sellainen, että sinne menee opiskelijoita, jotka eivät ole motivoituneita opiskeluun. He tietävät, mihin ammattiin haluavat. 

· Sellanen et siel tehää paljo asioita työharjottelulla 

· Semmoinen vähän, ehkä laiskotellaan paljon. 

· Semmonen et siellä tehdään asioita että opitaan 

· Semmonen että pääsee tekemää  paljon käytännön opiskelua ja työtä ja on rentoa. 

· Semmonen että sinne menee kaikki hulivilit jotka ei jaksa opiskella 

· Semmosta erilaista. En osaa oikein selittää. 

· Siel ainakin työharjoitteluja on sillä alalla minne on  menossa ja sitten aika pitkälti opiskeluja alan perusjutuissa 

· Siellä ei hirveästi opiskella teoriaa vaan tehdään itse. 

· Siellä enemmän tehään ite työtä 

· Siellä käydään pikkutarkasti asioita läpi aina tietyltä alalta. 

· Siellä on enemmän näyttöön perustuvaa kuin teoriaa. 

· Siellä on enemmän tekemistä, kuin lukemista. Siellä myös tehtäviä. 

· Siellä on enemmän yhden alan opiskelua ja työharjoittelua. 

· Siellä on kiva ja mukava opiskella. 

· Siellä on käytännön asioita myös. 

· Siellä on paljon työskentelyä ja käsillä tehdään. Ei kauheasti lukemista. 

· Siellä on rennompaa ja se on vapaaehtoista. 

· Siellä opetellaan enemmän töihin liittyviä juttuja. 

· Siellä opetellaan tekemään sen alan asioita 

· Siellä opetetaan tiettyihin ammatteihin, perustaitoja niihin: esimerkiksi autonkorjaaja tai sähköasentaja. 

· Siellä opiskellaan enemmän tiettyä alaa. 

· Siellä opiskellaan perusasioita jostakin valitusta ammatista 

· Siellä opiskellaan samoja asioita kuin lukiossa mutta valmistaa  työhön. 

· Siellä opiskellaan teoriaa ja käytännön asiat miten tehdään  asiat. 

· Siellä opiskellaan tiettyyn ammattiin ja valmistutaan tiettyyn ammattiin 

· Siellä opiskellaan tiettyä ammattia ja ei juuri sen enempää muuta 

· Siellä opitaan tekemällä työtä. 

· Siellä oppii ammatin perustaidot, että pärjää hyvin työelämässä. 

· Siellä saa fyysistä opiskelua, mitä tehdään siellä, käytännön hommia. 

· Siellä saa tehdä käsin enemmän asioita kuin lukiossa. 

· Siellä tehdään aika paljon siihen ammattiin liittyviä töitä. 

· Siellä tehdään alaa enemmän ja luetaan vähemmän. 

· Siellä tehdään enemmän asioita konkreettisesti, on työharjoitteluja 

· Siellä tehdään enemmän konkreettisia asioita. 

· Siellä tehdään enemmän. 

· Siellä tehdään jonkin alan ammattilaiseksi ja keskitytään vain siihen. 

· Siellä tehhään asioita, opitaan silleen 

· Siellä tehään enemmän ja ei ole niin paljon lukemista. 

· Siellä valmistutaan suoraan työelämään ja koulutetaan eri aloihin. 

· Sieltä pääsee muutamassa vuodessa ammattiin melko helposti. 

· Siinä opetetaan ammattiin eikä erinäisiä aineita niin kuin lukiossa 

· Siinä painotetaan käytäntöä. 

· Siinä vaan valmistutaan suoraan johonkin työhön ja saa ammatin  

· Siinä valmistutaan hyvin ammattiin. Joillakin aloilla on aika helppoa saada ammatti. 

· Siitä pääsee helposti töihin. 

· Siitä pääsee melko nopeasti töihin. Näin yleisesti. 

· Siitä pääsee suoraan ammattiin. Riviammatteja. Voi halutessaan edetä aika korkeallekin. 

· Silläkin pääsee eteenpäin ja pärjää 

· Sinne menee kaikki, jotka ei ole pärjänneet lukuaineissa erityisen hyvin. 

· Sinne menee ne jotka ei ole päässeet muualle. 

· Sinne menee ne jotka eivät keskiarvollaan pääse lukioon ja haluavat nopeasti töihin 

· Sinne menevät jotka eivät pääse tai päädy lukioon 

· Sinne on ainakin pääsykokeita ja jos on vähän pidempiä matkoja voi saada apurahoja ja aika useissa paikoissa voi sijoittua sinne majoittumaan. 

· Sinne pääsee helpommin kuin lukioon, ja se on ihan hyvä vaihtoehto jos haluaa helposti ammatin. 

· Soveltuu paremmin niille, joilla on vaikeuksia oppia. 

· Suht koht nopeasti töihin. 

· Tehdään erilaisia kädentöitä ja  sellaista konkreettisempaa. 

· Tehdään paljon käsillä. Monta alaa mihin voi opiskella. 

· Tekemällä oppimista, eikä niin hirveästi luentoja. 

· Toisella sijalla minulle. 

· Tosi hyvä ja siellä saa tehdä itse, ei tarvitse vain istua ja opiskella. 

· Tuntuu että se on vähän soveltavampaa kuin lukiossa. Lukiossa enempi päntätään ja luetaan samoin kuin luetaan kokeisiin 8. ja 9.-luokilla. Ammattikoulu on enempi työhön valmentavaa. 

· Töitä enemmän ei tarvi hirveesti lukee 

· Usein kakkosvaihtoehto 

· Vaikuttaa ihan kivalta. Oppisin yhtä hyvin kuin lukiossa. Käydään läpi lähes samoja asioita, mutta ei käydä kaikkia asioita mitä lukiossa käydään. 

· Valmentaa hyvin tiettyyn ammattiin. 

· Valmistutaan vain tiettyyn ammattiin. 

· Valmistuu nopeasti johonkin ammattiin johon opiskelee, eli johonkin perusammattiin. 

· Valmistuu nopeasti, pääsee nopeasti töihin. 

· Varmaa et se on vähän tsillimpää kuin lukio 

· Varmaan aika hauskaa 

· Varmaan ihan mukavaa ja opettavaista 

· Varmaan se on silleen hyvä jos tietää mihin haluaa 

· Vissiin et opiskellaan ihan kunnon aineita mutta se et minkä suuntauksen valitsee niin riippuu mitä harjoituksia on 

· Vähän rennonpaa kuin lukio. 

· Vähän sellanen käsitys ettei sitä kautta saa kunnollista yrittäjä pohjaa ja lukio on kuitenkin enemmän yleissivistävä kuin amis. 

· Vähän semmoinen, jos tiedetään mitä halutaan ja vain nopeasti pois koulusta. 

· Ei mitään mielikuvaa (24 kpl)

· En osaa sanoa (42 kpl)




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on?



· Ammattikoulun mainetta voisi parantaa. 

· Ehkä enemmän oppilaiden seuraamista ja enemmän valvontaa. 

· Ehkä jotkut opettajat voisivat olla kiinnostuneempia työstään. 

· Ehkä pitäisi vaatia lukuaineitten arviointeja joillain aloilla  paremmin. 

· Ehkä sen maine. 

· Ei kai siinä ole mitään kehitettävää, ihan hyvin ne kouluttaa ammattiin. 

· Ei mitään, sen oikea vaihtoehto joillekin 

· Ei oikeasti, minua vain ei kiinnosta se puoli 

· Ei ole vielä tullut mietittyä huonoja ja hyviä puolia 

· Ei tule mitään mieleen. Ihan hyvää on ollut mitä oon kuullut kavereilta. 

· Ei varmaan hirveästi. Pääsykriteereitä voisi tiukentaa, sillä sinne hakeutuu ihmisiä, joita ala ei kiinnosta vaan jotka eivät vaan  pääse muualle. 

· Emmä tiiä, ei ehkä koko ajan teoriaa 

· En oikein tiedä, lukio on enemmän arvostettua. Amikseen menee ne jotka haluaa mennä nopeasti työelämään tai jotka tietää mitä alaa haluaa heti. En sitten tiedä tarkemmin. 

· En ole sitä elämään kokeillut, joten en osaa sanoa. Joitakin  kavereita on amiksessa, mutta en niiltäkään ole mitään kuullut. 

· En osaa oikein sanoa. Ehkä ihmisten tietoutta siitä, että ammatillinen koulutus ei ole kakkosvaihtoehto lukion jälkeen, että sitä pystyttäisiin arvostamaan enemmän. 

· En osaa sanoa. Tiukempi pitäisi olla arvostelussa, ainakin joissakin ammatti- jutuissa esim. kokeissa. 

· En tiedä hyvin ammatillisen koulutuksen ongelmia, siksi en osaa  antaa hyvää mielipidettä 

· En tiedä, kielten opetus. 

· Enemmän arvoa jotta myös niillä on mahdollisuus, jotka eivät pääse opiskelussa nopeaan tahtiin mukaan 

· Enemmän mahdollisuuksia lukion kaltaiseen koulutukseen. 

· Enemmän vaihtoehtoja aloista. 

· Få bättre arbete efter det. 

· Jonkin veran vähemmän teoriaa, enemmän kädentöitä. 

· Keskiarvorajaa pitäisi nostaa korkeammalle, koska saisivat 9.-luokkalaisilta enemmän arvostusta hakea ammattikoulutukseen 

· Mahollisuuksia etäopiskeluun 

· Mera information, att man vet vad det handlar om. 

· Mielikuva on että ei ehkä ole ihan yhtä arvostettu niin ihmisten mielikuvaa voisi parantaa. 

· Opiskelu on liian löysää eikä kovin tasokasta. 

· Opiskelu tiiviimmäksi. 

· Paikkakunnasta riippuen mahdollisuus valita eri aineiden välillä. 

· Paremmat opiskelutuet 

· Parempaa ruokaa. 

· Pieniä ryhmiä, joissa kaveriporukat. Kavereiden mielipiteitä kuunneltu ehkä liikaa.  

· Päivien pituus olisi suunnilleen sama joka päivä. 

· Ruoka 

· Saa itselleen ehkä asiakaspalvelua ja yhteistyötaitoa parannettua 

· Saisi olla monipuolisempaa. 

· Sitä on vähän vaikea sanoa kun en ole käynyt, siellä varmaan  osataan omat asiat hoitaa. 

· Suurin osa porukasta ei ole kiinnostunut mitä opiskelee. 

· Tietäisi etukäteen millaisia aloja on. Enemmän pitäisi olla tietoa ammateista. 

· Tiivistää koulutusta kahteen vuoteen, kuin ennenkin 

· Vaikea, koska en vielä kerinnyt tutustua tähän ammattikoulutuspuoleen 

· Varmasti löytyy kehitettäviä alueita opetuksista jne. En osaa tarkemmin sanoa, kun olen 9.-luokalla vasta. 

· Voisi päästä helpommin opiskelemaan. 

· Voisi tiukentaa koulutusta ja lisätä haastetta. Minulla on kavereita ammattikoulussa. 

· Ei mitään (32 kpl)

· En osaa sanoa (219 kpl)




 Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



· Aika hyvä. 

· Aika hyvä. 

· Aika hyvä. 

· Aika hyvät näkymät. 

· Aika merkittävä. Mielestäni aika monet nuoret hakevat ammatilliseen koulutuksen ennemmin kuin lukioon nykyään. 

· Aika paljon yleistyy. 

· Aika sama kuin nytkin 

· Aika samanlainen kuin ennenkin. 

· Aika tärkeä 

· Aika vahvasti pysyy mukana. 

· Aika vakaa. 

· Aika yleinen jatkokoulutuspaikka. 

· Ammatillisen koulutuksen arvostus mielestäni nousee Suomessa 

· Ammatit katoaa automatisoinnin takia. 

· Bra 

· Bra 

· Bra 

· Den ser nog bra 

· Den är bra till några människor 

· Det kommer hållas ganska populär 

· Det ser jätte bra ut. 

· Ehkä sillä sais helpommin jonkun ammatin 

· Ei aina ehkä niin tärkeää mutta pysyy kuitenkin aina. 

· Ei kai siinä mitään. Sieltä pääsee korkeisiin ammatteihin. 

· En näe mitään suurempaa vaihtelua 

· En tiedä mutta uskoisin kyllä että muutoksia on tulossa. 

· Erittäin hyvä. 

· Erittäin positiivinen. 

· Erittäin suuri. Ihmiset haluavat päästä nopeesti töihin amiksen jälkeen. 

· Fortsätter det ju. 

· Ganska viktigt 

· Huono 

· Hyvin suosittua myös jatkossa. 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä ja tärkeä. 

· Hyvä kai. 

· Hyvä kait. Hyvä. 

· Hyvä mielestäni 

· Hyvä tulevaisuus 

· Hyvä tulevaisuus 

· Hyvä uskoisin 

· Hyvä, ei mitenkään erilainen tähän verrattuna. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. Arvostetaan koko ajan enemmän ja enemmän. 

· Hyvä. En osaa perustella enempää. 

· Hyvä. Ihmiset alkavat miettiä enemmän ammatillista koulutusta ennemmin kuin lukiota. 

· Hyvä. Siitä pääsee alalle, mikä itseään kiinnostaa tai  ainakin paremmat mahdollisuudet kuin lukion kautta. Kun tietää, mitä haluaa, niin on helpompi hakeutua alalle. 

· Hyvä. Varmaan tulee säilymään. 

· Hyvältä näyttää 

· Hyvältä näyttää. Siellä on paljon vaihtoehtoja ja hyvää opetusta. 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä kai. 

· Ihan hyvä kait se on 

· Ihan hyvä varmaan 

· Ihan hyvä varmaan, siellä on jonkun verran ihmisiä ja valmistuukin  ihmisiä. 

· Ihan hyvä varmaan. 

· Ihan hyvä varmasti 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. Tarvitaan myös tekijöitä. 

· Ihan ok.  

· Ihan tärkeä osa. 

· Iso mysteeri minulle, katsotaan tuleeko muutosta ja mihin suuntaan 

· Isommaksi kasvanu nykyään, lupaavalta näyttää. 

· Jag tror det kommer att vara bättre. 

· Jatkuu samalla linjalla 

· Jos tietää mille työalalle haluaa niin sitten amis 

· Kasvava 

· Koko ajan kehittyy. Hyvään suuntaa on menossa. 

· Koko ajan menee enemmän porukkaa ammattikouluun. 

· Kovasti nousussa ollut ammattikoulun arvostus. 

· Kyllä se on hyvä. Monet menevät lukioon ja ammattikouluun. Kyllä se vaikuttaa hyvältä. 

· Kyllä se varmaan ihan hyvä on. 

· Kyllä se varmaan nousee enemmän suositummaksi. 

·  kyllä töitä varmaan riittää. 

· Kyllä uskon, että se tulee pärjäämään ja tulee varmasti  opiskelijoita tulevina vuosina. 

· Kyllä varmaan puolet menee ainakin 

· Kyllä varmaan sinnekin vielä mennään, ehkä se pysyy samanlaisena. 

· Kyllä varmasti hyvä, nuoriin uskotaan ja halutaan saada hyvä  koulutus. Uskon vahvasti että hyvin sujuu, nuoriin halutaan panostaa, koska niihin uskotaan. 

· Kyllä varmasti pysyy tärkeänä. 

· Lukioon mennään enemmän 

· Luulen että se laajenee ja tulee enemmän mahdollisuuksia ja se  paranee. 

· Luultavasti aika hyvä. 

· Luultavasti aika hyvä. Ammattimiehiä tarvitaan. 

· Luultavasti ihan hyvä 

· Luultavasti ihan hyvä 

· Luultavasti ihan taattu. 

· Melko hyvä 

· Melko hyvä todennäköisesti. 

· Melko hyvä. 

· Melko lupaava. 

· Menestyksellinen, tulevaisuudessa siihen haetaan enemmän. 

· Menestyneisyyttä. 

· Mielestäni hyvä tulevaisuus 

· Mielestäni pysyy paikallaan samoin kuin nyt, ammatillisella koulutuksella on omat kannattajat 

· Mielestäni se digitalisoituu varmasti enemmän. 

· Moni suosii sitä ja sen suosio on kasvussa. 

· Mä nään sen aika positiivisena, että on vahva tulevaisuus, et se tulee kannattamaan ja olemaan suosittu  

· Nouseva. Musta tuntuu, että yhä useampi nuori valitsee ammatillisen koulutuksen lukion sijasta. 

· Nään valoisan tulevaisuuden, jaksaa tulevaisuudessakin jengiä kiinnostaa. 

· Olettaisin että hyvä 

· On se aika hyvä. 

· Onhan se hyvä. 

· Osa aloista ovat suosittuja mielenkiintoisia ja osalle tulisi   saada enemmän opiskelijoita 

· Paranemaan päin 

· Positiivinen 

· Positiivinen veikkaisin  

· Pysyy ainakin samana. 

· Pysyy ennallaan 

· Pysyy samana kuin nykyään 

· Pysyy samana kuin nytkin eikä muutu hirveesti. Ehkä uusia aloja tulee. 

· Riippuu siitä tietääkö mitä haluaa tehdä vai opiskella. On tärkeätä opiskella Suomessa. 

· Saattaa ehkä vähentyä. 

· Saattaa kasvattaa suosiota, ja opiskelijoita tulee enemmän peruskoulusta opintojen jälkeen 

· Sama kuin nytkin 

· Samanlainen kuin tänäänkin 

· Samanlainen kun nykyäänkin ei muutosta. 

· Samanlaista kuin nyt on. 

· Sanoisin että se on tosi tärkeätä, että uskoisin että se  pysyy samanlaisena kuin nykyään ainakin, että riippuu digitalisaation ja muun semmosen etenemisestä ja kaikesta semmosestakin 

· Se on aika hyvä, pääsee aika helposti ammattiin, ja käytännöllinen. 

· Se on niinku hyvä on merkitys. 

· Se tulee varmasti vielä yleistymään. 

· Ser bra ut och blir mera modernt. 

· Ser bra ut. 

· Sinne on jatkossakin menijöitä, kaikkia ei kiinnosta lukeminen. 

· Sinne varmaan hakee yhä useampi nuori. 

· Säilyy varmaan entisellään. 

· Teknologia saattaa haastaa ammatillisia töitä. Monialaosaajat ovat tarvittuja. Riippuu siis ammatista. 

· Tietyillä aloilla varmaan ihan hyvä mutta joillain aloilla missä ei oo töitä niin paljoa niin huonompi 

· Toivottavasti positiivinen. 

· Tulee kasvamaan varteenotettavana vaihtoehtona 

· Tulee parantumaan entisestään tulevaisuudessa. 

· Tulevaisuudessa aletaan arvostaa enemmän ja sinne puolelle haetaan myös tasavertaisesti 

· Tulossa lisääkin opiskelijoita 

· Tämä on vaikea kysymys, kun ei tiedä siitä koulutuksesta. Se pysyy melko tasaisesti samanlaisena. 

· Tärkeä vaihtoehto, erilaisiin töihin kuin esim. yliopistosta 

· Varmaakin ihan ok 

· Varmaan aika hyvä 

· Varmaan aika hyvä 

· Varmaan aika hyvä 

· Varmaan aika hyvä ja sellainen että sinne haetaan aika paljon 

· Varmaan aika hyvä, moni haluaa ammattikouluun. 

· Varmaan aika hyvä. 

· Varmaan aika sama kun nytten, et ei varmaan muutu kauheesti 

· Varmaan aika suosittua. 

· Varmaan aika vähenevä, mutta pysyy kuitenkin hengissä vielä. En osaa sanoa mitkä alat vähenevät. 

· Varmaan enemmän jatko-opiskelumahdollisuuksia tulee. 

· Varmaan hyvä tulevaisuus. 

· Varmaan hyvä, siitä pääsee suoraan töihin. 

· Varmaan hyvä. 

· Varmaan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan ihan hyvä

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan on aika hyvä. Moni hakee siihen koulutukseen. 

· Varmaan saavat työtä 

· Varmaan tulee yleistymään enemmän nuorten vaihtoehtona. 

· Varmasti saa ammatin 

· Varmasti suosittu. 

· Veikkaan, että ihan hyvä. 

· Voi olla helpompi saada töitä nopeammin kun on käyny ammattikoulun. 

· Voittaa varmaan lukion tulevaisuudessa 

· Yhtä suuressa osassa pysyy kuin nytkin. Sieltä pääsee nopeammin työelämään. 

· En osaa sanoa (91 kpl)




Millaista tietoa olet kaivannut?



· Amiksen liikuntaohjaaja. 

· Ehkä sitä, että minkälaisia kaikkia vaihtoehtoja on. 

· Enemmän ammateista ja kuinka ammattikoulussa toimitaan 

· Enemmän millaista siellä on. Mitä siellä tehdään. 

· Enemmän perustietoa ja muuta tietoa, mitä tarvitsen. 

· Enemmän siitä että miten siellä opiskellaan, kurssimääriä ja  sellaista. 

· Enemmän tietoja eri aloista. 

· Enemmän, että millainen rutiini opinnoissa on ja miten se koko homma pyörii (ei ainoastaan pääsääntöisesti). 

· Eri tutkinnoista olen kaivanut tietoa nettisivuilta. 

· Erilaisista aloista, mitä vaihtoehtoja on 

· Esimerkiksi että minkälaista se opiskelu siellä on, että kuinka paljon on tekemistä ja teoriaa ja minkälaisia ne päivät on siellä 

· Esimerkiksi se että missä voi kouluttautua noille aloille mitkä mua kiinnostaa 

· Faktaa tietoa koulutuksesta 

· Haluaisin tietää enemmän lähihoitajan ammatista. 

· Jotain et mitä eri aloilla tehään ja näin 

· Jotakin muuta lisää kun mitä opolta olen saanut, mutta mitä se muu on en osaa sanoa. 

· Keskiarvo- yms. vaatimukset 

· Keskiarvorajoja 

· Lisää tietoa kaikista aloista lähiseudulla. 

· Lukio on selvä valinta minulle joten en juuri tiedä mitään siitä. 

· Lähinnä opiskelun kulusta, miten opiskelu etenee vuosien varrella eri kouluissa 

· Minkälaisia ammattikouluja on tarjolla 

· Minkälaista se on. 

· Minkälaista se työ on. Osaa käyttää laitteita. Nippelitietoa. 

· Minkälaista siellä on ja mitä siellä tehdään. 

· Mitä kaikkea voi mennä oppimaan ja missä ne paikat sijaitsee. 

· Mitä kouluja ja vaihtoehtoja on 

· Mitä ne tekee. Millaiset työvuorot ovat. Perusasioita enemmän. Palkkaus olisi kiva tietää. 

· Mitä siellä opiskellaan ja mitä hyötyä opiskelusta. 

· Mitä siellä tehdään tarkemmin. 

· Om närvårdare utbildning.

· Saatiin opo:lta vihko, mutta enemmän olisi voinut saada tietoa. 

· Semmosia ihan perusjuttuja 

· Tutustumiskäyntiä kouluun 

· Vähän kaikenlaista kysyttävää olisi 

· Vähän kaikenlaista tietoa olen etsinyt. 

· Yleisesti just että, kun emmä oo varma vielä mitä mä teen, niin että jos sais tietoa niin vois saada varmuuden 

· Ylipäätään kaikkea mikä liittyy ammatilliseen koulutukseen 

· En osaa sanoa (5 kpl)




Mitä aiot tehdä peruskoulun jälkeen?



Tehdä jotain muuta, mitä?



· E-urheilu Team / tietokonepelejä





Mihin koulutusvaihtoehtoon aiot hakea tai mennä peruskoulun jälkeen?



Muu koulutus, mikä?



· Ammattikorkea





Mitä aiot tehdä ammatillisen koulutuksen jälkeen?



Tehdä jotain muuta, mitä?



· Armeija





Mistä olet saanut tietoa ammatillisesta koulutuksesta?



Muualta, mistä?



· Ammatillisten koulutuspaikkojen edustajia on tullut vierailulle 

· Ammattikouluvierailulla                                    

· Harrastuksen kautta                                         

· Koulussa vierailulla LUKSIA ammattikoulusta                 

· Käynyt tutustumassa eri ammattioppilaitoksissa                  

· Käytiin koulun kanssa tutustumassa ammattikouluun           

· Käyty amiksessa koulun kanssa                               

· Ollaan käyty tutustumassa ammattikoulussa ja puhuttu asiasta  

· Omat käsitykset                                             

· Poikaystävä                                                 

· Sukulaisilta (4 kpl)                                                

· Tet                                                         

· Tet-viikko ammattikoulussa                                  

· Tutuilta                                                    

· Tutuilta  

· Tutustumiskäynneistä                                        

· Vaarin tutuilta                                             

· Ylä-asteella tutustumisia eri jatko-opintolaitoksiin        





Mikä on äitisi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?



Muu koulutus, mikä?



· Hermoratahieroja                                            

· Koulutus joka soveltui opettamiseen ja vanhustenhoitoon     



Mikä on isäsi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?



Muu koulutus, mikä?



· Insinööri                                                   

· Logistiikka-alan koulutus                                   

· Oppisopimuskoulutus                                         





Mihin ammattiryhmään äitisi kuuluu?



Muu, mikä?



· Kotiäiti ja mukana ravivalmennuksessa                       





Mihin ammattiryhmään isäsi kuuluu?



Muu, mikä?



· Edesmennyt                                                  

· Kuollut                                                     





Millaista erityistä tukea olet saanut koulunkäyntisi avuksi?



Jotain muuta, mitä?



· Finska                                                      

· Hjälp i provena                                             

· Koulukuraattorin luona                                      

· Koulukuraattorin luona käynti, stressiasioissa               

· Koulupsykologin tutkimuksia                                 

· Terapeutilla käynnit                                         

· Tukihenkilö                                                 






9.- luokkalaisten vanhemmat



Mikä työ tai millainen työ mielestäsi sopisi lapsellesi?



· Näpertäminen, kädentyöt.



Miksi opiskelu peruskoulun jälkeen ei kiinnosta häntä?



· Laiska




Miksi pitää ammatillista koulutusta lapselleen…?



Erittäin kiinnostavana



· Ei kiinnosta lukeminen. 

· Että hän pääsee työelämään ja hän näkee AMK:n järkevämpänä kuin lukion. Ensin timpurikoulu, sitten AMK. 

· För den är den han vill ha 

· Haluaa päästä hyviin töihin. 

· Hyvä vaihtoehto lähihoitajalle. 

· Hän haluaa ammatin saada. 

· Hän on itse siitä kiinnostunut eli sen takia. 

· Hän on kätevä käsistään. 

· Hän on selkeästi sen ilmaissut. 

· Hän tietää mihin haluaa, ei lukiota kun lukeminen ei kiinnosta 

· Joku paperi, todistus pitää olla. 

· Jotta elämässä pärjää. 

· Kaksoistutkinnon takia ja lapsi on enemmän tekijä kuin lukija. 

· Koska se valmistaa ammattiin ja on mahdollisuus saada työtä 

· Koska sen omat kiinnostuksen kohteet on siellä. 

· Koulutus antaa paperin ja saa samalla mahdollisuuden hakea jatkokoulutukseen tai työhön 

· Kun olen itse opiskellut ensin ammatillisen koulutuksen kautta, ei lukion kautta, ja sitten käytännön ja taas uusien opintojen kautta eteenpäin. 

· Käytännön ihmiselle mielestäni sopiva. 

· Käytännöntaidot on hyvät. 

· Lapseni ei ole kiinnostunut lukuaineista vaan on hyvin taitava käsistään. 

· Lapseni on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta tällä hetkellä.  Se on hyvä vaihtoehto työn saamisen kannalta ja myös  jatko-opiskelu paikan saamisen kannalta. 

· Lapsi haluaa sähköpuolelle 

· Lapsi on enemmän tekijä kuin lukija. 

· Lapsi on tekijätyyppiä. Paremmat mahdollisuudet saada ammatti. 

· Näin hän on suunnitellut. Ammattikouluun menevänsä. 

· Olen keskustellut poikani kanssa. 

· On itse kiinnostunut. 

· Opiskelumotivaation puute ja halu päästä nopeasti työelämään. 

· Pääsee työelämään kiinni. 

· Saa valita semmosen ammatin ja koulutuksen mistä on kiinnostunut niin sen eteen haluaa nähdä vaivaa. 

· Se antaa heti pohjan sille mitä alkaa tekemään. 

· Se on erittäin perustelu. Työskentelen ammatillisen koulutuksen parissa. Uskon, että se on sopiva. 

· Se on sitä konkreettista opiskelua siihen ammattiin. Siinä on käytännön harjoittelua ja käytännön työtä. 

· Se on tänä päivänä pakko olla ammatillinen koulutus. Ammatillista  pätevyyttä arvostetaan liikaa. Voi muutenkin olla pätevä kuin koulutuksen kautta, siis käytännön kautta. 

· Semmonen tekeminen ennemmin kuin lukeminen 

· Sen oloinen lapsi, että halua oppia tekemistä ei lukemista. 

· Sieltä saa työelämän perustiedot ja työ opettaa jatkossa. 

· Siitä on ollut kokemusta perheessä. 

· Sopii kyseiselle lapselle ja on monipuolinen. 

· Taloudelliset näkemykset, jos on resursseja kannattaa kouluttautua  mahdollisimman pitkälle.

· Tykkää tehdä käsillä konkreettisia asioita. 

· Vaihtelee mielipide jatkuvasti. 



Melko kiinnostavana



· En halunnut rajoittaa pelkästään akateemisiin ammatteihin tarkastelua 

· Että hän saisi ammatin siitä ja pystyy siitä jatkamaan työelämään. 

· Että saa jonkun ammatin ja työtä. 

· Hyvä vaihtoehto. 

· Hän itse haluaa ammattikouluun. 

· Hän on käsillä tekevä käytännön ihminen. 

· Hän oppii ammattiin siellä. Saa ammatin, mistä on kiinnostunut. 

· Hän pitkään harkitsi sen alan ammattia, mutta mieli muuttui. 

· Hänellä ei ole toiveammattia tai -koulutusta. Siksi pidetään lukiota ykkösvaihtoehtona. 

· Hänellä on luki- ja kirjoitusvaikeuksia. Ehkä lukio ei ole kovin mahdollinen. 

· Jonkinlainen ammatti pitää saada, jos ei ole oikein lukupäätä korkeakouluun, silloin ammattikoulu on hyvä vaihtoehto ja se ei  ole kestoltaan liian pitkä. 

· Jos hän itse, halustaan, kiinnostava, jos lapsi haluaa siihen suuntaan. 

· Jos lukioon ei pääse 

· Jos on kiinnostus johonkin alaan on lyhin reitti silloin. 

· Jos se haluu johonkin ite 

· Jos tekee fiksuja päätöksiä, voi jatkaa opintoja. 

· Jos tietää mihin ammattiin haluaa opiskella. Silloin parempi kuin lukio. 

· Kaikki jatko-opinnot ovat melko kiinnostavia. 

· Koska siitä saa suoraan ammattitutkinnon ja on helppo lähteä kouluttamaan itse lisää vaikka vaihtaa alaa. 

· Koska tiedän, ettei hän aio lukioon. Siitä syystä. 

· Koulumenestyksen pohjalta 

·  kunhan lapseni löytää sopivan alan. 

· Kyllä hän itsekin sitä on miettinyt vaihtoehtona. 

· Kyllä varmaan jompikumpi vaihtoehto joko ammatillinen -tai  yliopistokoulutus, kuin että lähtisi suoraan työelämään  peruskoulun jälkeen. Pidän näitä kahta sopivampana. 

· Käytännön osaajien kannattaa kouluttautua sitä kautta ja vaikka  jatkaa eteenpäin. 

· Lapsen koulumenestyksen vuoksi ammatillinen koulutus on kiinnostava. 

· Lapsen oma mielipide 

· Lukio on ykkösvaihtoehto 

· Minulla on jo tätä 9-luokkalaista vanhempia lapsia, joiden koulunkäyntiä olen seurannut ja on kokemusta. 

· Käsistään kätevä opiskelu sopii hänelle. 

· Olen itte yrittäjä ja hän on näitä tietokonejuttujen kanssa tuttu 

· On hyvä jos ylipäätään ovat kiinnostuneita koulutuksesta 

· Pojalle opiskeleminen on vähän hankalaa. Ammatillisessa  koulutuksessa on enemmän käsillä tekemistä. 

· Saa ammatin hyvästi.

· Saa koulutusta ja valmistuu samalla ammattiin. 

· Saa valmiuksia parempaan opiskeluun myös muille aloille. Ammatillinen koulutus ei rajoita mitään tällä hetkellä. 

· Se riippuu lapsen toiveesta, jos löytää jonkun kiinnostavan, silloinhan se käy. 

· Sen takia, koska hän on ajatellut kaksoistutkintoa. Siinä on ammatillinen koulutus osana. 

· Senkin jälkeen on mahdollisuudet pyrkiä korkeampaankin kouluun ja   ammatti on valmiina. 

· Siellä oppii käytäntöäkin. 

· Sieltä on mahdollisuus jatkaa monelle eri alalle ja se painottuu tekemiseen. 

· Siitä hän on eniten puhunut. Lukio ei kiinnosta. 

· Siitä saa ammatin ja siitä pystyy jatkamaan, mutta oma halu  tarvitaan. 

· Siitä saisi nopeammin ammatin. Lukio ensisijaisesti olisi se vaihtoehto. Sen jälkeen voi lähteä hakemaan ammattikoulutusta. 

· Totta kai jos lapsella on motivaatio johonkin tiettyyn alaan niin totta kai. Se vaikuttaa paljon onko lapsella kiinnostusta alaan. 

· Tulevaisuudessa käden taidot korostuvat entisestään 

· Vaihtoehto, eihän kaikista lukioon ole 

· Varmaan sen takia kun lasta itseään kiinnosta. 

· Voisi soveltua sellaiseen käytännöntyöhön. 

· Yksi vaihtoehto. 

· Yksi vaihtoehto. 



Ei kovin kiinnostavana



· Ajattelen, että lapseni lähtisi lukioon. 

· Ammattikoulu päättää opintopolun. Harkitsematonta mennä ammattikouluun jos pääsee lukioon. 

· Ei tuo hänelle uravalintaa. 

· Ensinnäkin tiedän, ettei hän itse halua. Hän haluaa lukioon. 

· Halu saada yleissivistystä lisää ja jatko-opintoihin valmiutta 

· Haluaisin, että hän ottaisi lukion ensin, vähän korkeamman koulutuksen. 

· Han vet inte vad han vill 

· Hän ajattelee lukioo tai kaksoistutkintoa. Kyllä se voisi olla ihan kiinnostavakin, mutta kun tyttö on niin hyvä koulussa niin voisi mennä mielestäni lukioon. Ammattikoulu on enemmän niille joita ei lukeminen kiinnosta. 

· Hän haluaa saada ammattikorkeakoulutasoisen perusopetuksen itselleen. 

· Hän on osoittanut tällaista akateemista suuntautumista, kiinnostunut lukemisesta. Tutkijan ura, lääketiede. 

· Hänellä on kyky mennä lukioon kokeiden pohjalta. 

· Hänellä on niin korkeat intressit. 

· Hänen keskiarvo on semmoinen, että hänellä on muitakin  vaihtoehtoja kuin ammattikoulu. 

· Hänen mielenkiinnon kohteeseen ei pääse ammattikoulun kautta. 

· Hänen omien edellytysten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella 

· Häntä itseään ei kiinnosta. Hän pärjää koulussa hyvin. 

· Jag tror att hon vill studera matematik 

· Jag vet att hon har sagt att hon ska gå gymnasium 

· Koulumenestyksen takia 

· Kun hän on pitkään halunnut lukioon. Se ei ole tämän lapsen kohdalla olennaista. 

· Lapsen kanssa on käyty keskusteluja ja hän on menossa lukioon että voi siirtää päätöstä alan valinnasta. 

· Lapsi ei itse ole kiinnostunut siitä. 

· Lukio tarpeellinen jatko-opintojen kannalta 

· Lukiossa aikaa miettiä mitä haluaa. 

· Luonteenlaatu ja hänen omat halunsa. 

· Lähinnä sen takia, että lukupäätä näyttäisi olevan suhteellisen hyvin, eikä häntä itseään vaihtoehto tunnu kiinnostavan. 

· Mielestäni lukio on hyvä käydä ja lukioon pohjautuvasta koulutuksesta hän haaveilee. 

· Nuorta kiinnostaa korkeakouluopinnot. Epävarmuus ammatillisen koulutuksen tilasta tällä hetkellä. 

· Olen itse akateemisesti koulutettu ja näen että lukio on yleissivistävä - sen jälkeen voi mennä ammatilliseen koulutukseen jos haluaa 

· Oma mielipide, menee lukioon ja sieltä yliopistoon. 

· On aina puhuttu että hän menee lukioon 

· On vielä niin nuori ettei tiedä mitä haluaa. 

· Pojalla on niin hyvät arvosanat, ehkä kuitenkin kaksoistutkinto voisi olla. 

· Se riippuu koulusta.  

· Sen ammatillisen koulutuksen nykyinen taso on ala-arvoista. Ne ihmiset jotka siellä toimii. En halua, että lapseni joutuu sellaiseen piiriin. 

· Siinä saa vielä 3 vuotta lisäaikaa pohtia, hyvä pohjakoulutus tuleviin opintoihin 

· Tiedän, että hän on hyvä oppilas ja hän haluaa mennä lukioon. Hänelle ei ole tullut vielä mieleen mitään ammattia, mihin haluaa. Sen vuoksi näin. Kaksoistutkinto on tosi vaativa. Sen vuoksi en sitä laittanut. Jos olisi itse halunnut, niin silloin olisin sen valinnut. 

· Yleissivistävää koulutusta toivon eli lukio. 



Ei lainkaan kiinnostavana



· Ammatillisen koulutuksen tila on hälyttävä, todella huono 

· Ammattikoulujen lähiopetusmäärien putoaminen erittäin paljon, isot ryhmäkoot, pääsykokeiden poistuminen, ohjaus ja tuki puuttuu, ei 16-vuotiaalle verkkokurssia. Valmistutaan puutteellisin  ammattitaidoin. Ei vaadita opiskelijoilta riittävästi. Erityisoppilaiden tuki on huono. Liian lyhyet koulupäivät: muutama tunti keskellä päivää. Ammatillisen koulutuksen vaihtoehdottomuus.  Ei pääse oppisopimukselle. Kunhan saadaan valmistumaan kaikki, taidoilla ei niinkään merkitystä. 

· Ei löydy sopiva ammattia. On matemaattisesti lahjakas. 

· Haluaisin lapseni käyvän lukion 

· Han skall vara läkare 

· Hukkaan heitetyt taidot, siis oman lapsen 

· Hän ei ole puhunut siitä vaan on ajatellut lukiota. 

· Hän on lahjakas, joten ammattikoulu ei ole vaihtoehto hänelle. 

· Hän on suunnitellut ammattikorkeakoulua. Häntä kiinnostaa lukio-opiskelu. 

· Koska hänen menestyksensä ja tavoitteensa ovat sitä luokkaa ja hän ei ole kiinnostunut. 

· Koska on jo vähän niinku suunnitellut mihin yliopistoon hakisi ja  muuta.

· Koulumenestys viittaa siihen että lukio on oikea vaihtoehto. 

· Lapsen omat intressit on lukiossa. 

· Lapsi ei itse kiinnostunut, haluaa lukioon ja yliopistouraa luomaan 

· Lukio on välttämätön jatko-opintojen kannalta, yo-todistus ja  yleissivistys 

· Pärjänny hyvin koulussa, jää aikaa miettiä lukiossa mitä haluaa jatkossa. 

· Sen takia että hän aikoo lääkäriksi 

· Tietenkin lapsen oma halu lukiokoulutukseen ratkaisee tässä merkittävästi. Ja toiseksi jatko-opintosuunnitelmat, yliopisto. Koen ettei ammatillinen koulutus anna valmiuksia päästä  yliopistokoulutukseen. 




Miksi juuri tämä koulutusvaihtoehto olisi lapsellesi sopivin?



Ammatillinen koulutus



· Ammatillinen koulutus jonka jälkeen armeija ja ehkä jatko siellä tai sitten poliisi koulutuksen opinnot. 

· Antaa hyvän pohjan tulevaisuudelle. 

· Ei ole niin lukevaa tyyppiä. 

· Enemmän tekijä kuin lukija 

· Haluaa itse sähköalalle 

· Hiukan hakusessa mitä lopulta haluaa. 

· Hän ei oo kovin motivoitunut lukuaineissa. Erittäin taitava käsistään ja luova tyyppi. 

· Hän itse haluaa mennä. 

· Hän itse haluaa sitä. 

· Hän itse haluaa. 

· Hän käteväkäsistään. 

·  hän omaa hyvät käden taidot eli on käytännön ihminen ei luku-  ihminen. 

· Hän on käteväkäsistään. 

· Hänellä on perinteisesti ala ollut valmiina, verenperintö 

· Häntä kiinnostaa tietyt alat ammatillisella puolella. 

· Just siks, että oletan tuntevani tän nuoren 

· Juuri näiden luki- ja kirjoitusvaikeuksien takia. 

· Koska hän on enemmän käytännön tekijä. 

· Koska sieltä saa ammatin. 

· Käytännön ihminen. 

· Käytännönläheistä harjoittelua 

· Lapsella on vahva ajatus siitä mitä alaa, hän haluaisi opiskella. 

· Lapsi on tekijä eikä lukija. 

· Luulen, että hän kokee mielekkäämpänä ammatillisen koulutuksen. 

· Olen tullut lapseni kanssa siihen tulokseen ja hänkin on sitä mieltä, että tämä on hyvä 

· On enemmän tekevä kuin lukeva. 

· Pääsee nopeasti työelämään. Hän ei ole hyvä opiskelija. 

· Saa ammatin. 

· Saa mennä minne itse haluaa. 

· Se vaan on. 

· Sillä kiinnostaa se ala ja saa ammatin, mitä töitä pystyy tekee tulevaisuudessa. 

· Sosiaali- ja terveysala. 

· Sosiaaliala on mieleinen. 

· Teoriaa vähemmän. Enemmän käytännön asioita. 

· Tietotekniikka-ala kiinnostaa. 

· Turha mennä sinne mikä ei motivoi. 

· Tykkää juurikin tehdä käsillä jotain konkreettista. 

· Uskoisin, että se on tällä hetkellä hänelle sopivin. 

· Valmistuu ammattiin, mutta tulee mahdollisuus jatko-opintoihin.



Lukio



· Aikaa miettiä miksi haluaa ja lukio on lähellä kotia. 

· Ainakin hän on itse maininnut että aikoo mennä lukioon ja haluaa hankkia itselleen hyvä ammatin. 

· Ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin jatkamisen takia 

· Antaa aikaa miettiä ainakin vielä siitä eteenpäin jatkoa. 

· Antaa kolme vuotta aikaa miettiä jatkoa. 

· Antaa lisää miettimisaikaa ja koulumenestys on sellainen että  tulee pääsemään lukioon. 

·  antaa yleissivistävää valmiutta ja valmiutta elämään yleensä sekä työelämään ja jatko-opintoihin 

· Att den är kunskaper han behöver 

· Edellytykset pärjätä lukion opinnoissa. 

· Haluan lukioon. 

· Han vill vidare utbilda sig 

· Hon har sagt att hon vill gå gymnasiet 

· Hon vill läsa lång matematik 

· Hyvät jatkomahollisuudet eikä hän vielä tiedä mitä haluaa 

· Hän ei oikein vielä tiedä sitä ammattia, mihin haluaa valmistua. Olisi lukio, kolme vuotta aikaa miettiä sitä. 

· Hän ei vielä tiedä mitä haluaa opiskella. Antaa lisäaikaa. Ja saa yleissivistystä. 

· Hän haluaa ilmaisutaidelukioon itse ja suunnittelee näyttelijän uraa. 

· Hän haluaa sinne itse ja tykkää lukea. 

· Hän hyvä lukemaan .opiskelu kannattaa. 

· Hän itse haluaa sinne. 

· Hän on itse ajatellut niin. 

· Hän pärjää erittäin hyvin koulussa. Ei tiedä, mitä haluaa aikuiseksi tehdä. Lukio on yleissivistävää. 

· Hän tähtää yliopistoon 

· Hänellä on hyvä koulumenestys 

· Hänellä on siihen edellytykset ja hän saa lisäaikaa miettiä. Se on  hyvä pohjakoulutus. 

· Hänen omasta mielestään paras vaihtoehto. Uskon, että hän haluaa laajentaa yleissivistystään. 

· Intressit lukiossa. 

· Itse haluaa lukioon tai myös kaksoistutkinto tulee kyseeseen 

· Jatko-opintojen kannalta 

· Jatko-opintojen kannalta tärkeä, korkeakouluopinnot. Avaa ovia tulevaisuudessa eri aloille 

· Jää aikaa miettiä jatkossa mitä haluaa. 

· Kiinnostaa lasta eniten, hänellä on suunnitelmissa hakea  jatko-opintoihin yliopistoon. 

· Kiinnostuksen kohteet 

· Kiinnostunut fysiikasta ja kemiasta. 

· Kolme vuotta lisäaikaa ja mietintä-aikaa mitä tekee. 

· Koska ammatin jonka hän haluaa, vaatii lukion jotta saa sen koulutuspaikan. 

· Koska hän itse haluaa sinne. 

· Koska hän saisi lisäaikaa miettiä, mikä hänestä tulee isona. Mihin ammattiin ja samalla lukio on yleissivistävä koulutus. 

· Koska oma ala on vielä hakusessa. 

· Koska on iän puolesta liian nuori, omasta mielestä tekemään päätöksiä, ei ole selkeätä ajatusta siitä, mikä haluaa isona olla. 

· Koska saa aikaa miettiä. 

· Koska siitä on parhaat mahdollisuudet päästä eteenpäin jatko- opintoihin, vähän korkeammalle asteelle. 

· Koska pärjää hyvin koulussa. 

· Koulumenestyksen ja monien omien halujensa vuoksi, 

· Kova lukemaan ja hyvä koulussa. 

· Lahjakas ja tykkää koulusta, ja haluaa itsekin jatkaa lukioon. 

· Lahjakkuus + ei sulje mitään ovia, vapaus valita myöhemmin 

· Lasta itseään kiinnostaa 

· Lukupää ja lapsen oma motivaatio. 

· Lähtee hänestä itsestään. 

· Matemaattisesti lahjakas. Keskiarvo yli 9. On aikaa miettiä 3 vuotta mitä haluaa. 

· Melkein 10 keskiarvo. En näe muuta vaihtoehtoa, mihin hänen kannattaa mennä. Hän pelaa jääkiekkoa. 

· Oma halu 

· Oma halu ja jatko-opintosuunnitelmat. 

· Oma valinta tyttärellä 

· On aikaa miettiä tulevaa alaa. 

· On kunnianhimoinen. Lukio on parempi pohja, jos haluaa korkeakouluopintoihin. 

· Parhaimmat jatkomahdollisuudet 

· Saa lisää miettimisaikaa, on yleissivistävä. 

· Saa yleissivistystä. Ammattikoulussa ei ollut sellaista alaa joka olisi sopinut. 

· Saada aikaa miettiä, mihin valmistua isona, saada hyvä yleissivistys, valmius useampaan jatko-opiskeluun 

· Se antaa perustan hakea sinne, mikä nyt on haaveena eli opettajan työ. Vähän aikaa miettiä, jos mieli muuttuu. 

· Se antaa pohjan yliopisto-opintoihin 

· Se ehkä antaa eniten vaihtoehtoja ja lisää aikaa ajatella tulevaisuutta. 

· Se on enemmän puhunu siitä 

· Se on kotipaikkakunnalla.  

· Se on lähellä, on paikkakunnallamme, siinä on miettimisaikaa ja voi jatkaa ammatillista koulutusta esim. vuoden jälkeen, joka ei ole mennyt sitten hukkaan sekään. Pääsyy on se että se on paikkakunnalla. Oma kiinnostuskin lukioon on. 

· Se on paras vaihtoehto 

· Se on suorin tie siihen ammattiin, mihin hän haluaisi mennä. 

· Se on yleissivistävä koulutus ja voi miettiä sen jälkeen tarkemmin mihin lähtee opiskelemaan. 

· Sen takia, että hän itse haluaa sinne. 

· Siellä urheilulukio on samassa.  

· Siinä kuitenkin parhaat jatkomahdollisuudet siihen mikä häntä kiinnostaa 

· Siinä on se 3 vuotta aikaa miettiä, ja hyvä pohjakoulutus 

· Siinä pystyy valmistautumaan, miettimään vielä tulevaisuutta. 

· Siitä on sitten tie auki moneen suuntaan. Ammatilliseen koulutukseen 

· Siitä saa lisää mietintä aikaa 

· Siitä saa vähän aikaa miettiä, mikä tulee isona. 

· Siitä voi ponnistaa, kun ehtii vielä miettiä tarkemmin mihin sitten hakeutuu. 

· Siksi että hän on kiinnostunut aloista joille ei ole  ammattikoulutusta. 

· Sitä kautta hän pääsisi jatko-opintoihin. 

· Sopii hänen tulevaisuuden haaveisiinsa 

· Takaa että on mahdollisuudet yliopistoon. 

·  takaa parhaiten sopivat jatkokoulutusväylät. 

· Tietojeni pohjalta. Edelleen sama. Hänen omien edellytyksen ja kiinnostuksen perusteella. 

· Tämä on hänen oma mielipiteensä, mennä lukioon. 

· Urheilulukio, se harrastaa tällä hetkellä sitä lajia jossa halua  edistyä mahdollisimman pitkälle ja sehän käy. Jos vaan pääsee sinne  sisälle. 

· Voi jatkaa harrastuksiaan ja saa asiallisen pohjakoulutuksen. On  ehdottomasti lapseni kohdalla paras ratkaisu. 

· Yleissivistyksen takia. Oppimistekniikan takia. 

· Yleissivistyväisyys. 

· Yleissivistävä ja ei ole ihan selvää vielä mille alalle hakee. 

· Yleissivistävä vaihtoehto 



Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, ns. kaksoistutkinto



· Jos jaksaa opiskella niin saa vahvempaa pohjaa. 

· Kahdet paperit tulee. 

· Koska hän haluaa jatko-opintojen kannalta sen ammattikoulutuksen. Enemmän mahdollisuuksia. Ja jos ei esim. lukiossa pärjäisi jostain syystä niin on se ammatti kuitenkin. 

· Koska se avaa ovet jokaiseen mahdolliseen, joka paikkaan mahdollistaa 

· Lapseni jo tietää tarkasti mitä haluaa tehdä: älykäs ja samalla käytännöllinen. 

· Lapsi haluaa itse kaksoistutkinnon. 

· Lapsi haluaa itse kaksoistutkinnon. 

· Möjligheten att studera i Sverige 

· Pääsee nopeasti työelämään kiinni. 

· Saisi yhdellä koulutuksella mahdollisuudet töihin ja jatko- opintoihin 

· Se antaisi valmiuden myös jatkaa eteenpäin, mutta saa itse päättää. 

· Se on monipuolinen. 

· Se on todella kattava.

· Se tuntuu sopivalta yhdistelmältä. 

· Siinä on mielekkyyttä käytännön kautta. Ammatillinen koulutus on käytännönläheisempää 



Ammatillinen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)



·  



Kymppiluokka



·   





Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)



·  





Joku muu koulutusvaihtoehto



· Tuo säännöllisen työn ja koulurytmin. Kannustaa suorituksiin ja osaamisen oppimiseen. Tärkeintä on se, että tulee rytmi. Amis ei tähän pysty nykypäivänä.




Mihin ammattiin lapsesi mielestäsi kannattaisi opiskella tai minkä tutkinnon suorittaminen sopisi hänelle?



· Ainahan sitä saa toivoa. Ehkä joku kaupallinen 

· Akatemiska yrke 

· Ammatti jossa saa työskennellä ihmisten kanssa. 

· Ammattikorkeakouluun ehkä? 

· Ammattikouluun opiskelemaan media-alaa. 

· Artesaanin tutkinto. 

· Autonasentajaksi. 

· DI 

· Ehkä lääkäri. 

· Ei voi tietää, mutta lääkäriksi haluasi opiskella.  

· En pysty vastaamaan, nimeämään yhtään. Toivon, että hän löytää sopivan. 

· Ensin lukio ja sen jälkeen yliopisto tai AMK. Tietää, että haluaa  lukioon, muut valinnat myöhemmin. 

· Fysiikka, kemia, englanti korkeakoulututkinto. 

· Fysioterapeutti. 

· Haaveilee lääkärin opinnoista. 

· Han skall bestämma själv 

· Han vet inte men jag tror ingengör 

· Hoito-ala. 

· Hon skall vara lärare eller barnsköterska 

· Hän aikoo opiskella lääkäriksi 

· Hän haaveilee ensihoitajan ammatista ja hänen lahjoillaan siihen pystyisikin. 

· Hän itse haluaa lääkäriksi opiskella ja siihen kannustamme jos  sellainen kiinnostaa. 

· Hän on kiinnostunut fysioterapeutin opinnoista. 

· Hän on kirjallisesti lahjakas ja ilmaisultaan lahjakas. Korkeakoulualalle näillä näkymin kaikki mahdollisuudet. 

· Hänestä on tulossa sairaanhoitoalan ihminen. Aloittaa ehkä lähihoitajana, tarkoitus jatkaa. Olen samaa mieltä. 

· Hänestä tulee kuulemma lakimies. On ollut selkeä linja monta vuotta. 

· Häntä kiinnostaa auto-ala. 

· Insinööri 

· Insinööri. Korkeakouluopinnot. 

· IT-ala 

· IT-alalle. 

· Jokin kalatalousammatti 

· Jokin musiikkiin liittyvä 

· Joko poliisi tai upseeri. 

· Joku kauneudenhoitoala 

· Joku koodaaja 

· Joku urheiluala 

· Jollekin ympäristöalalle hän on menossa. 

· Jotain  käsillä tekemistä joku käsityö-ammatti. 

· Jotain myyntialaan liittyvää 

· Kannustan opiskelemaan korkeakoulututkintoa, mutta en halua ottaa  kantaa enempää. 

· Kasvatusala. 

· Kasvatusalat yleensä. 

· Kaupan ala, merkonomi. 

· Kemian ja fysiikka, kemisti ja luonnontieteet. 

· Keskustellaan parhaillaan 

· Koska tulevaisuuden suunnitelma ei ole vielä varma, en osaa vastata  tähän. 

· Kosmetologi. Meikkaus tai muu. Perustuu hänen omaan lausuntoonsa. 

· Kosmetologi-kampaaja tai kokki. 

· Kosmetologiksi. 

· Kätilö 

· Lakimies tai lääkäri. Itseä kiinnostaa media-ala. 

· Lapsi on vammainen, en tiedä vielä 

· Lastentarhanopettaja 

· Liikennelentäjä. 

· Liikunnan ja kasvatuksen alalle.   

· Liikunnan opettaja. 

· Liikunnanohjaaja. 

· Liikunnanopettaja. 

· Liikunta 

· Liikunta-ala sitä kiinnostaa. Liikunnanohjaaja 

· Liikunta-ala. Hän on kova liikkumaan. Tanssi, liikuntapainotteiset alat. 

· Lukio ja siitä jotain eteenpäin. 

· Lukio. 

· Lukiotutkinto eli ylioppilastutkinto 

· Luokan opettajaksi. 

· Luonnontieteet. 

· Luulen, että hänestä tulee DI isänsä mukaan. Luonnontieteet ja  tekniikka kiinnostavat häntä. 

· Luulen, että hän tällä hetkellä puhuu hammaslääketieteestä. Otamme lukion. Hammaslääkäri 

· Lähihoitajaksi. 

· Lähihoitaja-sairaanhoitaja-sosionomi ja hammashoitaja. 

· Lääketiede, tutkimusta tai praktiikkaa 

· Lääketieteen lisensiaatti, erikoistumisen saa valita itse 

· Lääkäri 

· Lääkäriksi hän on miettinyt 

· Maanrakennusinsinööri. 

· Maansiirtopuolen työkoneet on hyvin samankaltaisia kuin pelit.  Samanlaiset nappulat, oppii käytön nopeasti. Rakennusalalle on myös haaveillut. 

· Maatalousala, agrologi, agronomi 

· Matemaattinen tutkinto 

· Merkonomi 

· Metalliala, en osa sanoa yksittäistä ammattia. 

· Mihin hän itse haluaa. 

· Musiikkiala 

· Oikeustiede 

· On tosi paljon vaihtoehtoja. On laaja se, mikä kiinnostaa. Hän tykkää. Hän voisi olla kokki. 

· Opettaja. 

· Opettajan ammatti. 

· Opettajan työ eli lukio, yliopistotutkinto 

· Opetuspuoleen liittyvä 

· Palomies tai poliisi 

· Pieneläin-/hevostenhoitaja. 

· Psykiatria, lääkäri, suvussa lääketieteen edustajia 

· Rakennusala ehkä tai jotain käsillä tekemistä. 

· Rakennusinsinööri 

· Rakennusmestari 

· Rakennuspuolen tutkinto 

· Rehtori 

· Sairaanhoitopuolelle. 

· Se on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Korkeakoulututkinto,  jonkun asteen. Ammatista ei voi vielä, on niin monta vaihtoehtoa. Vaikea sanoa. 

· Semmoiseen ammattiin, mistä hän itse on halunnut. Lasten opettajaksi. 

· Siitä en tiedä. Mennään yksi vaihde kerrallaan. 

· Sitä on vaikea vielä sanoa. Mahdollisesti joku media-ala tai sen tyyppinen. 

· Sosionomi tai nuorisotyö esim. 

· Sähköala 

· Sähköpuolen ammattitutkinto se tulee varmaan olemaan. 

· Taiteiden korkeakoulu 

· Tanssijanperustutkinto. 

· Tekniikka, rakennusala, puuseppä 

· Tekniikka. 

· Tekninen ala  

· Tekninen ala 

· Terveyden ja hyvinvoinnin alaa. 

· Terveysala. 

· Tietohallinnon tutkinto 

· Tietotekniikka. 

· Tietotekniikkahommia 

· Timpuri ja sitten rakennusmestarin kautta DI:ksi. 

· Tuohon en osaa vastata. 

· Turvallisuusala / poliisi / kaksoistutkinto 

· Tutkiva ammatti. 

· Tässä vaiheessa vielä vaikea sanoa. Jos pääsisi sinne urheilulukioon, toivon että saisi siitä ammatin tai uran tai jopa alkaisi urheilijaksi. Se ei taida olla ammatti, toki siinä lomassa pitäisi joku oikea ammatti hankkia, harva sillä elää kuitenkaan. 

· Valitkoon itse. 

· Varmaan lukio ja sitten se mihin itse haluaa lukion jälkeen. Se  ehkä vähän enemmän kuin ammatillinen tässä meijän tapauksessa. 

· Varmaan palvelualalle, parturikampaajaksi. 

· Viestintään tai markkinointiin 

· Ylempi korkeakoulututkinto (taiteiden maisteri). 

· Yliopistopuolelle. 

· Yo-tutkinto. Opettajan ammatti. 

· Ei osaa sanoa (21 kpl)




Mitkä muut ammatit tai tutkinnot sopisivat lapsellesi?



· Agrologi, metsäkoneenkuljettaja. 

· Arkkitehtuuri /arkkitehti 

· Artesaani. 

· Autonkuljetuslinja ammattikoulussa. 

· Datanomi 

· Ehkä maanpuolustus - upseeri-alat ja sotilasala. 

· Ehkä musiikkiterapeutti tms. 

· Elektroniikkapuolen asiat kiinnostavat. 

· Elintarviketieteet, tanssitaiteet, historia. 

· Eläinlääkäri, opettaja 

· En osaa tähän nimetä. Sillä on vahvana liikuntapuoli. Sieltä sen ammatin 

· En pystynyt ensimmäiseen nimeämään. Tulee uusia, mitä en itse tunne 

· Fysioterapeutti ja psykologi. 

· Fysioterapeutti.  

· Humanistiset. Lapset ja nuoriso ja taide. 

· Johonkin hoitotyöhön. 

· Jokin tieteen ala. 

· Joku armeijaura voisi olla sopiva 

· Joku kaupallinen ala. 

· Jääkiekkovalmentaja. 

· Kaksoistutkinto ja tietotekninen ala. 

· Kannattaisi hakea teknilliseen korkeakouluun. 

· Kasvatus ja opetus. Lukio- ja ammattikorkeakoulututkinnot. 

· Kauneusala. 

· Kauppakorkea, teknillinen korkeakoulu 

· Kokki. 

· Kokkikoulu, LVI-asentaja 

· Koodaaja 

· Kosmetologi. 

· Kosmetologi. 

· Kyllähän ammatillinenkin tai oppisopimuspohjainen onnistuisi. Varmaankin kuitenkin ensin lukion kautta liikkeelle ja sitten valitsee itse sen mikä kiinnostaa. 

· Käytännön työt ja tekniikan ala. 

· Laborantti. 

· Lastenhoitaja tai vastaava, myös opettaja. 

· Leipuri  

· Leipuri. 

· Liikunnan opettaja. Urheilulääkäri. 

· Liikunta-alan ammatit 

· Lukio ja yo-tutkinto valmistaisi moneen. Jotenkin ihmisiin ja  heidän kanssaan tehtävä työ sopisi hänelle. 

· Luonnontieteet 

· Lääketieteellinen ala. 

· Lääkäri ja lakimies 

· Musiikinala. 

· Niistä ei ole keskusteltu. En osaa sanoa. 

· Näyttelijä, kaupallinen 

· Opettaja 

· Opettaja AMK. 

· Opettaja tai lääkäri sopisivat myös hyvin hänelle. 

· Opettaja, asianajaja 

· Parturi 

· Psykologi 

· Psykologi 

· Psykologi voisi olla yksi. 

· Rakennusala ja ehkä joku tekninen ala. 

· Rakennusala, ensihoitaja. 

· Sisustusala. Sisustussuunnittelija 

· Sosiaaliala. 

· Sosiaalialan ihminen, nuorisotyöntekijä tms. 

· Suunnittelupuoli 

· Sähköalan tutkinto. 

· Tekniikkaan liittyvät, kemia, fysiikka, lääketiede, ohjelmointi, kauppatieteet, oikeustiede 

· Teknillinen korkeakoulu. Toimittajan ammatti. 

· Teknistä alaa, kaupallista. En osaa sanoa. 

· Varmaan joku urheiluun tai liikuntaan liittyvä.

· Voisi olla insinööri, liiketalouden johtamisen ammatteja esim. 

· Yhteiskunnalliset alat, taiteelliset alat, kielissä on lahjakas. 

· Yritysjuridiikka voisi sopia tuolle luonteelle, miksei myös kauppatieteet 

· Ei osaa sanoa (4 kpl)




Millainen käsitys tai mielikuva sinulla on ammatillisesta koulutuksesta?



· Aiemmin positiivinen käsitys, opetuksen laatu heikkoa tällä hetkellä 

· Aika huono. 

· Aika korkeatasoista koulutusta nykyään. 

· Aika käytännönläheistä koulutusta. 

· Aika neutraali, ihan ok. 

· Ainakin täällä lapissa vaihtoehdot, vaikka en ole kauheasti niihin perehtynyt niin on aika rajalliset. Suppea valikoima täällä. Toki kaksoistutkinnossa on jotakin esimerkiksi matkailuala joka on nyt nousussa olisi hyvä. 

· Ammatillinen koulutus leikattu liikaa. Johtaa huonoihin tuloksiin. 

· Ammatillinen koulutus on ihan hyvää, mutta ei mielestäni anna kovin suoria valmiuksia työelämään. 

· Ammatillinen koulutus on ollut Suomessa aikaisemmin hyvää  mutta nyt tilanne on huolestuttava, opetusta ei enää ole 

· Ammatillinen koulutus on tärkeä osa koulutusta, koko koulutusmaailmaa. 

· Ammatillisen koulutuksen parissa työskennellyt viisi vuotta. Aika hyvä käsitys. 

· Ammatillisessa koulutuksessa ei ole mitään vikaa. Opetusmateriaalit leimaa sitä. Keskeytysprosentit on isot 

· Ammattikoulu on hyvä koulu polulla työelämään. Antaa hyvät perusvalmiudet työelämään. 

· Antaa kaikille mahdollisuuden saada koulutusta ammatilliselta alalta 

· Antaa valmiudet työskennellä siinä ammatissa. 

· Arvostan sitä 

· Arvostettu, itse pidän hyvin arvokkaana 

· Arvostus noussut, lukio ei enää ainoa arvossaan 

· Den är bra 

· Den är bra 

· Den är fin 

· Den är riktigt bra 

· Det är jätteviktigt 

· Edelleen pidän sitä hyvänä tietyillä aloilla. 

· Ehkä jotenkin sellainen että taso on laskenut ja arvostus huono. 

· Ehkä kuva, siellä on turhan pitkä aika. Minkä verran asioita käydään läpi. 

· Ehkä on hyvä. Nyt on tullut, enemmän kuin aiemmin, vaihtoehtoja. Sen jälkeen pystyy jatkaa korkeakouluihin 

· Ehkä sellainen, että sieltä voi valmistua hyvinkin löysin rantein halutessaan, mutta toisaalta, sieltä tulee ulos hyvin fiksua porukkaa. 

· Ei anna tällä hetkellä riittävää ammattitaitoa. Liikaa vastuuta jätetään opiskelijalle. 

· Ei kovin suosittua tällä hetkellä 

· Ei mitään huonoa, paitsi että ehkä hieman lepsua. 

· Ei muuta kuin oma kokemus 

· Että siellä on vähän vaihtelevanlaista opetusta ja vaihtelevalla menestyksellä opiskelevia. Osa menee sinne kun ei muualle pääse ja osa on motivoitunut opiskelemaan. 

· Heikentynyt. 

· Huono kuva on tullut ja lehdistä luettu asia. 

· Huono kuva tällä hetkellä. Liian vähän tunteja ja ohjausta. 

· Huono käsitys. Liian vetelää olemista. Ei vastaa työelämän tarpeisiin. 

· Hyvä 

· Hyvä käsitys tuntimäärä on nykyään vaan aika pieni. 

· Hyvä käsitys. Mun mielestä ne antaa hyvät valmiudet päästä työelämään. Työ itsessään opettaa sitten myös. 

· Hyvä käsitys. Sopii varmasti silloin, kun tietää, mikä ala kiinnostaa. 

· Hyvä käsitys. Toisaalta ehkä joitakin aloja on pidennetty turhaan. Lyhyemmällä oppimäärällä pystyisi valmistumaan ammattiin. 

· Hyvä mielikuva, itse olen ammattikoulusta mennyt korkeakouluun. 

· Hyvä muuten, mutta nyt on vähän resursseja leikattu liikaa. 

· Hyvä vaihtoehto. Paljon muutoksia tapahtuu koko ajan. Paljon vaihtoehtoja. 

· Hyvä, elämään valmentavaa koulutusta 

·  hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. Itsekin sellaisen käyneenä. 

· Hyvä. Olen itsekin käynyt ammatillisen koulutuksen. 

· Hyvätasoista opetusta saa. Muuttunut koulunpenkiltä enemmän työlähtöiseksi. 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä koulu varmaan. 

· Ihan hyvä käsitys ammatillisesta koulutuksesta, on varteenotettava  vaihtoehto. 

· Ihan hyvä mielikuva 

· Ihan hyvä on. 

· Ihan hyvä se on, mutta ehkä turhan pitkäveteinen. 3 opintovuotta  pystyttäisiin hoitamaan 2 vuodessa. Se on turhan venytetty. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. Isoveli kävi LVI-alan koulutusta. Mutta painoalalta ei töitä silloin löytynyt. 

· Ihan normaali. Itellä kuitenkin ammatillinen tutkinto ennen ammattikorkeakoulututkintoa ja onhan se tärkeää.  

· Ihan ok 

· Ihan ok 

· Ihan ok. 

· Itse olen ammattikoulun käynyt. Ei ole valittamista. 

· Itse oon käyny ammattikoulun se oli ihan hyvä 

· Joillekin se näyttää sopivan 

· Julkisuudessa uutisoinnin mukaan siinä olisi parannettavaa. 

· Jäi sellainen mielikuva itselle, että joku koulutus piti käydä. Toivottavasti siellä saa hyvän koulutuksen nykyään. Itse kävin  aikoinaan ammattikoulun. Olisiko niin ettei nykyään oikein  saa hyvää koulutusta ammattiin siellä vai johtuuko se opiskelijasta, kyllä siellä oppii jos itse haluaa. Mediasta olen kuullut että sieltä tavallaan päästetään porukkaa hyvinkin heikoilla tiedoilla ja taidoilla, eli saa paperit ammattiin. 

· Kaksijakoinen. Uudistuksen jälkeen rahoitusta leikattu ja saanut negatiivista leimaa. Toisaalta arvostetaan työntekijöitä. 

· Kehittynyt hyvään suuntaan. Monipuolistunut. Teoria opintoja vähennetty. 

· Koulutus vaihtelee eri koulujen välillä. 

· Koulutusta on liikaa siirretty työpaikalle tapahtuvaksi opiskeluksi. Ja nykyajan työpaikoissa ei ole kellään aikaa opettaa ketään. 

· Kuva tullut huonommaksi ”Saa tutkinnon vaikkei mitään opiskele”. 

· Kyllä se on ihan hyvälaatuinen. 

· Käsitys on tällä hetkellä huono. Tämä ei ole opettajista riippuvaa, vaan opetussuunnitelmista riippuvaista. Suunnittelu kouluissa ei  ole hyvää, koska opettajien vaikutusmahdollisuudet ovat huonot. 

· Laadukasta koulutusta, nähnyt harjoittelijoita, joilla työmotivaatio kateissa. 

· Lapset ilman opetusta ja ovat vain muutaman tunnin koulussa. 

· Liian pitkä koulutus, koulua pitäis olla joka päivä. 

· Liian suppea. 

· Linjoittain erittäin arvostettu osa ja osa vähemmän. Erittäin monipuolinen 

· Meidän lähi ammattikoulussa on ainakin huonot opettajat, tai ei opettajia ollenkaan. Sijaisilla mennään.. 

· Melko huono käsitys. Lähiopetuksen vähyys on suuri ongelma. 

· Mielestäni se on hyvä sellaiselle, joka tietää mikä haluaa olla. Putkimies, kampaaja 

· Minulla on kohtuu hyvä käsitys:  pystyy tuottamaan koulutuksen joka auttaa ihmisiä löytämään työpaikkansa jatkossa. 

· Minun aikana se oli erittäin hyvä koulutus. 

· Mitä olen seurannut, opetuksen taso on heikentynyt ammattikoulussa. 

· Mä suosittelen sitä itse. 

· Määrätyillä linjoilla tosi hyvä 

· Nuoret eivät arvosta ammatillista koulutusta  

· Nykyään on paljon työssä oppimista. Ehkä opiskelu on nykyisin paljon vaativampaa kuin 30 v sitten, koska niin valitettavan moni keskeyttää ammatilliset opintonsa. 

· Olen itse käynyt ammattikoulun ja olen sillä tiellä. 

· Olen käynyt ammattikoulun. On hyvä vaihtoehto. 

· Olen päässyt oman työni kautta näkemään ja kuulemaan, että viimeisen 4-5 vuoden aikana taso on kovasti pudonnut. Koulu on antanut työelämälle enemmän vastuuta kuin aikaisemmin.  Opiskelijoissa on paljon haastetta esim. Käytöstavoissa ja muissa ihan perusasioissa on opettelemista. Ei työelämässä ole aikaa tähän. 

· Oli hyvä aikanaan 

· On hieman epäilevä, että mitä se käytännössä on. Tuttavien lapsia ammatillisessa koulutuksessa. Mitä siitä tulee, kun opetus vähenee  pitäisi itse opiskella. Kun koulut ovat vielä kaukana jää kaikki vastuu lapselle itselleen. 

· On paljon enemmän räätälöintiä oppilaan mukaan. 

· On vähän mennyt huonoksi, kun ei ole läsnäolopakkoa. Muutama tunti koulua päivässä. Tämä ei sovi kaikille. Pitää opiskella paljon itsenäisesti. 

· Onhan se varmaan aivan pätevää. 

· Opettajilla menee aikaa oheistoimintaan. 

· Opetus on ulkoistettu ja ei toimi. Koulun tulee antaa opetusta, ammattitaitoisten opettajien tulee saada opettaa 

· Opetusta vähennetään ja opetusvastuuta siirretään työpaikoilla. 

· Periaatteessa hyvä mutta sitä on varmaan heikennetty viime aikoina. 

· Pidän sitä hyvänä, mutta opettajia liian vähän. Etäopiskelut ei riitä. 

· Positiivinen. 

· Positiivinen. Tosin tämä reformi, kysytään oppilaalta liian paljon omatoimisuutta. Ei saatu mitä tavoiteltiin. 

· Pääsee nopeasti työhön 

· Resursseja on supistettu, ei enää saa lähiopetusta niin paljon jos on selkeä näkemys mihin haluaa, kannattaa valita ammatillinen koulutus 

· Riippuu opiskelijasta voi olla erittäin hyvä mutta on nykyään hyvin itseohjautuvaa. Vaatii opiskelijalta paljon. Riski on suuri ellei motivaatiota. Sitä kautta saa myös hyviä ammatteja ja voi edetä pitkälle. 

· Ristiriitainen. Kaikki oppilaat ei ole motivoituneita. 

· Röökiä vedetään takapihalla ja näytetään kovin nuorilta 

· Se olisi arvostettua, mutta sen opetuksen taso on heikentynyt. 

· Se on ihan hyvä kun löytää oman alansa. 

· Se on kyllä aika hyvä 

·  se on käytännönläheistä. 

· Se on tärkeä. Sitä kautta pääsee nopeasti työelämään. 

· Se riippuu alasta. Viimeaikaisten lehtikirjoitusten perusteella lähihoitajiksi on päässyt ihmisiä, jotka eivät ole soveltuvia alalle. 

· Sekalainen mielikuva: koulutus oli sekalainen paketti AMK:ssa. 

· Sellainen, se opetus ei ole kunnianhimoista, eikä opiskelu. Oleskelua enemmän. 

· Sen arvostus on viime vuosina noussut.  

· Siel on hyvää ja huonoa 

· Siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja mistä valita. 

· Siellä on uudistuksen jälkeen kaikki sekaisin. 

· Siellä opetellaan ammattiin. Paljon työharjottelua. Vajaita viikkoja opiskelijoilla koska säästetään. 

· Sieltä pääsee nopeammin työelämään. 

· Siitä saa ammatin, ellei lukeminen kiinnosta. 

· Sopii niille, jotka tykkäävät käytännön asioista. Sekä luoville ihmisille. 

· Suhteellisen hyvä 

· Taso heikkoa, käytännön osaaminen 

· Toisilla aloilla vaaditaan enemmän kuin toisilla. 

· Tosi tärkeetä, mut siel on vähän ongelmia 

· Tällä hetkellä ei ole hyvä. Olen itse ollut joskus siellä ammatillisessa koulutuksessa. Se oli eri vuosi. 

· Tällä hetkellä huono kuva siitä, että vääristä asioista säästetään. Laitetaan liikaa vastuuta opiskelijoille jo alussa. 

· Tällä hetkellä koulutus on kriisissä, enemmän työssäoppimisen suuntaan kehittää 

· Tällä hetkellä kun reformi on tehty on kuva että on paljon itsenäistä opiskelua ja lähiopetusta on vähennetty liikaa. Minulla  on kuva että siellä on saatavilla hyvää opetusta ammattiin, mutta  tällä hetkellä se ei toteudu. 

· Tänä päivänä se on hyvä. Kouluarvosanoilla kahdeksan 

· Tänä päivänä sieltä ei tule valmiita työntekijöitä. Opiskelu on niin hataraa. Käytäntöä liian vähän. Kaikki muuttuu niin  nopeasti nykypäivänä. 

· Tärkeää tulee olemaan jatkossa, ammatteja joita ei muuten kuin käden taitoja opiskelemalla ja oppimalla pysty harjoittamaan 

· Vaihtoehtoja on paljon ja taso vaihtelee rankastikin. 

· Valmentaa erittäin hyvin digitalisoituvaan yhteiskuntaan, nopeasti 

· Yleistietoakin saa, mutta monelle olisi parempi olla ensin töissä. 

· Ei osaa sanoa (5 kpl)




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on?



· 9-luokalta päässeet pojat tarvitsisivat oppilaanohjausta ammatillisessa koulutuksessa myös. 

· Ainakin siellä sais opettaa enemmän kieliä 

· Ammatillisen koulutuksen on pysyttävä työelämän rytmissä mukana kehittymisessään. 

· Ammatillisen koulutuksen arvostusta nostettava 

· Ammatillisen koulutuksen ja työnantajien välien tulee kohdata paremmin ja koulutuksen jälkeen tulee työllistyä. 

· Arvostuksen nostaminen ja opettajien ammattitaidossa parannettavaa 

· Det är gott 

· Ehkä enemmän itse työharjoittelua, työtä, opettajia työelämästä. 

· Ehkä enemmän työelämään tutustumista enemmän 

· Ehkä pitäisi palata vähän taaksepäin ja ottaa haltuun koulutus. Kuunnellaan nuoria ja mennään niiden mukaan. Vaikea sanoa. 

· Ehkä suoraa työssäoppimista jo onkin aika paljon, en osaa antaa  sellaista selvää ohjetta. 

· Ei ole asiantuntemusta tuohon, ymmärtääkseni resursseja on vähennetty ja opetustuntien määrää vähennetään. Mikäli suinkin mahdollista lisätä sitä entiselle tasolle. 

· Ei ole kokemusta siitä kun on 2 lukiossa ja tämä kolmas ysillä. Totta kai aina on kehityttävä maailman mukana. En tarkemmin osaa sanoa. 

· En osaa sanoa tuohon. Ei ole henkilökohtaista kokemusta ammattikouluista. 

· En osaa sanoa. En tunne tämänhetkistä ammattikoulutusta, että osaisin sanoa, mitä siellä pitäisi parantaa. 

· En tunne niin hyvin. Varmaan sitä motivaatiota opiskelijoille. Keskeytysprosentti. Soveltuvuudet. Uutisiin uskomista. 

· Enemmän koululle vastuuta teorian opiskelusta. Tietyille aloille pitäisi olla pääsykokeet/ psykologiset testit. 

· Enemmän koulua, ei 16-vuotias ilman koulua pärjää työelämässä 

· Enemmän lähiopetusta, se on tärkeää. 

·  enemmän ohjattua opiskelua koulussa. 

· Enemmän opettajia. 

· Enemmän opetusta, vähemmän ei-ohjattua toimintaa. 

· Enemmän työharjoittelua. Koulupäivän pituus pitäisi miettiä uusiksi. Rytmi päivästä puuttuu nyt. 

· Enemmän työmaille ja työpaikoille harjoittelua. 

· Enemmän työssä oppimisen suuntaa kehittää 

· Enemmän työssäoppimista. 

· Jos asuu pienimmillä paikkakunnilla niin voi olla että sitä tarjontaa ei ole niin paljon lähiseudulla. Täytyisi muuttaa kauas jos haluaa opiskella jotain tiettyä ammattia jota ei ole lähellä. Varsinkin jos on kaksikielinen kunta niin kuin meillä niin täytyy toisenkielisen opiskelijan mennä toiseen kaupunkiin ja toisen kieliryhmän ei, ja se ei ole ihan tasa-arvoista. 

· Jos taso on heikentynyt - siihen pitäisi olla pätevämmät opettajat, enempi lähiopetusta ja sopivammat työharjoittelupaikat siihen mitä alaa opiskelevat. 

· Kaksoistutkinto. ammattiaineet, tytär sanoo että raskasta välillä on 

· Kanske mera vetskap 

· Koulutuksen työllistävyys tärkeä asia.  

· Kurinpidollisia ongelmia on paljon 

· Käytäntöä lisää 

· Liikaa leikataan rahoitusta. 

· Lisää resursseja. 

· Luoda opiskelijoille rytmi, joko työssä oppimisessa tai koulussa. Kellon tunteminen on hämärtynyt!  

· Lähiopetus: vähemmän itseopiskelua, tämä pois. 

· Lähiopetusta enemmän, tämän puutteesta valitti naapuri joka on ammattikoulun opettaja 

· Lähiopetusta lisätä. Se suuntaus on ollut vähän huono. Sen osalta. Varmaan asennekasvatusta pitäisi lisätä ja oman alan arvostusta tuoda esille ja ammattiylpeyttä pitäisi korostaa. 

· Lähiopetusta lisää ja resursseja lisää opetukseen 

· Lähiopetusta tarvitaan enemmän. Työpaikka ohjaajien osaaminen varmistettava. 

· Läsnäolotuntien määrää pitää lisätä nykyisestä. 

· Nimenomaan sitä, että tarkasteltaisiin opintojen sisältöä. Ettei tulisi sellaista, että on pari päivä koulua. 

· Nippelitiedolla ei tee juuri mitään. Pitäisi panostaa paljon enemmän käytännön taitoihin. Olen nähnyt rakennuspuolella, että osa on täysin kykenemättömiä hommiin. 

· Nuoret on vähän heitteillä, nuoret joutuu ottamaan itse vastuuta liikaa 

· Nuorten puoli pitäisi olla enemmän ammatillista opiskelua liikaa perusopintoja. 

· Olisi enemmän yleissivistäviä aineita.  

· On hyvä ettei lueta niin paljon käytännön ihmisille. 

· On paljon muutoksia. Sitten kun muutokset saadaan valmiiksi. 

· Oon jäävi sanomaan, tunnen niin huonosti 

· Opetettaisiin. 

· Opetettavan aineksen ajan tasalla oleminen. 

· Opettajat jälkeen jääneitä muut on kertoneet. Eivät pysy perässä. 

· Opettajat paikalla eikä sijaiset, lisää suunnitelmallisuutta 

· Opettajien määrää pitäisi lisätä. 

· Opettajilla ei ole uusinta käytäntöä, esim. rakennusalalta käytännön työstä. Kouluissa ollaan jäljessä. 

· Opetus kouluun. Lähiopetus kouluun takaisin 

· Opetus paremmaksi. Opettaa lasta työelämään. 

· Opetus selkeäksi, viikko-ohjelma, nimetty pääopettaja, klo 8-16. Tammikuun alusta joulukuun loppuun. 

· Oppilaan ohjausta enemmän opintojen tukemisessa. Oppilaiden pitäisi saada enemmän tukea päätöksenteossa. 

· Oppilaitosten väliset erot pitäisi saada pienemmäksi. 

· Palkat ja työajat. Niissä ammateissa. 

· Paremmin työelämän tarpeisiin vastaava. 

· Perusasioiden varmistaminen että ne on hallinnassa ennen kuin lähdetään kentälle. 

· Perustuu uutislähteisiin lähiaikoina. Ainakin tää lähiopetuksen vähäinen määrä. Ei 16-vuotias ole kypsä vastaamaan yksin opinnoista. Huono suuntaus menossa. 

· Pitäisi ammatillisen koulutuksen kautta päästä myös niihin  yliopistoihin joihin se ei nykyään ole mahdollista. 

· Pitäisi lisätä resursseja. 

· Pitäisi olla säännöllisempää ja ohjattua. 

· Poliittinen päätös on että kaikkien pitää opiskella  

· Pätevät opettajat. 

· Pääsykokeista luopuminen tai keskiarvon perusteella. En tiedä, miten pitkällä. En ole tutkinut 

· Resursseja lisää. 

· Resurssipula vallitsee, muuten järjestelmä toimii. 

· Se että lähiopetusta pitäisi olla enemmän ja yleissivistävien  aineita pitäisi olla enemmän jotta jatko-opintoihin pääsisi. Esim. insinööriopintoihin tarvitaan niitä laajasti jotta läpäisee jatko-opiskelupaikan pääsykokeet. 

· Se on tämä uudistus, mikä tuli voimaan. Ei sitä opetusta voi ulkoistaa työpaikoille. Opettajat tulevat opettamaan, ei työntekijät 

· Se pitäisi saada järjestykseen muutosten jälkeen. 

· Selkeämpää lähiopetus. Lähiopetusta enemmän ja työharjoittelua. 

· Sen maineen parantaminen. 

· Sen pitäisi olla ohjatumpaa kuten ennen. Ryhmäopetusta enemmän. 

· Siihen en osaa sanoa mitään. 

· Siitä on kauan kun itse sen kävin ja vaikea sanoa mitä tänä päivänä olisi parannettavaa. Lähinnä opiskelijoiden motivaatiossa olisi parannettavaa. 

· Sitä voisi vähän laajentaa ettei olisi niin alakohtaista. 

· Soveltuvuustestejä pitäisi olla tietyille aloille. 

· Suurilta ikäluokilta pitäisi saada kiireesti tietoja, arvokasta aineistoa heillä. Ja lähiopetus pitää saada takaisin kouluihin. 9-luokkalainen ei ole vielä valmis itsenäiseen opiskeluun 

· Säännöllisempi opiskelurytmi. Jämptimpi opetus ja täydet ja koulupäivät ainakin ensimmäisenä vuonna.  

· Taloudellinen tilanne vaikuttaa. Ei ole tarpeeksi opettajia.  

· Tavoitteellisuus ja se, että opiskelijoilta vaaditaan siellä tarpeeksi. 

· Teoriaa ja käytännön opetusta lisää, olen kuullut että on sitä on  vähennetty. 

· Teoriaopetuksesta ei pitäisi liiaksi karsia. Oppilas joutuu liikaa itseohjautumaan. 

· Tiedotusta tuli parantaa ja avoimia ovia vanhemmille ja lapsille. 

· Tietojen käsittelyä kaikille. Kaupallisuuden opettamista kaikille. 

· Tietyillä aloilla pääsykokeet takaisin. 

· Tunteja riittävästi ja enemmän ohjausta ja kontaktiohjausta. 

· Tuohon en osaa oikein sanoa mitään. 

· Tutkintovaatimukset on täytettävä, enne kuin todistus voidaan antaa 

· Työelämälähtöisyys ei välttämättä toimi koska työpaikoilla ei  joudeta opettamaan oppilaita. 

· Työssä oppimista voisi olla enemmän 

· Vaadittais oppilailta enemmän ja koulua joka päivä. 

· Varmaan enemmän semmoinen työhön valmistavaa hommaa 

· Varmaan just semmosta että olisi enemmän työharjoittelua jo opiskeluaikana. 

· Varmaan sitä yksilöllistä suunnitelmaa. 

· Varmaan tarvitaan lisärahoja, enemmän lähiopetusta ja enemmän  yleissivistäviä aineita. 

· Vet inte… språk skulle vara mera också finska och engelska 

· Vois kertoa enemmän vanhemmille mahdollisuuksista 

· Yhteisöllisyyden huomioiminen enemmän. 

· Yksilöllisempi suunta. 

· Yleistä arvostusta pitäisi kehittää siitä mitä se on tällä hetkellä. 

· Ei mitään (5 kpl)

· Ei osaa sanoa (37 kpl)




 Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



· Aika hyvä, ammatillistakin koulutusta tarvitaan, kyllä sille jatkoa  on olemassa. 

· Aika hämmentävä. Nuoret on niin osaavia, mistä motivaatio heille. Pelottava Google kertoo kaiken. Luottavaisin mielin 

· Aika välttämätön koulu. 

· Aina tarvitaan. 

· Ainakin opiskelun pitäisi olla vähän tiukempaa. Läsnäolopakko.  

· Ammatti-ihmisiä tarvitaan. En usko, että se on huonoksi. 

· Ammattikoulua tarvitaan aina. 

· Den är viktig 

· Den är viktig och måste stanna kvar men passar inte för alla 

· Ehdottomasti kehitettävä, jotta vastaa tarvittavaa tasoa. 

· Ei minulla ole visiota. Jatkuu. Materiaali on sen verran kirjavaa. Jokaiselle jotakin. 

· Ei ole kovin hyvä, jos tyyli ei muutu. 

· Eiköhän se hyvä ole 

· En osaa sanoa. Toivottavasti hyvä. 

· En osaa vastata. Olen vähän perehtynyt tuohon kokonaisuuteen. Eiköhän sillä hyvä tulevaisuus ole. 

· Erittäin huono jos suunta tämä mikä nykyisin on. 

· Haastava. 

· Haasteelliselta. 

· Heikko osaamistaso, käytäntöä lisättävä 

· Heikko. 

· Huolestuttavaa 

· Huono 

· Huono. 

· Hyvin tärkeä koulu. Tarvitaan eri ammatteihin ihmisiä. 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä ja ehdottoman tärkeä.  

· Hyvä kaikesta huolimatta 

· Hyvä tulevaisuus kaikin puolin.  

· Hyvä vaihtoehto, erittäin tarpeellinen 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. Parempaan suuntaan. 

· Hyvä. Sitä tarvitaan. Se on edellytys, että saadaan ammattitaitoista työvoimaa. 

· Hyvä. Tarvitaan aina. 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä tulevaisuus. 

· Ihan hyvä varmaan. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan ok kunhan määrärahoja ei vähennetä. 

· Ihan tarpeellista koulutusta ja valoisa tulevaisuus. 

· Jag hoppas att den är ljus 

· Jag hoppas den är bra 

· Jos muutosta ei tapahdu, niin tulevaisuus on huono!  

· Jos tämmönen linja jatkuu, niin aletaan välttelemään  jatkokoulutuksena. Vanha malli parempi 

· Jossain määrin tulevaisuus ei tunnu valoisalta. Esim. rakennusalalle ei haeta tarpeeksi tällä hetkellä. 

· Kahtiajako lukion ja ammattikoulun välillä syvenee valitettavasti. 

· Kai ammattikouluja tarvitaan. Joka alalla pulaa, kyllä sillä tarvetta on. 

· Kehitettävää on. Opetuksen ja opettajien tasoa nostettava. Opetuksen järkevöittäminen, löysä aika pois. 

· Kieltämättä näyttää synkeältä, suoraan sanottuna pelottaa. Resursseja paljon vähennetty. Itseopiskelu ei todellakaan suju kaikilta. Työelämässä ei ole aikaa opettaa enää perusasioita. Pitäisi oppia koulussa. 

· Korostuu, käden taidot ennen kaikkea tulevaisuudessa erittäin tärkeitä 

· Koulutus on parannettava 

· Kyllä mä nään että tarvetta on. 

· Kyllä näkisin, että se on hyvä. Kaksoistutkinto antaa siihen hyvät mahdollisuudet. 

· Kyllä se on ihan hyvä.  

· Kyllä se varmaan ihan hyvä on. Semmoista tarvitaan ja ammattilaisia tarvitaan joka alalta. 

· Kyllä siitä hyvä vielä tulee oikeiden päätösten kautta. 

· Kyllä sitä täytyy kehittää 

· Kyllä sitä varmaan pitäisi muuttaa, että saataisiin se  kiinnostavammaksi ja motivoivammaksi. Pitäisi olla niin että pääsisi alalle mikä kiinnostaa, eikä niin että mennään vaan  johonkin kun mentävä on. 

· Kyllä sitä varmaan tarvii ihan paljon. En tiiä onko ne opiskelijamäärät noussu, mut voisin kuvitella.

· Kyllä uskoisin, se kohtalaisen hyvä on. 

· Kyllä varmaan tärkeä. Tarvitaan työntekijöitä. 

· Lupaava 

· Luulen että tasa-arvoisena tulee olemaan lukion kanssa. 

· Luultavasti aika vakaa ja tarpeellinen. 

· Maailma kovenee kokoajan, ammattikoulun tulevaisuus ei ole hyvä 

· Melko hyvä 

· Melko hyvä. 

· Merkitys varmasti korostuu, mutta on varmaankin tulossa muutoksia tämän hetkiseen koulutukseen. 

· Mielenkiintoinen. Tavallaan voi olla toimiva juttu, mutta toimiiko kaikille? Uskoisin, että suuremmalle osalle tulee toimimaan. Huolestuttaa sellaiset, jotka eivät ole oma-aloitteisia. Uskoisin, että heillekin apua löytyy. 

· Mihin on menossa, alaspäin viime vuosina. 

· Monipuolisena. Opetuksen laadun heikkeneminen huolestuttaa taloudellisten leikkausten takia. 

· Nyt näyttää heikolta 

· Nå den är viktigt för företagare 

· Näyttää ihan hyvältä. 

· Näyttää ihan hyvältä. 

· Olen huolestunut, mutta toivottavasti suunta kääntyy. 

· Parempi toivottavasti kuin nykytila. 

· Pelkän ammatillisen koulutuksen tulevaisuus, varmasti hyvä. En näe, että se on riittävä tänä päivänä. 

· Pelkäänpä että huonompaan suuntaan menee, resurssit vähenee. 

· Pitäs jotenkin ehkä resursointia miettiä ja pyrkiä yksilöllisempään opetukseen. Otettaisiin paremmin huomion mitä opiskelija haluaa ja mikä hänelle sopii. Niihin aloihin joihin tarvitaan osaajia pitäisi kouluttaa enemmän. 

· Puhutaan paljon säästöistä, mutten kuitenkaan ole kovin huolissani siitä. Ammatillinen opetus reagoi kuitenkin aika hyvin siihen, mitä työmarkkinoilla tapahtuu. 

· Pysyy edelleen hyvä vaihtoehto. 

· Se on hyvä 

· Se on ihan hyvä. 

· Se on tarpeellinen, toivottavasti jatketaan 

· Sen on hyvä olla. 

· Sen on pakko olla hyvä jos suomi meinaa pärjätä. 

· Sillä on tarvetta mutta on paljon kehitettävää. 

· Sitä ei tiedä, 

· Soveltuvuuskokeet/tasokokeet pitäisi ottaa käyttöön 

· Suosio kasvaa vuosien varrella enemmän. 

· Supistuuko kaikki on vähentynyt kaikki vuosien varrella. 

· Suuri kysymysmerkki. Tuntuu että sitä on ajettu alaspäin. 

· Tarvetta on jatkossakin ammattikoululle. 

· Tarvitaan ammatillisesti koulutettuja ihmisiä. 

· Tarvitaan. Tulevaisuus ihan hyvä. 

· Tarvitaanhan sitä. 

· Toivon että olisi tosi hyvä ja että siellä olisi paljon erilaisia mahdollisuuksia eri ihmisille. 

· Toivon mukaan hyvä tulevaisuus. 

· Toivon parasta mahdollista. 

· Toivon, että se on parempi kuin tämänhetkinen tilanne. Jotta  päästään pois yliopistopohjaisesta ratkaisusta, ja sen yliarvostuksesta. Toivoisin ammatillisen koulutuksen arvon  nousua. 

· Toivotaan, että se pysyy ajan tasalla elinkeinoelämää, intressejä huomioiva. 

· Toivottavasti ei mene aivan hunningolle. 

· Toivottavasti ei taso enää heikkene tuosta mitä on, mutta pahoin pelkään - valitettavasti. 

· Toivottavasti hyvä ja niin että uudistukset saadaan muokattua  niin että se palvelisi oppilaiden menestymistä työpaikassa ja  sieltä saadaan ammatissa pärjääviä. 

· Toivottavasti hyvä, että olisi paljon koulutusta, josta valmistutaan ammattiin. 

· Toivottavasti hyvä, vaikka monet ammatit automatisoituvat 

· Toivottavasti hyvä. 

· Toivottavasti jatkuva ja nouseva 

· Tällä menolla pelottava. 

· Tämä koulutus laskee kuin lehmän häntä. Olen nähnyt tätä jo 20 v. Osalta. Oppilailta puuttuu käytännön taito kokonaan. Tätähän oppii vain tekemällä. 

· Tämän uudistuksen mukaan ei näytä hyvältä. Se on ollut sitä. 

· Tärkeä, eläköityminen tällä hetkellä nopeaa siksi tarvitaan uutta osaavaa tekijää 

· Tärkeässä asemassa edelleen. 

· Täällä Pohjois-Pohjanmaalla se on hyvä 

· 

· 

· Uskon että se on ihan hyvä. Mun käsittääkseni ammatillisiin oppilaitoksiin on hakijoita. Tietysti on aloja joihin ei haeta ja ei sen vuoksi välttämättä voida aloittaa. Uskon että yritykset tekee paljon yhteistyötä oppilaitoksien kanssa joten voidaan aloittaa uusiakin koulutuslinjoja jos yrityksille tulee tarvetta. 

· Uskon, että hyvä, kun se kehittyy vastaamaan työelämän tarpeita. 

· Vahva, tekijöitä tarvitaan. 

· Vaikea kysymys, riippuu alasta 

· Vaikuttaa heikolta kun kaikkea karsitaan 

· Valoisa. 

· Varmaan ihan hyvä 

· Varmaan muuttuva 

· Varmaan nousussa. 

· Varmasti ihan hyvä koska on liikaa korkeakoulutettuja ja jossain vaiheessa se raja tulee vastaan. 

· Vähän on kuulunut että se heikentymään päin, se ehkä vähän huolestuttavaa. 

· Ei osaa sanoa (7 kpl)




Millaista tietoa olet kaivannut?



· Eri vaihtoehdoista.

· Esimerkiksi näitä, nykyään on monia tapoja opiskella. Niistä kaikista ei tiedä varmasti. 

· Lukiolaiselle tulee mainosta vaikka kuinka paljon ammattikorkeasta  ja yliopistoista, mutta ei ammattikouluista. Tarvittaisiin ihan  oikeita paperiesitteitä! 

· Lähinnä se että mikä on se polku mitä kannattaa mennä. Että mennäänkö lähihoitajaksi vai sairaanhoitajaksi ensin yms. 

· Lähinnä se, miten se arki siellä kulkee. Läsnäolo ja opetuksen eteneminen. 

· Lähinnä tietoa mitä oppilaille opetetaan ammattikouluissa 

· Lähinnä, mitä ammatteja on ja minkälaisia koulutuksia niihin olisi. 

· Mihin reformi on johtanut. 

· Minkälaisia kursseja on tai ollut. 

· Missä paikoissa on mitäkin koulutuksia. 

· Mitä kaikkea vaihtoehtoa on. Se on muuttunut valtavasti omasta opiskeluajasta. 

· Monenlaistakin tietoa. 

· Osaamistasosta. 

· Sanotaan, että sitä en ole syvemmin pohtinut. Varmasti sitä tietoa olisi hyvä saada vanhempien koulun kautta. Sitä pitäisi tiedottaa koulun kautta 8. luokasta lähtien. 

· Tietoa kurssien sisällöistä. 

· Tietoa siitä mitä koulutus pitää sisällään.  

· Tulevaisuuden näkymät, koulutusalat ja vastaavat 

· Tämän päivän kaikista linjoista ja mitä opetetaan nykyään. 

· Voisi jo ehkä kahdeksannella luokalla olla, just opinto-ohjaajan kanssa pääsisi keskustelemaan kasvotusten. 

· Yksilöllistä ohjausta vanhemmille eri ammateista 

· Yleistä informaatiota. 




Mihin koulutusvaihtoehtoon lapsesi pitäisi hakea tai mennä peruskoulun jälkeen?



Muu koulutus, mikä?



· Oppisopimuskoulutus





Mistä olet saanut tietoa ammatillisesta koulutuksesta?



Muualta, mistä?



· Ammattikoulun opettajana 7 v., työnantajat                  

· Ammattikoulussa on tuttuja opettajana                        

· Esitteistä   

· Keskusteluista                                               

· Kolmelta pojaltani                                          

· Käytännön elämästä                                          

· Lapsien kavereilta, serkuilta                               

· Mediasta                                                    

· Oka paikasta, murusia sieltä täältä                        

· Olen itse käyny                                             

· Olen toiminut pitkään koulutusyhteistyöhenkilönä            

· Oma kokemus ja monesta muusta paikasta, en osaa eritellä    

· Oma opiskelu                                                

· Oman työn kautta (8 kpl)                                             

· Omasta kokemuksesta (2 kpl)                                         

· Omat muistikuvat                                            

· Opintojen kautta                                            

· Suoritan aikuispuolen lisäopintoja AMK:ssa, sieltä tietoa    

· Tiedotusvälineistä                                          

· Toimin tutkimus- ja koulutusalalla                          

· Vanhemmilta                                                 





Mikä on oma ammattiryhmäsi?



Muu, mikä?



· Yrittäjä, eläkeläinen





Millaista erityistä tukea lapsesi on saanut?



Jotain muuta, mitä?



· Jopo

· Jotain mukautettua opetussuunnitelmaa jossain aineessa

· Koulupsykologi

· Lukihäiriön takia äänikirjoja yms.

· Monenlaista apua

· Palaveri koululla

· Yksityisopettaja


Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset



Mitä uutta osaamista, uusia tietoja tai taitoja olet tästä opiskelusta hankkimassa?



Pääasiallinen koulutusala



· Ainakin uutta tietoa & taitoa datanomipuolelta. Kuvan -ja  videonkäsittelyohjelmien hallinta, niihin liittyen  lisäopintoja. 

· Alan kokonaisvaltaista oppimista ja laajempaa oppia alalta. 

· Alan osaamista lisää, uutta tekniikkaa, uusien asioiden yhdistämistä 

· Ammatillisen pätevyyden 

· Ammatillisen pätevyyden ja tutkinnon jotta saa helpommin töitä ja  elämässä eteneminen. 

· Ammatillista koulutusta 

· Ammattipätevyyttä olen hakemassa tästä koulutuksesta. 

· Ammattisanasto kaupan alalta. Oppia kaikki kaupan alan työt. 

· Ammattitutkintoa suoritan SEDUssa. 

· Ammattitutkintoo hankkimassa 

· Antaa mahdollisuuden työskennellä prosessinhoitajana. 

· Artesaanin koulutus, erilaisia metallin työstämisen taitoja. 

· Artesaanin taitoja. Olen hankkimassa kokonaan uutta ammattia. 

· Asennustaitoja. 

· Asiakaspalvelu ja turvallisuuspuolta. 

· Autoalan osaamisen päivitys kuten työmenetelmät jotka ovat muuttuneet. Uutena ovat tulleet muun muassa hybridiautot, joiden korjaamista opiskelen. 

· Autoasennuksen perusteet 

· Automaatiota kiinteistöalalla. 

· Automatiikka, ilmastointilaitteiden ym. huolto 

· Automekaanikon koulutusta. 

· Bussikuskin koska olen safariyrittäjä. 

· Datanomin taitoja esimerkiksi ohjelmointia. 

· Digitaalista viestintää ja markkinointia ja siihen liittyviä asioita 

· Elintarvikealan taitoja. 

· En oikeastaan mitään, paperit tarvitaan. 

· En osaa sanoa. Kirjanpito ehkä. 

· Enemmän itsensä kehittämistä ja haastamista. Uusia ajattelutapoja, ja ajatustapoja kehittää itseäni. 

· Enemmän noita hoitopuolen tietoutta ja kaikkee uutta tietoo.

· Eri työmenetelmiä. 

· Erikoistumista kivialaan. 

· Erilaisia kädentaitoja ja tekniikoita. 

· Erilaisia käsityötaitoja, tekniikoita ja työvälineiden tuntemusta. Olen myös oppimassa yrittäjyyttä, asiakaspalvelua sekä materiaalituntemusta. 

· Erityistuntemuksia mm. alkoholijuomat, drinkit 

· Esim. sähkötekniikka ja siihen liittyvien laitteiden käyttöä,  kuten valo- ja äänipöytiä ja paljon muutakin. 

· Esimiestaitoja 

· Esimiestyön kertaamista ravintola-alalla ja tutkintopaperia. 

· Että jatkossa saisin vaihdettua työpaikkaa käyn erikoistumassa 

· Floristin ammattitutkinnon olen hankkimassa. 

· Floristin pätevyyden ja käytännön taidot. 

· Haen uutta ammattia 

· Haluan päästä maalaus-mestariksi. 

· Hankin lisää koulutusta työkokemukseni tueksi. 

· Hankin uutta ammattia 

· Hierojan ammattipätevyys. 

· Hierojan ammattitutkintoa,  

· Hieronnan peruskoulutusta. 

· Hoitoon liittyviä sosiaalisia taitoja. 

· Hydrauliikan ja pneumatiikan kunnossapitoa 

· Hyvinvointi ja terveys. 

· Ihan kokonaan uus ammatti 

· Ihan kokonaan uutta ammattia, mikä syventää aikaisempaa ammattitutkintoani. 

· Ihan kun olen alanvaihtaja, niin käytännössä koko uusi ammatti, sähköasentajan ammatti 

· Ihan perustutkinto, ihan perusosaaminen. 

· Ihan täysin uutta. Koko ala on uutta. 

· Ihan uusi ala mulle. Takki auki. Suuntaan suun terveyteen. 

· Ihan uusi ala, kaikki on ollut uutta. 

· Ihan uusia asioita. 

· Ihonhoidollisia taitoja. 

· Ison aurauskaluston käsittely, ilmanvaihtojärjestelmien ja  lämmitysjärjestelmien hoito, nämä on kolme pääaihetta. 

· Isännöinnin ammattitutkinto. 

· Isännöinnin pätevyys on tavoitteena. 

· Isännöinnin toimialue ja tehtävän kuva. 

· IT-alan taitoja etenkin pilvitekniikkaa. 

· Itselle taloushallinnon käsitteiden opettelemista ja omaksumista. Taloushallinnon perusteiden opettelua. 

· Jalkojenhoitovalmiudet, terveyteen perustuvaa 

· Johtamiseen liittyviä perusasioita 

· Johtamisen taitoja etenkin henkilöstöjohtamista. 

· Johtamisen taitoja, erilaisia johtamismenetelmiä. 

· Jotta opin itse viljelemään ruokani 

· Järjestelmäosaamista. Syvempää tieto-taitoa esim. taloushallinnosta. Päivitän osaamistani. 

· Kaiken alaan liittyvän, ei entistä kokemusta 

· Kaikennäköistä, mitä hoitoalaan liittyy, lääkehoitoa ja tietoa ja opiskelua psykiatrisista sairauksista. 

· Kaikkea elokuvaääneen liittyvää tekniikkaa pääasiallisesti ja sali- ja studioääneen liittyvää. 

· Kaikkea sähkö- ja automaatioalasta 

· Kaikkea uutta testaustekniikkaa, uudet autot. 

· Kaikkea uutta. 

· Kaikki isännöintiin tarvittavat taidot 

· Kaikki mikä liittyy talotekniikkaan. Kaikki mikä liittyy kiinteistönhoitoon. 

· Kaikki on ihan uutta, uusi ala. 

· Kaikki on uutta mitä tässä tulee. 

· Kaikki on uutta. On uusi ala, uusi ammatti 

· Kaikki pintojen käsittelyyn liittyvä 

· Kaikki uutta, uusi ammatti 

· Kaikkia uusia taloushallinnon asioita.  

· Kasvatuksellisia taitoja opiskelen lastenohjaajaksi. 

· Kasvatus- ja ohjausalaa, eli kokonaan uutta ammattia. 

· Kiinteistöhoitotutkinto, taloautomaatio. 

· Kirjanpidon taitoa 

· Kirjanpito, budjetointi ja rahoitus 

· Kirjanpitoa ja asiakaspalvelua 

· Kirjanpitoa ja lakiasioita. 

· Kirjanpitoa, uusi ala 

· Kirjanpitotaitoja ja toimistotyötaitoja. Myynnin taitoja ja asiakaspalvelutaitoja. 

· Kirjanpitotaitoja palkanlaskentaa ja laskutustaitoja. 

· Koen sen mielekkääksi itselleni. 

· Koko perustutkinnon ympäristöalalta. 

· Koko sihteerin työ ja osaamiset ja samalla terveydenhuollon pieniä asioita jotka tarvitaan, esim. latinankielisiä sanoja, sanelujen purkuja jne., vastaanotto ja ajanvaraukset 

· Kokonaan opiskelen uuden alan 

· Kokonaan uusi ala minulle 

· Kokonaan uusi ammatti, rekkakuskista talonmieheksi, burnoutin jälkeen 

· Kokonaan uutta ammattia 

· Kokonaan uutta ammattia 

· Kokonaan uutta ammattia. 

· Kokonaisprosessisen tuntemusta sekä kemiaa ja kemiallisia  prosesseja. 

· Kone ja metalliteollisuuden perustutkinto.  

· Koneiden käsittely ja korjaukset 

· Koneista tietoa. Kone- ja metallialan tietotaitoa. 

· Koneistajan ammattitutkintoa. 

· Kosmetiikan valmistus 

· Koulunkäynnin ohjaajan taitoja, kokonaan uuden ammatin. 

· Kyberturvakoulutusta.  

· Kyseiseen ammattiin kuuluvat alueet (prosessinhoitaja). 

· Kyseisen alan taitoja. 

· Käsityötaitoja. Uutta ammattia. 

· Käytännön osaamista, kokin osaamisalan taitoja, suoritan perustutkintoa. 

· Käytännön tietoja, mitä tarvitaan yrittäjäksi ryhtymisessä. 

· Laajensin tietojani, monipuolinen 

· Laitoshuoltajaksi opiskelen, olen ammatinvaihtaja. 

· Leipuri-kondiittorin taitoja. Opiskelen nyt kahviopuolta, kun nykyisessä työssäni leivon leipiä. 

· Lentokoneasentajan taidot. 

· Levyseppähitsaajan ammattitutkintoa, uutena tulee koko kone- ja metalliala. 

· Lihapuolen elintarvikealan tutkinto. 

· Liiketalouden alalle tietotaitoa. 

· Liiketoiminnan perustutkinto, kirjanpito, yrityksen sisäistä taloushallintoa, kirjanpito- ja palkkahallinto. Uusi ammatti taloushallinnon puolelta 

· Liikunnanohjaajan taitoja. Kokonaan uusi ala minulle, joten koko tutkintorakenne on mielenkiintoinen. 

· Lisätaitoja tämänhetkisessä ammatissa toimimiseen. 

· Lisätutkinto lähihoitajan taustan päälle, hammashoitajaksi. 

· Lisää pätevyyttä nykyiseen työhön liittyen 

· Luonnon syvempää tuntemusta. Vähän kuin harrastuksesta tulevaa tiedon syventämistä. Kasvit, sienet, marjat. 

· Luonnon tuntemusta, ohjaustaitoja ja uusia kokemuksia. 

· Luonnontuotteiden jalostaminen hyvinvoinnin käyttöön. 

· Luonnossa kulkemisen osaamista, luonnon tuntemista ja tietämistä, asiakaspalvelua. 

· Lähiesimiehen ammatillisia taitoja. 

· Lähiesimiesammattitutkinto, opetellaan lähiesimieheksi 

· Lähihoitajakoulussa. 

· Lähihoitajan ammattitaitoja, hoitotyön taitoja. 

· Lähihoitajan koulutus, ja valmiudet erikoistua sairaanhoitajaksi. 

· Lähihoitajan pätevyyden, vaikka monet asiat ovat jo tuttuja. Lääkematematiikka on uutta. 

· Lähihoitajan taitoja, nyt päihde- ja mielenterveyspuolen osaamista. 

· Lähihoitajan taitoja. 

· Lähihoitajan tietoja. 

· Lähihoitajaopiskelija 

· Lähinnä asuntojen remontoimista. 

· Lähinnä olen hakemassa jatkokoulutuskelpoisuutta. 

· Lähinnä semmosia taitoja, jotka mahdollistaa työelämässä pysymisen. 

· Lähinnä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Olen täydennyskoulutuksessa ja haen päivitystä ja syvennystä omaan osaamiseen. 

· Lähinnä täydentämään aiempaa koulutusta, autosähkötekniikka nyt. 

· Lääkealan koulutusta, monipuolista osaamista laitteiden ja aineiden kanssa. 

· Lääkehoito-osiot, vammaistyöhön liittyvät asiat. 

· Lääkinnällisiä taitoja esim. pistämistä. 

· Maa- ja metsätalouskuljettajan taitoja, paljon uutta. 

· Maanmittauksen taitoja, mutta en opiskele niinkään uusia taitoja vaan tahdon paperit osaamiselleni. 

· Matkailualan taitoja alanvaihtoa varten. 

· Media-alan taitoa. Olen yrittäjä, joten opiskelen taitoja esimerkiksi markkinointimateriaalien tuottamiseen, kuvien, videoiden luomiseen. 

· Melkein kaikkea. 

· Menee sujuvasti nyt ja opin paljon uutta 

· Merkonomin pätevyys, taloushallinnon osaaminen. 

· Merkonomiopintoja 

· Metallialaa kokonaisuudessaan. Opiskelen kokonaan uutta alaa. 

· Metsäkoneenkuljettajan taitoja. 

· Metsäkoneenkuljetus 

· Metsätalouteen liittyviä tietoja. 

· Mielenkiintoisia asioita. 

· Mielenterveys- ja päihdehoitajaksi. 

· Mielenterveys- ja päihdetyö syventää ammatillista osaamista. 

· Mielenterveys yms. henkilöiden auttamistaitoja 

· Minulla on alan työpaikka, joten tahdon syventää osaamistani. 

· Minulla on ennestään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto eli lähihoitaja. Nyt olen vaihtanut osaamisalaa. Jonka avulla (tutkinnon yksi osa) on mahdollisuus päästä erilasista työtä tekemään. 

· Miten pystyy hyödyntämään luonnonvaroja esim. matkailussa. 

· Mua kiinnostaa ruuan teko 

· Mulle ihan uus ala, lähihoitajan tutkinto 

· Muotoilu, tietojen päivitys, visuaaliset suunnittelumenetelmät. 

· Myyntiä ja markkinointia 

· Näyttötyötä olen tekemässä rakennusrestauroinnista.

· Ohjaustaitoja. Jatkoa käsi- ja taideteollisuusopinnoille. 

· Ohjelmistopuolen hommia ja kaapelointia. 

· Ohjelmointia ja ohjelmistotuotantoa. 

· Oikeestaan kokemusta ja mahollisuutta työllistyä tällä alalla 

· Olen alan vaihtaja niin periaatteessa kaikki on mulle uutta, eli verhoilijaksi 

· Olen ammatinvaihtaja, kaikki on uutta. 

· Olen automaalarimestari, pintakäsittelyssä tuli uusia aloja 

· Olen jo käynyt kerran saman koulun. Atk-taidot ovat vain uutta. Olen lastenhoitaja ammatiltani. Käyn uudestaan saman koulun. 

· Olen lähihoitaja ja suuntaudun nyt hammashoitajaksi. 

· Olen opiskelemassa lähihoitajaksi. Haen teorian ja käytännön opetusta alalta. 

· Olen opiskelemassa talonrakennusalaa, ja minusta tulee timpuri ja rakennushenkilö 

· Olen oppinut paljon Suomen laista. 

· Olen psykoterapeutiksi valmentavassa koulutuksessa 

· Olen tehnyt näitä töitä aiemmin, joten en opi hirveästi uutta. Opiskelen, jotta saisin paperit. 

· Olen vaihtamassa ammattia, paljon kaikenlaista uutta. 

· Omaa ammattitaitoa vahvistavaa tietoa. 

· Oman metsän hoitoa 

· Opettajan valmiuksia ja uutta potkua omaan työhön. 

· Opin uusia mahdollisuuksia työelämässä etenemisestä 

· Opiskelemassa kokonaan uutta ammattia, alan vaihto 

· Opiskelen ajoneuvoyhdistelmän kuljettaksi, ns. rekkakortti nyt tähtäimessä. 

· Opiskelen datanomiksi 

· Opiskelen hierojaksi. Olen juuri työharjoittelussa saan sekä teorian että käytännön harjoittelua 

· Opiskelen johtamisen taitoja. 

· Opiskelen kokonaan uuden ammatin. 

· Opiskelen kokonaan uutta ammattia, lähihoitajan tutkintoa. 

· Opiskelen lastenohjaajaksi. 

· Opiskelen liiketaloutta, esim. kirjanpito, palkanlaskenta, projektinhallinta, palvelumuotoilu 

· Opiskelen maanmittausta 

· Opiskelen parturi-kampaajaksi. Haluan saada käytännön kokemusta ja myös teorian opintoja. 

· Opiskelen sahaprosessin hoitajaksi 

· Opiskelen tietokoneen käyttöä, merkonomiksi 

· Opiskelen työvalmentajaksi. 

· Paljon asioita. 

· Paljon tulee uutta koulutuksessa, taitoa ohjata ja auttaa. 

· Palveluesimies tutkintoa suoritan 

· Parturi-kampaajan ammattitaidollisia valmiuksia. 

· Periaatteessa uutta ammattia. 

· Pienkoneasentajaksi opiskelen 

· Pienkoneasentajan taidot nollasta lähtien ja kaikki mitä tähän työhön liittyy. 

· Prosessin tuntemusta paperialalta. 

· Puunkäsittelytaitoa, opiskelen uutta alaa (ent. lähi-/sairaanhoitaja) 

· Päihde- ja mielenterveyspuolen tehtäviin erikoistun, mutta muutoin opiskelen perus- lähihoitajaksi. 

· Päivitän nykyistä ammattitaitoa. 

· Päivitän omaa osaamistani. 

· Päiväkotiohjaaja, koulunkäyntiohjaaja, iltapäiväkerho-ohjaaja. 

· Pätevyyttä 

· Pätevyyttä siihen, mitä olen jo 20 vuotta tehnyt 

· Rakennusalan taitoja 

· Rakennusalan taitoja, rakentamisen taitoja. 

· Rakennusalan taitoja. Lait muuttuvat jatkuvasti ja sääntöjä täytyy päivittää. On suoritettava myös uusia sertifikaatteja. 

· Ruiskun käyttö ja vähän kaikenlaista, autojen maalaaminen 

· Sairaitten hoitoa, on tyystin eri ammatti kuin aiempi. Sisältää myös lastenhoitoa. 

· Se että osaa olla eri eläinten kanssa ja tietää niistä  enempi 

· Se on paljon kertausta, mutta myös uusia tekniikkoja ja ajan tasalla pysymistä. 

· Siinä vaan näytetään mitä mää teen, teknistä osaamista lisää 

· Soitinrakentamisen taitoja, tahdon oppia rakentamaan parhaita kitaroita. 

· Sosiaalisen median opinnot. 

· Suunnittelua ja koodaamista. 

· Syvempää ymmärrystä liike-elämästä, vastinkin talouspuolen  toiminnoista. 

· Syvennän ja laajennan näkemyksiä vauriokorjaamotoiminnasta 

· Syventämässä osaamistani 

· Syventävää kone-/ prosessikohtaista osaamista. 

· Sähkö- ja automaatioalan taitoja ja osaamista, koko perustutkinnon. 

· Sähköasentajan taitoja, sähköalan taitoja. 

· Sähköasentajan taitoja. 

· Sähkötutkinnon perustutkinto. 

· Talonrakennusala. Koko ala on minulle ihan uusi. Kaikki mitä opin, on ihan uutta. 

· Talonrakennusalan tietoja ja taitoja oppimassa 

· Talouden hallintaan ja hallintoon liittyviä asioita, kirjanpitoa.  

· Tarvitsen tutkintoa. 

· Teen kokonaan alan vaihdon eli uutta ammattia kokonaan 

· Teen toiminimellä pihapuunkaatoa ja halusin enemmän tietoa metsäpuolesta 

· Tekniikanala. Uutta tietoa alasta. Olen aiemmin suorittanut perustutkinnon. Nyt opiskelen tietojen päivitystä. 

· Terveydenhoidon osaamista. Uudelleen oppia opiskelemaan. 

· Terveydenhuollon osaamista 

· Tietojenkäsittelyä, potilastietojärjestelmät, sanelunpurku, arkistointi ja yleensä sihteerin työt 

· Tietokoneen hallintaa ja matikan osaamista 

· Tietokoneohjelmat, asiakaspalvelu, miten toimia työyhteiskunnassa, liiketoiminta, markkinointi 

· Tietotaitoa, mitä tarvitaan linja-autonkuljettajana, lainsäädännöllisiä asioita, tekniikkaan liittyviä asioita, asiakaspalvelua. 

· Tietotekniikan ja asiakaspalvelun tietojen syventäminen. Kuinka toimia tulkkina asiakkaalle tietotekniikassa. 

· Toiminnan tuloksellisuuden laskutaitoja, verotukseen liittyviä  taitoja. 

· Toinen vuosi jo menossa. Valmistun keväällä. Olen oppinut aika paljon uutta. Aloin tänään työstämään opinnäytetyötä. 

· Toivottavasti mahdollisimman paljon, on entuudestaan tuttu ala ja  tarvitsen vain alan paperit. 

· Tuntematon ala, kokonaan uusi ammatti 

· Työkaluja johtamiseen,  

· Työssäoppimalla sosiaali- ja terveysalaa. Hoiva-ala on itselleni uusi ja se on ollut kiinnostava ja itselleni sopiva. Harkitsen  myös opintojen jatkamista. 

· Työvälineitten hallinta. 

· Täydennän aiempaa osaamista. Tutkinto tuo lisää vaihtoehtoja ja  etenemismahdollisuuksia. 

· Täydentää nykyistä osaamista. Tavoite: koulutettu hieroja 

· Täysin uutta ammattia 

· Tää on ammattitutkinto, eli suunnittelun hallintaa lähinnä ja osoitejärjestelmien ylläpito 

· Uuden ammatillisen koulutuksen. 

· Uuden ammatin 

· Uuden ammatin. 

· Uuden ammatin. 

· Uuden kehittämistä ja uusia ideoita 

· Uusi ammatti, automaatio/sähkö. 

· Uusi ammatti, opiskelen välinehoitajaksi. 

· Uusi ammatti, pohjana on lähihoitajakoulutus. 

· Uusi tutkinto. Viher-rakentamisosaamista ja kasvituntemusta. 

· Uusia taitoja alalle. 

· Uusia taitoja uutta työtä varten, pintakäsittely. Mahdollisuus toimia yrittäjänä. 

· Uutta ammattia 

· Uutta ammattia 

· Uutta ammattia 

· Uutta ammattia ensihoitoalalle. 

· Uutta ammattia, varastonhoitaja. 

· Vahvistaa omaa ammattitaitoa lastenhoitoalalla. 

· Vahvistaa osaamista ja laajentaa osaamisalueita 

· Vaihdoin uuteen alaan 

· Valmiudet toimia lähihoitajana. 

· Valokuvaajan taidon ihan ammatiksi. 

· Vanhuspuolen käytännön asiat. 

· Varastonhoitajan tutkinto 

· Varmaan asiakaspalvelukokemusta ja tilityksen tekoa 

· Yksityiskohtaisemmin alan työtehtäviä. 

· Yleisesti koodaukseen liittyvää 

· Ylipäätään taloushallinnon osaamisen syventäminen on kyseessä. 

· Yrittäjyys ja liiketalouden tiedot kiinnostaa itseäni ja pyrin ne tästä koulutuksesta itselleni saamaan. 

· Yrittämiseen liittymiseen ja asiakaspalvelua 

· Yrityspaperi asioita, aion yrittäjäksi. 

· Ei osaa sanoa (4 kpl)




Missä opiskelet tätä alaa/tutkintoa?



Pääasiallinen koulutusala



· 2. asteen oppilaitoksessa. 

· Aikuiskoulutuskeskuksessa. 

· Business College Helsinki (25 kpl)

· Esedu (Mikkeli, Pieksämäki) (14 kpl)

· Gradia (Jyväskylä, Jämsä, Jämsänkoski) (20 kpl)

· Haukiputaan Ammattiopisto 

· Helsingissä Ava Instituutissa 

· Huittisten Ammatti- ja Yrittäjäopisto (4 kpl)

· Ikaalisten Käsi- ja taideteollinen oppilaitos (5 kpl)

· Jamk:ssa. 

· Kainuun Ammattioppilaitos, KAO (Kajaani) (12 kpl)

· Kannuksen Maa- Ja Metsätalous Oppilaitos. 

· Kpedu, Kokkola (3 kpl)

· Koulutuskeskus Salpaus (Lahti, Heinola) (14 kpl)

· Kouvolan Seudun Ammattiopisto, KSAO (14 kpl)

· Kuusankoski, Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 

· Limessä. 

· Nuutajärvi 

· Oppisopimuksessa omalla työnantajalla (2 kpl)

· Oulun Seudun Ammattiopisto, OSAO (Oulu, Kempele, Haukiputaa) (23 kpl)

· Redu (Rovaniemi, Sodankylä) (4 kpl)

· Riveria (Joensuu, Kitee, Outokumpu, Lieksa) (13 kpl)

· Sampo (Imatra, Lappeenranta) (15 kpl)

· Sasky (Sastamala , Kokemäki, Mänttä, Hämeenkyrö) (16 kpl)

· Sataedu (Kankaanpää, Huittinen, Ulvila, Nakkila) (14 kpl)

· Savon Ammattiopisto Sakky, Kuopio tai Varkaus (21 kpl)

· Sedu Seinäjoki, Ähtäri ym. (11 kpl)

· Seppälän Maatalousoppilaitos, Kajaani 

· Setu, Aikaisemmin Aikuiskoulutuskeskus 

· Tampereen Palvelualan Ammattiopisto (3 kpl) 

· Tavastia Hämeenlinna (15 kpl)

· Turun Aikuiskoulutuskeskus (22 kpl)

· Valtimolla. 

· Vamia Vaasa (15 kpl)

· Ähtärin Ammattikoulu 




Mitä uutta osaamista, uusia tietoja tai taitoja olet tästä opiskelusta hankkimassa?



Muu ala/tutkinto



· Hakukelpoisuutta 

· Järjestyksen valvonta ja vartiointi 

· Kaikkea, mitä juridiikkaan kuuluu.

· Päivitän yrittäjän tietoja ajanmukaiseksi. 

· Syventävää opiskelua 

· Syventävää tietoa alaisten hyvinvointiin työssä. 

· Vähän enemmän kuin toi peruskoulutus 

· Yliopistossa syventäviä opintoja yhteiskunnallisten asioiden parissa. 





Missä opiskelet tätä alaa/tutkintoa?



Muu ala/tutkinto



· Honkalampi säätiön tiloissa, Joensuun TE-toimiston koulutus. 

· Itä-Suomen Avoin yliopisto. 

· Itä-Suomen Yliopistossa. 

· Lahden Ammattikorkeakoulu 

· Lyhytkurssit Sedu ja kansalaisopisto 

· Turun Yliopistossa.  

· udemi.com nettikursseja 

· Verkko-opintoja 




Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta Suomessa?



· Aika hyvä tuo ammatillinen koulutus. On teoreettista tietoa kun menee töihin. Paras olisi, että olisi ammatillinen koulutus ja työssä oppiminen. 

· Aika joustava. 

· Aika käytännönläheistä jossain määrin, enemmän lukemista kuin ajattelin. 

· Aika köykäinen koulutus nykyisellään. Hyvin vähällä opetuksella  tulee sieltä valmista. 

· Aika laaja-alaista. Oppiminen tapahtuu työelämässä, mikä on hyvä. 

· Aika paljon itse opiskelemista, mitään ei anneta valmiina, aika työllistävää 

· Aika paljon laitetaan tuonne työnantajien harteille sitä asiaa. Että tietenkin paljon opitaan koulussa perusjuttuja, mutta ehkä siellä vois vielä panostaa opetukseen enempi. Että nyt kun oon ite harjoittelussa niin oon parisssa kuukaudessa kehittynyt paljon enemmän verrattuna siihen kun koululla touhusin, että vähän intensiivisempää hommaa vois koululla olla.  

· Aika paljon tekemisissä työelämän kanssa. Hyvä asia  

· Aika vapaa ja itseopiskelua 

· Aikuisille hyvä, kun pääsee vielä melkein eläkeläinen opiskelemaan. 

· Aikuiskoulutuksesta aikuisena erittäin hyvä. Nuoremmilla huonompi tilanne. 

· Aikuisopiskelijana erittäin hyvä kokemus. 

· Aikuispuoli on miellyttävä opiskella 

· Aina menee vain huonommaksi, mitä tällä hetkellä on. Opetus on huonontunut kokoajan, esim. kun kävin aiemmin ammattikoulun  sinne mentiin klo 8 ja päästiin 16 kesti 2 vuotta.  Nykyään se kestää 3 v ja on hyppytunteja päivässä. Miten ne  oppii menemään säännöllisesti töihin työelämässä? Aikuisopintona monimuotoisesti, ymmärrän että on joustoja, kun ollaan jo   työelämässä ja oppilaitos joustaa sen mukaan. 

· Ajattelin että koulutusta olisi räätälöity enemmän kunkin aikuisopiskelijan mukaan vaikka nyt heidät asetetaan samalle  viivalle nuorten kanssa. Aikaisempaa kokemusta ei enää huomioida.  Valmistumista pitkitetään turhaan kun aiempaa pätevyyttä ei  hyväksilueta. 

· Alasta riippuvainen, käsityöammatti, pidän tärkeänä 

· Aliarvostettua tietyllä tasolla. Opetuksen tasossa on parannettavaa 

· Aloitin vasta syksyllä, joten en oikein osaa vielä vastata tähän. 

· Ammatillinen koulutus on todistus on muodollisesta pätevyydestä, mutta ei ammattitaidosta. 

· Ammatillinen koulutus on hyödyllinen 

· Ammatillinen koulutus on ok, jonkun täytyy työt tehdä. Kuka ne tekee ja minkä takia, se kiinnostaa ja se mitä täällä tapahtuu. 

· Ammatillisessa oppilaitoksessa tuntuu, että aikaa menee hukkaan. Opiskelu on hidasta, opiskellaan turhia asioita ja halutaan, että kaikki menisivät saman kaavan mukaan riippumatta tiedoista tai osaamisesta. 

· Ammattiin valmistava, mitä lupaakin. 

· Ammattiin valmistavaa koulutusta. Nuorempana ei välttämättä ole ammatista niin selkeää kuvaa eikä koulutus ole niin hyödyllinen. 

· Ammattikoulussa tehdään sitä mitä tehdään työelämässä. Itsenäisesti tehdään paljon. 

· Ammattitaitoiset kouluttajat. 

· Ammattitaitosta ja monipuolista opetusta, ainakin täällä. 

· Antaa hyvän pohjan työelämään. Nimenomaan teoreettisen pohjan. 

· Antaa hyvän/varman pohjan työelämään pyrkiville/palaaville. 

· Antaa käytännöllisiä taitoja työelämää varten. 

· Antaa motivaatiota opiskeluun. Erittäin hyvä. 

· Antaa työelämään mahdollisuuksia. Paremmat mahdollisuudet. 

· Arvostettu ja kannattavaa työnsaamisen kannalta. 

· Ehkä on tarkoitettu nuoremmille.  

· Ei hyvältä vaikuta. Ei niin laadukasta. 

· Ei kovin hyvä jos yleisesti ottaen katsotaan. 

· Ei kovin korkea. 

· Ei ole kokonaiskuvaa vielä. 

· Ei ole muodostunut minkäänlaista mielikuvaa. 

· Ei ole rahaa opettajille eikä opiskelijoille. Opettajien määriä on vähennetty liikaa. 

· Ei ole tänä päivänä niin hyvää, kuin sen kuuluisi olla. 

· Ei toimi, että on 25 vuotta itseä nuorempia opiskelijoita yhdistetty samaan ryhmään. Jos en ole 20 vuoteen edes yrittänyt opiskella ruotsin kieltä, sitä on melko mahdotonta yrittää aloittaa uudelleen nyt. Jättäisin väliin jos hakisin uudelleen nyt 

· En itte koe kovin hyödyllisenä tai arvosta. Se on näin aikuisena lyhyempi väylä saada jatko-opintomahdollisuus. Mutta en  koe että siitä mitään ammattitaitoa karttuu, mutta hakukelpoisuutta  seuraavaan koulutukseen saa. 

· En ole oikein tyytyväinen, lähiopetusta puuttuu, opastusta ei saa koska opettaja ei ole paikalla. 

· En osaa sanoa on ok 

· En osaa sanoo, on ollu aika vähän vasta opetusta 

· Enemmän saa tehtyä kun tekee itse. 

· Erittäin hyvä 

· Erittäin hyvä kokemus on ollut. 

· Erittäin hyvä kokemus. 

· Erittäin hyvä kuva. 

· Erittäin hyvä, siis kokonaisvaltainen 

· Erittäin hyvää, toinen ammattikoulu menossa. 

· Erittäin hyödyllinen, muttei niin arvostettu. 

· Erittäin positiivinen, tosin opetuksen tasossa on hirveesti eroja. Pätevä opettaja on tosi tärkeä. 

· Että se on rentoa. 

· Helpolta tuntuu, ei ole ainakaan niin vaikeata. Sopiva. 

· Helpompaa kuin lukio. Opetetaan käytännössä hyviä asioita. 

· Hiukan sekava kuva. Vähän huonosti järjestetty. 

· Huolestuttaa nuorten koulutus, liian omaehtoista, jos ei ole  tarpeeksi motivaatiota voi pudota kelkasta. Vuodenvaihteen muutos: itselläni edellisestä opiskelusta on pitkälti aikaa eikä niitä  tutkintoja enää huomioida. Tämä ei välttämättä motivoi aikuisia, kun jo opiskellut ja osatut asiat pitää opiskella uudelleen. 

· Huonot kokemukset 

· Hyvin asiantuntevaa koulutusta ja toimii hyvin 

· Hyvin positiivinen, keskitytään olennaiseen.  

· Hyviä kokemuksia 

· Hyviä puolia on se, että saa jonkin konkreettisen ammatin. Tulee myös oikeus hakea korkeakouluihin sivussa. 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä kokemus, ja uskon saavani hyvän ammatin. 

· Hyvä koulutus. Opettajapula. 

· Hyvä kun se on työelämäpainotteista 

· Hyvä kuva. 

· Hyvä käsitys 

· Hyvä käsitys on, yleensäkin, että jos johtaa johonkin ammattiin niin se on tosi hyödyllistä   

· Hyvä käsitys, uskon työllistyväni opintojen loputtua nopeasti. 

· Hyvä käsitys. 

· Hyvä käsitys. 

· Hyvä käsitys. Mielestäni ovat olleet hyviä opiskelupaikkoja ja  kattavaa opetusta. 

·  hyvä mielikuva, ammattitaitoista väkeä. 

· Hyvä olla olemassa, mutta parempiakin vaihtoehtoja on. 

· Hyvä tapa kouluttautua, saa tehdä työharjoittelua 

· Hyvä tapa valmistua suoraan ammattiin ja töihin 

· Hyvä vaihtoehto myös ammattikorkeakoululle. 

· Hyvä, tosi hyvät 

· Hyvä.  

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. Auttaa minua työllistymään 

· Hyvä. Jokaisessa oppilaitoksessa omat hyvät ja huonot puolensa. 

· Hyvät kokemukset 

· Hyvät kokemukset. Toinen ammatti jo tällä asteella. Erittäin positiiviset kokemukset. 

· Hyvää, laadukasta, käytännönläheistä. Opiskelen lastenohjaajaksi. 

· Hyödyllinen, kun hakee työpaikkoja. 

· Ihan hyviä kokemuksia, monimuotoista toimintaa 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä ei voi valittaa. 

· Ihan hyvä ja oma alani hyvin työllistävä. 

· Ihan hyvä kokemus ja mieluinen. 

· Ihan hyvä kuva. Itselleni sopii paremmin kuin lukio. 

·  ihan hyvä on ollut. 

· Ihan hyvä tasoista. Opiskelen jo toista tutkintoa eikä ongelmia ole ollut. 

· Ihan hyvä, opiskelijoita on opettajamäärään liikaa. Maahanmuuttajat koulussa, pärjäävätkö kielen kannalta. 

· Ihan hyvä, pystyy vaikuttamaan omiin opintoihin 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä.  

· Ihan hyvä. Mahdollistaa nopeasti työelämään. 

· Ihan hyvä. Opiskelen nyt toista kertaa. Minulla on toinen tutkinto 30 vuoden takaa. 

· Ihan hyvä. Tutkinto antaa paremmat mahdollisuudet saada alan töitä.  

· Ihan hyvät kokemukset 

· Ihan hyvät kokemukset. 

· Ihan hyvät mielikuvat ja käsitykset, en osaa negatiivista sanoa. 

· Ihan kaikin puolin hyvä 

· Ihan odotuksia vastaavaa 

· Ihan ok. 

· Ihan positiivinen kuva. Ammatillinen koulutus on ollut koulutusta työn ohessa ja opinnot olen hyvin saanut sovitettua osaksi työelämää. Opintosisällöt on räätälöity onnistuneesti itselle  sopiviksi. 

·  ihan toimivaa vaikka etäopetusta liikaa. 

· Itse olen ainakin tykännyt ja onhan se hyvin tarvittavaa  työelämän kannalta. 

· Itsellä hyviä kokemuksia 

· Itsestä paljon kiinni miten koulu etenee. 

· Johtaa ammattipätevyyteen.  

· Jos kiinnostaa niin ihan hyvä.  

· Jätän väliin tämän kysymyksen. 

· Kannattavaa 

· Kohtalaisen laadukas ja hyvä, omakokemus. 

· Kokin tutkinnolla en tehnyt mitään, mutta uskon että merkonomin tutkinto on hyödyllinen. 

· Kokoajan lähitunteja vähennetään, se on negatiivinen asia 

· Kokonaisuudesta on syntynyt sekava kuva. Koulutusohjelma on minulle räätälöity, mutta joskus tuntuu kuin minulle puhuttaisiin kuin lapselle. 

· Korkeakoulututkinto on arvostetumpi. 

· Koulusta haetaan perusteet ja työssä näytetään osaaminen. 

· Koulutuksen jälkeen pääsee suoraan työelämään 

· Koulutuksen laatu on melko hyvää mutta sen taso on laskemassa 

· Koulutukseni jälkeen uskon saavani hyvän työpaikan. Tai perustan oman kampaamon. 

· Koulutus on ollut hyvää, mutta parantamisen varaa. Uskon sijoittuvani työelämään tällä koulutuksella. 

· Koulutus on täysin itseohjautuvaa, ei perinteistä. 

· Koulutussysteemi on muuttunut vapaaksi ja vaatii itseltä enempi. Viikkotunteja voisi lisätä.  

· Kovin tyytyväinen, positiivinen yllätys 

· Kunhan on läsnä ja paikalla niin pärjää. 

· Kyllä hyvin positiivinen mielikuva 

· Kyllä kannattaa opiskella. 

· Kyllä ne on minua auttanut, jos ei muuta niin ainakin jalkaa oven väliin työelämään. Olen enemmän saanut ammatillista osaamista työelämässä kuin koulutuksessa. 

· Kyllä niistä aina työpaikan on yleensä saanu. Sellainen käsitys  minulla on. 

· Kyllä saa valmennusta ammattiin. 

· Käytännönläheinen. Työelämässä ollaan paljon ja työnantajien kanssa tekemisissä. Se antaa hyvät valmiudet työelämään. 

· Käytännönläheisiä ja aikaisempaan verrattuna todellisuuteen räätälöityjä. 

· Käytännönläheistä työelämän kanssa yhteistyötä tekevää 

· Käytännönläheistä, enemmän mahdollista räätälöidä ihmisten elämänkokemusten ja koulutusten mukaan. 

· Laadukasta opiskelua mielestäni, opiskelu on myös yksilöllistä 

· Laatu huomattavasti heikentynyt aiemmasta.  

· Lasten kanssa yllättävän rankkaa muuten ok 

· Leikkaukset ovat tehneet hallaa koulutukselle ja etenkin opettajan  ja oppilaan välisen kahdenkeskeisen opetuksen järjestäminen on  vaikeaa. 

· Leikkaukset vaikuttaneet siihen että opetuksen laatu heikkoa johtuen resurssipulasta. 

· Liian paljon sysätään työpaikalle vastuuta. 

· Liian vähän kontaktiopetusta. Opiskelijat jää oman onnensa nojaan, erityisesti nuorisopuolen opiskelijat. Tällä nykyjärjestelmällä ammatillinen koulutus ajetaan alas ja Suomeen ei saada riittävästi osaajia. Liikaa koulutuksen painopiste mennyt työelämään, työelämässä pitäisi vain vahvistaa koulussa opittuja taitoja.  

· Liikaa säästetään kaikessa. 

· Melko helppoa opiskelua, ei tarpeeksi vaativaa. 

· Melko hyvä tasoista koulutusta. 

· Melko hyvä. 

· Melko positiivinen kokemus, mutta tuntuu siltä että opetuksen resurssit on melko vähäiset. 

· Melko tyytyväinen olen tähän koulutukseen. Jatkokoulutuksista infotaan liian myöhään, siis harjoitteluista. 

· Mennään liikaa tietoihin, joita ei työelämässä tarvita 

· Mielenkiintoista. Koko tutkinto on tärkeä. 

· Mielestäni opinnot ovat sopusoinnussa teorian ja käytännön kanssa 

· Minulla on hyviä kokemuksia 

· Minun mielestäni ajantasaista hyvää opetusta. Uusimmat työkalut ja tiedot ovat käytössä. Aikuisopiskelijat on huomioitu opinnoissa hyvin. 

· Minusta se on hyvä. 

· Minusta se on koko yhteiskunnan pohja 

· Monipuolinen, mutta menee liikaa työpaikan opetettavaksi 

· Monipuolinen, oppii paljon. 

· Muuttunut paljon käytännönläheisemmäksi siitä kun viimeksi  opiskelin. Olemme käyneet paljon firmoissa töitä tekemässä. 

· Myönteinen kokemus. Antaa valmiudet opiskella eteenpäin. 

· Ne ketä ei osaa ne opettaa 

· Hyvät kokemukset 

· Melko hyvä 

· Nykypäivänä hyvin joustavaa. Uusi pistejärjestelmä on hyvä. 

· Nykyään koulutukset ovat ihan hyviä. 

· Nyt on tosi hyvä ammattikoulu 

· Oikeenkin hyvä 

· Ok koulutus, ollut sellaista mitä odotin. 

· Olen huolissani nuorista.16-vuotiaat eivät pysty päättämään. Pitää olla hyvät ohjaajat. 

· Olen ihan tyytyväinen. Uusi systeemi vähän pilasi tilannetta. Aloitin opiskelun keväällä. Uudesta systeemistä on tullut paljon moitetta. Ei ole toimiva. Keskeneräinen. Paljon etäopiskelua ja työpaikalla opiskelua, joka ei tänä päivänä toimi. Sitä on myös eduskunnassa kritisoitu. Olen samaa mieltä. 

· Olen järkyttynyt nykytilanteesta liikaa käytäntöä. Lähiopetusta lisää. Liikaa kenttäpuolen opetusta. 

· Olen ollut melko tyytyväinen opetuksen tasoon. 

· Olen ollut tyytyväinen mutta lähiopetusta on suhteellisen vähän, koska budjetista on leikattu. Vastuuta kasautuu liikaa työharjoittelupaikoille. 

· Olen opiskellut puolitoista vuotta. Lähiopetusta on vähennetty aivan liikaa. Käytetään ilmaisena työvoimana. Aikuinen ihminen osaa siihen suhtautua, mutta miten sitten nuoremmilla, jotka tarvitsevat enemmän lähiopetusta. 

· Olen opiskellut samassa paikassa aiemminkin ja tällä hetkellä resurssipula haittaa opiskelua. 

· Olen opiskellut vasta vähän aikaa, mutta mielikuva on hyvä. Olen saanut hyvää ohjausta ottaen huomioon, että edellisistä opinnoista on aikaa. 

· Olen opiskellut vasta vähän aikaa. Opetus on ollut hyvää,  mielenkiintoista käytännönläheistä opetusta, jossa on paljon harjoitustöitä. 

· Olen yllättynyt siitä, että on antoisaa. Olen oppinut todella paljon. On tullut paljon uutta. On ollut hyötyä opiskelusta. Sopivasti haastetta. 

· Oli hyvät opettajat. Nykyään vähän huteralla pohjalla 

· Oma kokemukseni on ollut oikein hyvä 

· Omalla kohdalla ollut hyvää. Olen saanut arvokasta koulutusta. 

· Omat kokemukset erittäin hyviä 

· Omat opintoni ovat olleet tasokasta ja tiivistä opiskelua hienoissa puitteissa. Opintoni ovat kumonneet käsitystä, ettei ammattikouluopinnot olisi tasokkaita. 

· On hyvä juttu saan lisää tietoa 

· On hyvä saada ammatillinen koulutus ennen työelämään menoa varten 

· On hyvä työpaikan saannin kannalta 

· On ihan korkeatasoista 

· On ollut ihan positiivinen miten hommat toimii. Opiskelu sujuu. 

· On osittain tärkeää, mutta ihmisestä riippuen monet osaavat hommat jo luonnostaan. 

· On tehokas koulutus 

· Opettaja on tärkeässä roolissa. Opettaja jaksaa herättää opiskelijan mielenkiinnon. Paremmin oppii, jos opettaja on persoonana mielenkiintoinen ja värikäs ja esittää asiat persoonallisesti. Olen ollut ihan tyytyväinen. Opiskelen nyt johtamisen erikoisammattitutkintoa. 

· Opettajat eivät oikein tiedä, millainen uusi tutkinto on, se tuli elokuussa voimaan, ja mitä se pitää sisällään. Ryhmät, jotka opiskelee vanhaa ja uutta tutkintoa ovat  sekoittuneet keskenään ja opiskelevat sekaisin. Työpaikkoja vaikea saada, samoin mahdollisuuksia harjoitteluun. Opettajilla ei ole mahdollista pitää tunteja iltaisin. 

· Opettajat olleet kauan aikaa ja kertovat omista kokemuksistaan. Tämä päivä hämärtynyt,  ei ajan tasalla. 

· Opettajaksi pääsee aika helposti, tuntuu siltä, opettajat vaihtuu ja ovat paljon poissa. 

· Opetuksen taso vaihtelee liikaa 

· Opetus ja tieto on hyvin käytännönläheistä.  

· Opetustunteja liian vähän, liika etäopetusta. Työhön mennessä useimmilla taidot liian vähäisiä. 

· Opintoni ovat jo loppusuoralla, positiivisesti yllätyin, että opiskeluni perustui paljolti käytännön opiskeluun, ja teoriaa oli vähemmän. 

· Opiskelu on aika itsenäistä. Se voi olla nuoremmille haastavaa, ellei heillä ole oppimisen taitoja. 

· Opiskelu on ollut hyödyllistä ja mielenkiintoista. 

· Opiskelu on sellaista että oppituntikoulutusta on mahdollisimman vähän. 

· Opiskelun alkuvaiheesta asti on töitä riittänyt. 

· Osaavat opettaa ja mielellään opettavat. Tosi mukavaa on ollut. 

· Osaavat opettajat, jotka tekee myös kovasti töitä. Opettajien kyky ottaa huomioon erilaisissa tilanteissa olevat oppilaat. 

· Paljon teoriaa koulussa, paljon työharjottelua käytännössä. 

· Paljon työläämpää kuin ajattelet. Aika kova tahti. 

· Periaatteessa tätä pystyis tiivistämään. Aikuiskoulutuksessa tää ei palvele 

· Piti vähän kinuta opettajilta tietoa, oli tyhjää lojumista 

· Pitäisi olla teoriaa ja paljon työssäoppimista. 

· Positiivinen käsitys, mutta eri oppilaitoksissa on eri tasoiset tiedot ja opettajat. 

· Positiivista, hyvä työllisyys ja ammattitaitoisia osaajia. 

· Puutteellinen, koska aikuispuolella on liian tiukka tahti eikä kaikkea ehditä käymään. Toivoisin että keskityttäisiin enemmän olennaiseen. 

· Pääsee käsillä tekemään, mistä tykkään. Työharjoittelussa pääsee oikeisiin töihin. 

· Pääsee nopeesti työelämään. 

· Reformi on sekottanut opettajia todella paljon, hekään eivät aina tiedä missä mennään. 

· Ristiriitainen. Salpaus tukee ja antaa enemmän ja opettaja seisoo oppilaiden takana 

· Ryhmäkoot liian isoja ja opettajia liian vähän. 

· Saa pätevyyden ammattiin. 

· Saa tehdä enemmän, vähemmän teoriaa on työläheistä. 

· Saisi olla tiiviimpi opiskelutahti, saisi äkkiämpää ammatin. 

· Sanoisin että oli suuremmat odotukset ei vastaa odotuksiani, eli odotin vähän muuta. 

· Sanotaan ettei ammattikoulussa opi mitään, mutta aikuispuolella motivaatio on parempi. 

· Se kyllä avaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin 

· Se on aika hyödyllinen, pakollinen suorastaan. 

· Se on hieman lasten koulutusta. 

· Se on hyvä täydentävä koulutus räätälöitynä omiin tarpeisiin. 

· Se on ihan  pätevä koulutus. 

· Se on ihan hyvä vaihtoehto 

· Se on joustavaa ja helppoa ainakin aikuisopiskelijalle näinä päivinä. 

· Se on käytännön tekemistä ja käytännön tekemisen kautta oppimista. 

· Se on laaja ja kattava koulutusvaihtoehto. 

· Se on tärkeää 

· Se vaihtelee todella paljon eri aloilla, itse olen pitänyt opiskelualastani. 

· Se valmentaa hyvin ammattiin. Suurin osa opinnoista suoritetaan käytännön työelämässä. 

· Sen jälkeen pärjää elämässä.  

· Siellä opitaan alan taidot. Se on ensimmäinen askel tietyn alan työtehtäviin. 

· Siellä oppii käytännöllisiä taitoja. 

· Siinä on aika vähän opettajan opettamaa opetusta ja liikaa tiedon itsenäistä etsimistä ja itseopiskelua. 

· Siinä opiskellaan tulevaa ammattia. 

· Suhteellisen hyvä 

· Suurten muutosten takia aika sekava tila tällä hetkellä. 

· Tarkoituksenmukaista, suoraan työelämään 

· Tiivis tahti, sais olla enempi lähiopetusta, opiskelijat motivoituneita 

· Todella hyvä ja tekemällä oppii vaikka mihin. 

· Todella hyvä. 

· Todella hyvä. 

· Todella mielenkiintoista. 

· Todella opiskellaan isoja kokonaisuuksia. Tulee hyvin käytännöntaitoja. 

· Toivon sijoittuvani hyvin työelämään uuden koulutukseni ansiosta 

· Tosi hyvä, ite koen sen parhaana vaihtoehtona 

· Tosi hyvä. 

· Tosi hyvä. Niitä pitäisi enemmän mainostaa ja suosia. Kaksoistutkinto on hyvä asia. 

· Tuntuu että ammattikoulu on ajettu niin alas. Taloudelliset vaikeudet tuntuvat koulutuksessa ja koulutarvikkeissa ym. 

· Tuntuu, että pitää vain porukat saada pois koulun kirjoista. Johonkin oppisopimukseen tai johonkin. 

· Tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen tilanne on todella huono, opettajien resurssit ovat riittämättömät. 

· Tällä hetkellä itsenäiset ovat vahvoilla, kelkasta putoaa heikoimmat opiskelijat. 

· Tämän päivän koulutus ei ole perinpohjaista, kuten ennen. Taso on  huono. 

· Tämänhetkinen koulutukseni täydentää tietotaitoja tämänhetkiseen  työhöni. Tarpeellista. 

· Tänä päivänä monipuolisempia kuin ennen. 

· Usein valmistutaan työttömäksi, valitettavasti. 

· Uskoisin koulutukseni edistävän omaa uraani 

· Uskon saavani hyvän ammatin tällä koulutuksella 

· Uskon saavani hyvän ammatin, ja pääsen hyvään työpaikkaan 

· Uskon, että tämä tutkinto helpottaa työnsaantia 

· Uudistus ei ole ihan toiminut 

· Vaihtelee hirveästi siinä, mitä alaa opiskelee, varsinkin  arvostuksen osalta. Paljon on itsestä kiinni, opiskelijoilla on itsellä paljon vastuuta monet yrittävät päästä vaan liian helposti koulun läpi, varsinkin nuorisopuolella. Opiskelu ei riittävästi valmenna työelämään. 

· Vaikea sanoa yhtäkkiä mitään. Olen tyytyväinen opetukseen ja räätälöityyn. HOPS. Kaikki on hyvin. 

· Vanhaa koodikieltä opetetaan tällä hetkellä melko turhaa 

· Viime vuosina mennyt alaspäin. Ei opetus mutta tuntimäärät. 

· Voisi olla parempi koulutus, liian vähän saa ammatillista opetusta. Jää liikaa itse etsittäväksi lisätietoa koulun ohella. 

· Vuodenvaihteen muutos vaikuttanut, nyt enemmän itsenäistä opiskelua mikä ei aina ole hyvä, varsikin jos on uusi ala pitäisi olla  enemmän ohjattua opiskelua. 

· Vähän hankala vastata, kun ammattikoulutukset on muuttuneet paljon,  koulutus on hyvin erilaista sijainnista ja ammattialasta riippuen. 

· Vähän puuhasteluahan se on. 

· Yksilölliset tarpeet huomioitu, saanut edetä rauhallisesti. 

· Ei osaa sanoa (14 kpl)




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on?



· Aika paljon kaikkea opetuksen tulisi olla erilaista nykyiseen verrattuna. En pidä nykyisestä opetuksesta. 

· Aikataulut ovat liian kireitä välillä.  

· Aikuisia ja nuoria ei tulisi sotkea samoihin ryhmiin 

· Aikuisopiskelijana opettajien ohjeistaminen ja osallistuminen voisi olla aktiivisempaa. Monimuoto-opiskelussa on liian paljon tyhjiä taukoja. On paljon tehtäviä, joista opettaja ei ole puhunut sanaakaan. Ne on henkilökohtaisia tehtäviä. Tehtäviä ei ohjeisteta mitenkään. 

· Aikuisopiskelijoiden ja nuorten opintosisältöjen erottaminen olisi tärkeää. Jo työelämässä olevat/ olleet eivät  tarvitse samoja tietoja kuin nuoret, jotka eivät koskaan vielä ole olleet töissä. 

· Aikuispuolella enemmän suunnittelua oman osaamisen kanssa.  

· Aikuispuolella on hyvä, että pääsee opiskelemaan paljon työ- elämässä, sama pitäisi olla nuorisopuolella. 

· Ainakin työharjoittelupaikkoja voisi olla helpommin saatavilla. 

· Ajan tasalla oleva opetus ei lähdetä työpaikalle eli kentälle liian keskeneräisenä opetus on sekavaa, opettajatkaan eivät tiedä mitä tehdä. 

· Alku oli takkuilua, en tiennyt mihin mennä ja mitä tehdä. 

· Arvostus paranisi 

· Avustajia liian vähän ja turhauttavaa kun avunsaanti kestää. Henkilökohtaista apua tulisi saada helpommin ja opintosuunnitelmat olisi tarvetta selkeyttää, mutta ei varmasti helposti onnistu nykytilanteessa. 

· Ehkä enemmän eri ammatteja pystyis opiskelemaan, että moniin tarvitaan se korkeakoulu, että sitten ei ole sitä ammatillista pohjaa sille, jos lukiosta menee 

· Ehkä enemmän työssäoppimista pitäis olla tai pidempiä jaksoja 

· Ehkä lähiopetusta sais olla enempi,  

· Ehkä niitä ryhmäkokoja pitäs pienentää 

· Ehkä tiedon kulku ja lukujärjestysten aikataulujen suunnittelu, koulutuksen suunnittelu. 

· Ehkä vois työssäoppimista vähän lisätä 

· Ehkä yksilöllisempiä mahdollisuuksia 

· Ei juurikaan mitään, on hyvin mennyt eteenpäin aiemmasta. 

· Ei kaikkea työnantajan harteille, myös teoriaa pitäisi olla 

· Ei lainkaan kotitehtäviä ellei sitten käytännön harjoitustöitä. Pitäisi keskittyä enemmän työntekoon ja käytännön tasoon. 

· Ei mitään on monipuolinen ja hyvä koulu. 

· Ei mitään verkko-opiskelua, enemmän aktiivitunteja. 

· Ei mitään, tykkään täst koulutuksesta. Tsemppausta enemmän eri kulttuuritaustasta tuleville 

· Ei muuta kuin ryhmäkoot ovat liian suuria, kun kaikille ei riitä koneita harjoitustöitä varten. Kalustoa pitäisi olla enemmän. 

· Ei oikein mitään ongelmia ole, mutta rahaa pitäisi saada lisää siihen koulutukseen, jotta taso pysyisi hyvänä. 

· Ei ole oikeastaan mitään, olen tyytyväinen opetukseen. Opiskelu on aika itsenäistä. Itseopiskelua on paljon. 

· En koe mitään ongelmia. Opiskelua vois tehostaa ja tiivistää. 

· Enemmän kontaktiopetusta koulussa. Paremmat tukijärjestelmät erityisesti nuorille. 

· Enemmän kontaktitunteja. 

· Enemmän käytännön harjoittelua ja oppilaitokset voisi tulla enemmän vastaan, että oppiminen tapahtuisi työpaikalla 

· Enemmän käytännön harjoituksia. 

· Enemmän käytäntöä. 

· Enemmän lähiopetusta. 

· Enemmän lähiopetusta. 

· Enemmän lähiopetusta. Pääsykokeet ehdottomasti säilytettävä koulutukseen hakeutuville. 

· Enemmän niihin työhön painottavia tunteja ja vähemmän karsittais noita tärkeitä tunteja pois. Että enemmän painotettais sitä, että asiat opitaan eikä kiristetä sitä tahtia. Että annetaan aikaa oppia kaikki ne asiat 

· Enemmän opettajan ohjauksessa olevaa koulutusta, ei näin itsenäistä kuin nyt 

· Enemmän opettajia. 

· Enemmän pakollisia nuorille. Räätälöitäis enemmän koulutustaustan mukaan. 

· Enemmän pitäisi tehdä yhteistyötä työpaikkojen kanssa. Pitäisi kerätä ideoita työpaikoilta. Monia asioita tulee vasta työelämässä vastaan. Niitä on vain sivuttu koulutuksessa. Koulu ja työpaikat voisivat yhdessä suunnitella kurssiaiheita. Myös ammattikorkeakouluissa voisi olla enemmän käytäntöä. Olen sosionomi. 

· Enemmän rahaa koulutukseen. Tiloihin ja opettajiin olisi satsattava enemmän. 

· Enemmän resursseja oppilaan ohjaukseen, olen kaivannut sitä itse ja onneksi saanut. 

· Enemmän työn suunnittelua ja paremmin. 

· Enemmän vaihtoehtoja jatkuvaan hakuun. 

· Enemmän yksilökohtaista räätälöintiä. 

· Enempi toivoisin käytännön harjoitusta kuin teorian opintoja 

· Erityisoppiminen ja sen huomioon ottaminen, minulla esimerkiksi on  lukihäiriö. 

· Että ei ihan niin nopeesti tonne työelämään, että annettais  ne perusasiat ensin opiskelijalle, ne ammatin perusasiat eikä heti suoraan vaan työelämään, että kun on vähän enemmän tietoa ja taitoa niin sitten vasta työelämään ettei siellä  tartte ihan kaikkea opettaa kädestä pitäen 

· Etäopiskelua pitäisi lisätä. 

· Hirveän paljon työssäoppimista. Opettamista saisi olla enemmän. Teoreettista opettamista saisi olla enemmän. 

· Hyvin on mennyt, en tiedä. 

· Ihan ok koulutus 

· Ihan vähän enemmän harjottelua ennen kuin mennään työmaalle 

· Info opintotuista 

· Informaation kulku on välillä vähän hidasta. 

· Informaatiota enemmän ja sitä pitäis lukea paremmin. 

· Intensiivisempää opetusta ja tiiviimpiä opiskelupaketteja, että suunnitelmallisuutta lisää ainakin aikuispuolella kaivattais, että selkeesti suunnitellaan päivät ja mennään sitten niiden mukaan 

· Itseopiskelu- tai jatko-opiskelumahdollisuuksia 

· Jaksottaa koulutusta, nuoret jotka menee ammattikouluun heillä ei ole mitään kokemusta. Välillä töitä ja välillä opiskelua. 

· Jatkokoulusta enemmän. 

· Joitakin peruskoulussa opittuja perusasioita ei tarvitsisi kerrata, etenkään aikuispuolella. 

· Jos on liian iso ikäero opiskelijoilla ryhmässä, se ei vaan toimi 

· Joustavuus, peruskoulusta tulleet tarvitsevat opettajan kaitsentaa. Aikuiskoulutuksessa töissä voi oppia enemmän. Liian pitkä aika aikuisopiskelijalle. 

· Just nää lähitunnit, niitä tarvitaan lisää 

· Kaikki lähtee rahoituksesta. Parannettavaa olisi varmaan paljonkin. 

· Kaikki on ok 

· Kaikki on tuntuu olevan ok 

· Kaipaan lisää opetusta mm. teorian puolelta. Nyt on ollut aika paljon käytäntöä. Työharjoittelussa nyt jo toista vuotta. 

· Kaipaisin enempi käytännön hommia, mutta koulutus on sellainen, ettei sitä pysty oikein muuttamaan. Teorian opintoja ei oikein voi muuttaa käytännön opinnoiksi. 

· Kehitettävää on ohjauksessa ja lähiopetuksessa. 

· Kiinteistöalalla työharjoittelu alkoi nopeasti. Liian nopeasti tuli eräällä kaverilla oppisopimuskausi ja teoriaopiskelu jäi pois. 

· Kisällitoiminta pitäisi saada myös Suomeen, rahoitusta enemmän työtyöpaikoille, jotta löytyisi kouluttavia mestareita 

· Kolmen vuoden opinnot voisi tiivistää kahteen vuoteen  

· Koska asiat muuttuu kokoajan informaation kulku olisi tärkeää. Kun opetussuunnitelma muuttui, yksi opettaja puhui yhtä ja toinen toista eikä kukaan tunnu tietävän missä mennään. 

· Kouluille toimivat laitteet. 

· Koulujen pitäisi nostattaa statustaan ja informoida selkeämmin  opintojen sisällöstä sekä siitä millä tasolla kouluissa voi  opiskella. 

· Koulun ja työelämän yhteen sovittamista. 

· Koulun ja työpaikkojen välistä yhteistyötä pitää parantaa. Suunta, että opetusta liikaa työpaikoilla, on huono. 

· Koulussa kaipaisin tiedonkulun parantamista, johdonmukaisuutta opettamiseen ja materiaaliin. 

· Koulutuksen alussa näytettävä koulutuksen koko sisältö, jotta saa kokonaiskäsityksen koulutuksesta entistä paremmin 

· Koulutuksen tekeminen enemmän oikean käytännön tekemisen kanssa kohdattava 

· Koulutuspohjassa huomioitava aikuiset ja nuoret erikseen. 

· Käytännön harjoituksia enempi. 

· Käytännön lähiopetusta ja teoriaa enemmän. 

· Käytännön teoriaa koulussa voisi lisätä 

· Käytännönläheisempi suhtautuminen asioihin ja selkeyttä lisää. 

· Käytännönläheisyyttä lisää. 

· Käytännönläheisyyttä oppilaitosten ja koulujen välille lisää. 

· Liian rankalla kädellä hallitus on supistanut ammattikoulu- mahdollisuuksia. 

· Lisäopinnot joita suoritan ei selkeitä ja en ole saanut oikein  saanut selville informaatiosta huolimatta missä mennään. 

· Lisää henkilökuntaa. Ei ryhmätöitä. Opettajien pitäisi opettaa. Selkeä, johdonmukainen linjaus opetushallituksessa. Kukaan ei tiedä mistään mitään. On epämääräisiä opetuksia. Harjoituspaikkoihin mennään takki auki ja siellä opitaan enemmän kuin koulussa. 

· Lisää iltatunteja, että opettajilla olisi mahdollisuus ohjata opiskelijoita iltaisin, kun olisi asiakkaita tulossa. 

· Lisää lähiopetusta, selkeät lukujärjestykset. Joku henkilökohtainen ohjaus opettajalta oppilaalle. Sovittu aika ja jutellaan kaksin ongelmista ja aiheista. 

· Lisää rahaa ammatilliseen koulutukseen ehdottomasti. 

· Lisää rahaa sinne, että kehitystä voidaan pitää yllä 

· Lisää rahaa valtiolta, että opettajat pystyisivät tekemään täysiä työpäiviä. 

· Lisää resursseja opetukseen ja lisää tukitoimia niitä tarvitseville, etteivät he häiritsisi opetusta. 

· Lisää resursseja. 

· Lisää teorian opintoja kaipaisin 

· Lisää tuntimääriä opetustunteja lisää 

· Lopetettaisiin säästöt. Ongelmana näen isot ryhmät ja pienet tilat. Myös opetuksen määrästä karsitaan. 

· Lukujärjestykset pitäisi olla paremmat. 

· Luoda kiinnostavammaksi koulutus kokonaisuudessaan. 

· Lähiopetuksen lisääminen 

· Lähiopetuksen määrää olisi lisättävä, teoria on tietysti tarpeen mutta tekemällä oppii parhaiten. 

· Lähiopetuksen tuntimääriä pitäis lisätä ei vähentää. 

· Lähiopetusta enemmän. Selkeää suunnitelmallisuutta oppilaitoksen  puolelta yleisesti että henkilökohtaisella tasolla. Enemmän aikaa. 

· Lähiopetusta toivon enemmän ja opettaja opettamaan ryhmätöiden ja muun opiskelun sijaan. 

· Lähitunteja voisi olla enemmän. 

· Läsnäolovelvollisuus ja sitoutuminen koulunkäyntiin olisi oltava tiukempi. 

· Mielestäni ei nyt kehittävää 

· Mielestäni opettajien pitäisi panostaa enempi opettamiseen. 

· Määrärahoja enemmän, saataisiin enemmän tavaraa kouluun ja enemmän harjoiteltavaa 

· Ne toimii ainakin tällä hetkellä hyvin 

· Nuoret ja aikuiset on niin eri viivalla, aikuisten opiskelua vois hyvin tiivistää 

· Nykyisen reformin myötä koulutusta voisi olla huomattavasti enempi. Enemmän voitaisiin panostaa perusasioiden opetteluun. 

· Nyt ihan ok. 

· Nyt on liian suuret luokkakoot ja liian vähän oppitunteja. 

· Näyttösuunnitelmien vaatimukset poikkeaa liikaa toisistaan enemmän yhteneviä näyttösuunnitelmia 

· Olen kaivannut lisää ammattikirjallisuutta opintojen tueksi. 

· Olen käynyt 80-luvulla silloin annettiin käytännön opetusta. Tänä päivänä ei anneta niin paljon käytännön opetusta. 

· Olen tyytyväinen 

· Olen tyytyväinen ammatilliseen koulutukseeni sen tasoon ja kaikkeen mihin se vaikuttaa.  

· Oma kokemukseni on oikein hyvä.  

· Oman alan perusteella toivoisin enemmän työharjoittelua. 

· Oman kokemuksen mukaan ei parannettavaa. 

· Omat henkilökohtaiset opetussuunnitelmat eivät toteudu teoriapohja hyvä, mutta ei toimi 

· Opettajan pitäisi olla enemmän mukana hommassa 

· Opettajan tasavertaisuus, että ottaisi kaikki huomioon pedagogiset taidot haastavia 

· Opettajat voisivat enemmän keskittyä työturvallisuuteen. Osa ei kypärää käytä esim. eli tällaiseen pitäisi mielestäni puuttua. 

· Opettajat, pitää olla sellaisia joilla on kiinnostus opettamiseen. 

· Opettajatkaan eivät aina tiedä mitä vaaditaan. Eli kokonais- pistemäärä ja laajuus. Opettajat kertoisivat heti ensimmäisellä tunnilla tavoitteet. Eli mitä haetaan ja opetellaan. Riippuu tietenkin opettajasta. Tulisi heti selväksi mikä on tavoitteena oppia. 

· Opettajia pitäisi palkata paikalle, liian vähän opettajia 

· Opettajia sais enemmän. Henkilökohtainen opetus työhistorian perusteella. 

· Opettajia saisi olla enemmän ja luokkakoot voisivat olla hieman pienempiä. Toivoisin erityistä tukea aikuisopiskelijoille. 

· Opettajia saisi olla enemmän, liikaa vastuuta opiskelijoilla. 

· Opettajia voisi olla enemmän. 

· Opettajien ammattitaitoa kehitettävä. Eri taustoista tulevien opiskelijoiden huomioon ottamista. 

· Opettajien informaation kulku on vähän huonoa. Kaikki eri käsitys asioista. Opetusministeriö muuttaa koko ajan sääntöjä. Ei ole loppuun ajateltu juttu.

· Opettajien kontrolli opiskelijoihin mennyt täysin. Suora väylä koulutukseen tekemättä juurikaan mitään. Tehtäviä ei tehdä ja poissaoloja paljon ja ne myös hyväksyttyjä. 

· Opettajien läsnäolo saatavuus tarpeen. Opiskelu liian itsenäistä. 

· Opettajien pitäisi jaksaa, myös iltaisin, aktiivisesti opettaa. 

· Opettajien pitäisi olla tällä vuosituhannella ja asioista perillä. Kukaan ei hyödy opettajasta, joka lukee kalvolta tai kirjasta asioita, sen voi jokainen tehdä itse. Enemmän osaamista opettajille 

· Opetuksen laatuun voisi satsata. 

· Opetuskäytännöissä olisi tarkistamista aikuisopiskelijoille 

· Opetusmenetelmistä ja -metodeista lähtisin kehittämään sitä enempi oppilaita huomioonottavaksi. 

· Opetussuunnitelma vaihtuu, ei kerrota mitään etukäteen. Ennen isoja muutoksia pitäis isot asiat hoitaa loppuun asti. 

· Opetussuunnitelmaa voisi rukata ehkä enemmän opiskelijan mukaan. Yksilöllisempi opetussuunnitelma, olisi hyödyllisempi kun ei  tarvitsisi osallistua kursseille, joille ei ole tarvetta tai ei ole hyötyä. 

· Opetusta pitäisi selkiyttää ja varmistaa, että tiedetään keitä siellä opiskelee. On ongelmallista, ettei ole yhtä tiettyä opettajaa vaan monia ja yksi sanoo yhtä toinen toista. 

· Opinnot voitaisiin jo alusta alkaen yhdistää tiiviimmin työelämään ja kouluttaa aina tekijä tehtävään. 

· Opintojen koordinointi, miten ne toimii yhteen. Sitä voisi kehittää. Opinto-ohjaajia voisi olla enemmän. En ole vielä tavannut ensimmäistäkään. Aloitin opiskelun tänä syksynä. 

· Opintotunteja saisi olla enempi, puolet työharjoittelua on jo 

· Opiskelijan mielipiteitä pitäisi kuunnella enemmän. 

· Opiskelu oli liian sekavaa eikä niitä päivitetty. Opintosuunnitelmat olivat sekavia 

· Opiskelunaikaisen toimeentulon ja tukien selkiyttäminen. Ne voisivat olla helpommin haettavissa. 

· Opiskelupäiviä pitäis olla enemmän. 

· Oppilaan seurantaa pitäisi parantaa. 

· Oppilaitos hankkisi työharjoittelupaikat 

· Oppisopimuskoulutus laitoshuoltajaksi jossa olen, siinä pitäisi olla useammin teoria tunteja, kuin nyt ja ne pitäisi olla paremmin suunniteltu. Koulupäivät ei aina vastaa suunniteltua. Puhe lähtee väärille jäljille, ei saa opetusta laitoshuoltoon. Odotin enemmin opettajalta asiaa, kuin löpinää silloin kun aloitin opiskeluni maaliskuussa. 

· Oppisopimusopiskelija: kouluruoka olisi iso plussa, opin määrää enemmän, lisää läsnäolopäiviä. 

· Osaamisen hyödyntäminen opetussuunnitelmassa ts. räätälöinti ei  toteudu. Opiskelijoita ei kuunnella, mitä ja miten haluaisivat opiskella.  

· Osittain opetuksessa päällekkäisyyksiä, osittain asioita puuttuu, kokonaisuus pitäisi suunnitella selkeämmäksi 

· Paikkoja on liikaa. Liian paljon vain aikaansa kuluttajia. Opetuksen ja opettajien tieto-/taitotaso vaihtelee vahvasti. 

· Paljon enemmän käytännön harjoitteita. 

· Paljon. Lähinnä se, että koulutus ei välttämättä tue sitä, mitä siellä pitäisi oppia. Esim. koululla ei ole mahdollista opiskella käytännön töitä. Se tuo haasteita harjoittelupaikoissa. Sinne pitäisi kuitenkin saada jonkinlaiset valmiudet. 

· Pedagogisuuden puute, välillä tulee mieleen, että ovatko opettajat vai lähinnä kokemusasiantuntijoita. Myös oppikirjojen puute vaivaa itseäni. Täydennyskoulutus on lähinnä luentopohjaista, josta saa välillä joitakin monisteita muistin tueksi. Mielestäni pitäisi olla myös jonkinlainen oppikirja, josta voisi lukea etu- ja jälkikäteen käsiteltävästä aiheesta. Oppikirja tukee opiskelua ja tekee siitä enemmän opiskelua. 

· Pidempi koulutusaika ja tehokkaampi koulutus 

· Pitkiä päiviä, paljon teoriaa, asioiden sisäistäminen on joskus liian hankalaa, tulee liian paljon tietoa kerralla. 

· Pitäisi enemmän ottaa huomioon mistä opiskelijat ovat kiinnostuneet. On paljon ryhmätöitä. Opettajat ulkoistavat opiskelun. 

· Pitäisi opettaa teorian sijaan enemmän käytännössä, eikä vain työpaikoilla. 

· Pitäisi ottaa selkeämmin huomioon, että aikuisopiskelijat ovat aikuisopiskelijoita. Nuoret tarvitsevat erilaista ohjausta. Pitäisi myös korostaa työelämälähtöisyyttä. 

· Pitäs päivittää opetus että se ois ajan tasalla 

· Rahat on vähissä, opettajia vähennetään, myös materiaaleista pihistetään. 

· Rakennusalalla restaurointia voi harjoittaa nuoremmatkin. 

· Reformi sekoitti paljon kuvioita, kun systeemit vaihtuivat. Toivon parempaa informointia sekä koulujen että korkeampien tahojen taholta. 

· Reformiuudistus tullut ja siinä pitäisi mielestäni olla selkeä  siirtymisaika, jotta opettajatkin pääsevät asiassa jyvälle 

· Resursseja pitäisi saada takaisin lisää. Tiettyjä aloja on lakkautettu, kun opiskelijoita ei ole tarpeeksi, kulttuurihistoria pitäisi kuitenkin huomioida. Lisäksi opintojen räätälöinti ei  toimi. 

· Resurssipula on suuri ja säästötoimet kohdistuvat tärkeimpiin  asioihin. Aikuisopiskelijoita sekoitetaan yhteen nuorten kanssa. Joutuu kuuntelemaan itsestäänselvyyksiä. Sitä mitä itse työssä tehdään, opetetaan liian vähän. 

· Resursseja enemmän, päästäis syventymään aiheisiin. 

· Resursseja lisää. 

· Resurssien riittävyys, ainakin nuorisoasteesta ei tarpeeksi opettajia. 

· Resurssipula vaivaa opetusta ja opettajia. 

· Ryhmät heterogeenisia, voisi vähän eriyttää opetusta 

· Räätälöinti ei oikein toteudu. Nuorten oikea osaaminen hirvittää, opettajat ovat todella kiireisiä eikä lähiopiskelua ole riittävästi kukaan ei oikein ohjaa ja opeta nuoria. Lisäksi se, että nuoret ja aikuiset, jo työelämässä olleet, ovat kaikki samalla viivalla, vaikka lähtökohdat, osaaminen ja motivaatio ovat aivan eri  tasolla. 

· Sais olla käytännönläheisempää, ei niin kirjapainotteista 

· Se että kun tekee työn ohella näitä opintoja niin joutuu aika paljon itsekseen opiskelemaan, että oisin toivonut enemmän perinteisiä koulupäiviä, että enemmän tunteja 

· Se, että kauanko saa rahaa opiskeluun. Jos opiskelu kestää 2-3  vuotta ja saat rahaa vain 15 kuukautta, se vaikuttaa. Aikaa on lyhennetty neljä kuukautta, ennen se oli 19 kuukautta. 

· Selkeyttä ja yhtenäisyyttä tarvitsisi enemmän 

· Sellaisten yksilöiden huomioiminen, jotka osaavat asiat jo  entuudestaan. 

· Semmoinen mielikuva on että lähiopetusta on vähennetty ja se on  huono asia. Tuntuu, että opetuksen laatu on kärsinyt jollain lailla. 

· Semmonen asioiden tiivistäminen olis tarpeen, enempi asiaa yhteen nippuun 

· Sen tulisi mainostaa ja markkinoida itseään nykyistä tehokkaammin. Ammattikoulusta valmistuu täysin päteviä työtekijöitä, lukio ei ole pakollinen. 

· Suunnitelmien muutoksia liian usein koulun sisäiset opetus- suunnitelmien muutokset haastavat. 

· Tarvis ammattikoulussa opettaa ne perusasiat, ettei niitä tarvisi työelämässä opettaa. 

· Tarvitaan riittävästi opetusta eikä pelkästään itseopiskelua opettajien tulisi olla tarpeeksi päteviä 

· Teoriaa enemmän - uskon itse niin, muttei sovi ehkä kaikille. 

· Teorian taustalle enemmän käytännönläheistä harjoittelua. Siis teorian toimeenpanoa käytännössä lisää ennen työhön menoa/ paluuta. 

· Teoriaopetuksen lisääminen 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. 

· Teoriaopintoja pitäis olla enemmän 

· Tiedottaminen tulevaisuudesta paremmaksi. 

· Tieto taitoa opettajille enemmän. 

· Tiiviimpi opiskelutahti. 

· Tiivistämään opintotahtia. 

· Toivoisin yksilöllistä opetusta enemmän. 

· Tunnilla opetettavaa tietoa lisää, sitä on liian vähän. 

· Tunteja lisää 

· Tuntien järjestelyt pitäisi saada paremmiksi sekä lisää  lähiopetusta. 

· Tutkinnon tekeminen, siis näyttötutkinto. Se pitäisi uusia  kokonaan. Todella epäselvä kokonaisuus, lähes katastrofaalinen nyt.  Aikuiset ihmiset eivät ymmärrä mitä/miten se pitäisi tehdä. 

· Työelämälähtöisyyttä voisi lisätä ja enemmän työelämää vastaavaa harjottelua. 

· Työelämän taitoa lisää nuorille. Säännöt koulussa tiukemmaksi nuorille. 

· Työharjoittelu paikoille tarkennettu suunnitelma mitä tehdä? 

· Työharjoittelua lisää 

· Työharjoitteluajat ovat tuntuvat liian pitkiltä. 

· Työpaikalla työnohjausta pitäisi parantaa 

· Täl hetkellä vaan käydään koulua, mut ei opiskella 

· Tämä on niin koulukohtainen asia. Omassa koulussani ehkä vähän  liian vähän henkilökuntaa. Meidän eri linjat on vähän turhan hajautettuja. Muuten olen tyytyväinen. 

· Uudistuksen myötä mennyt huonompaan suuntaan, aiemmin oli parempi. Opettajilla ei ole tietoa tarpeeksi. 

· Uusi reformi on keskeneräinen, siinä on kehitettävää. Toivoisin selkeitä vastauksia oppilaitokselta kun kysyn omista opinnoistani, aika usein vastataan vaan en tiedä. Siis opintojen selkiyttämistä. 

· Vaatimustaso voisi olla vähän korkeampi opinnoissa. 

· Vaatimustasossa parannettavaa. 

· Vahvempaa ohjausta ja valmennusta, lähiopetusta enemmän. 

· Vaihtoehtoisia päiviä lähiopetuspäiville olisi hienoa, mutta ymmärrän, että voi olla vaikea järjestää. Olisi hyvä, varsinkin nuorille, että olisi enemmän harjoittelu mahdollisuutta - oppisopimuskoulutus tyyppistä. Toisi käytännönläheisyyttä. 

· Vaikea sanoa, itse olen tyytyväinen opiskelumuotooni nyt. 

· Vain yksi asia: ammatillinen koulutus on enempi näyttöinä nyt, mutta  se pitäisi olla enempi opetukselliseen perustuvaa. 

· Vielä enemmän käytännön tekemistä. 

· Vielä enemmän yksilöllistä opetusta. 

· Viime vuodesta lähtien, info ei ole pelannut. Opettajat vaihtuu, mutta niistä ei ilmoiteta. Myös aikuisopiskelijat tarvitsevat apua ja neuvoja oppilaitokselta, pitäisi olla opinto- yms. ohjaajia 

· Vilma on hyvin sekava, en ymmärrä sen käyttötarkoitusta näin aikuisopiskelijana. Se toimii minulle tällä hetkellä vain kalenterina. 

· Vois olla opintopäivät vähän intensiivisempiä 

· Vois opettaa vähän henkilökohtaisemmin semmoisia oppilaita, jotka ei oikein pärjää 

· Voisi olla monipuolisempaa. Aiemmin oli opettajilla erilaisia pohjakoulutuksia, mutta osa heistä lomautettiin ja opetuksen laatu on kärsinyt. 

· Voisivat kiinnittää huomiota opetuksen laatuun ja huomioida erilaiset opiskelijat. Antaa apua niille, jotka apua tarvitsevat. 

· Vähän liikaa itseopiskelua 

· Vähän voisi karsia pois yleisiä aineita, varsinkin aikuispuolella. 

· Välillä pitäisi tarkistaa opettajien ammattitaitoa, ettei opiskelijoiden tarvitse neuvoa opettajaa. 

· Yhteisiä aineita vois olla vähemmän. Minun alalla niitä kaikkia ei tarvita. 

· Ei mitään kehitettävää/parannettavaa (11 kpl)

· Ei osaa sanoa (51 kpl)




Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



· Aika hankala kysymys. Toivotaan kuitenkin aika hyvä tulevaisuus. 

· Aika heikko. 

· Aika heikolta näyttää, jos rahaa niin paljon vedetty pois sieltä. 

· Aika heikolta vaikuttaa, työelämälähtöistä 

· Aika huono, jos vaan leikataan kokoajan.  

· Aika hyvä uskoisin. 

· Aika hyvä.  

· Aika pitkälle kiinni hallituksesta ja opetusministeriöstä. Työntekijöitä aina tarvitaan. Ei kaikki voi olla insinöörejä tai jotain muuta. 

· Aikuisopiskelijoille kun tuli yleisaineet mukaan, niin moni  jättäytyy hakemasta. 

· Aina vaan parempi ja arvostetumpi 

· Ammatillista koulutusta tarvitaan. Ehkä tällä hetkellä tilanne ammatillisessa koulutuksessa on epävarma. 

· Ammattikoulu on tarpeellinen tulevaisuudessakin. 

· Ammattikoulun tarve lisääntyy tulevaisuudessa, koska ammatit vaihtuu, työmarkkinat muuttuu. 

· Ammattikoulutus on hyvä hyvät opettajat. 

· Ammattikoulutusta tarvitaan edelleen. 

· Arvostettu koulutus myös tulevaisuudessa. 

· Ehkä sillä on tulevaisuutta. IT-ala ja muita aloja tulee lisää. Tulee uusia työpaikkoja. Tarvitsevat sen koulutuksen. 

· Ei ainakaan kovin hyvältä näytä jos rahaakin vähennetään. 

· Ei hirveän hyvää kuvaa tule siitä rahasta mitä koulutukseen hallitus lupaa 

· Ei näytä hyvältä. Perustiedot puuttuu koulun jälkeen, huonot eväät työelämään. Työssäoppimista pitäisi olla enemmän. 

· Ei näytä kauhean hyvältä valitettavasti. 

· Ei ole mihinkään lähdössä, tekijöitä tarvitaan. 

· Ei tule muutosta. 

· Ei varmaan mene parempaankaan suuntaa. 

· Eiköhän se ihan hyvä ole, pitää pintansa ja kehittyy. 

· Eiköhän se säily, väittäisin että sitä tarvitaan edelleen, että metalliala ja sähköala  ehdottomasti tulee säilymään 

· En ole vakuuttunut, opetus nykyään työharjottelussa. Jos saat hyvän paikan niin ok jos et niin huono juttu. 

· En osaa sanoa, mutta toivon että parempi kuin nyt. 

· En osaa sanoa, toivotaan että jatkuu edelleen. 

· En ossaa tuohon sanoo, toivottavasti hyvä 

· En tiedä ei ehkä hyvältä vaikuta. Yläasteelta jo pitäisi lähteä opiskelijoiden ohjaus oikeaan paikkaan. 

· En tiedä, toivottavasti enemmän lukion kanssa yhteistyötä.  Ei Ruotsin-mallia. Enemmän räätälöityä opetusta sitä haluaville. Ja nuoremmille valmiita paketteja, esim. Telma & joku kokonainen tutkinto. Juuri peruskoulun lopettaneet eivät yleensä tiedä mitä haluavat tai mitä vaihtoehtoja kannattaisi valita. 

· Enemmän on arvostettu koko ajan. 

· Entistä tärkeämmässä asemassa. Se antaa enemmän mahdollisuuksia jatkaa ammattikorkeakouluihin. 

· Erittäin huono jos suunta jatkuu. 

· Erittäin huono, sillä kouluista valmistuu nyt epäpäteviä. 

· Erittäin hyvä, ainakin meidän koulussa 

· Erittäin hyvä, kehittyy koko ajan lisää. 

· Erittäin hyvä, noususuhdanteinen. Ikävää vain, että kaikki  opiskelu keskitetään vain isoille paikkakunnille, myös pienten paikkakuntien koulutusmahdollisuuksia pitäisi parantaa. 

· Erittäin positiivinen ja arvostettu tulee olemaan jatkossakin. 

· Erittäin tarpeellinen. Ammatillisen koulun käyneitä tarvitaan työelämässä. 

· Erittäin tärkeä.  

· Eteenpäin mennään, luotan tähän systeemiin 

· Haastava, koska resursseja leikataan. Opettajat eivät pysty opettamaan ammatillista tutkintoa varten vaan elämäntaitoja varten. 

· Haastavaa tulee olemaan. Ammattilaisia tarvitaan, eikä opinnot ja  opiskelijat aina kohtaa. 

· Heikko. 

· Heikompi kuin aiemmin 

· Hieman pelottaa säästöjen takia. Aikuisena ottaa enemmän vastuuta opiskelusta esim. Etäpäivinä, mutta nuorista en ole niin varma. Eli en tiedä minkälaiseksi tämä on menossa. 

· Hirveän moni jää ulos eikä valmistu hyvin tuloksin. 

· Hiukan huononee tällä hetkellä. Aikuisopiskelijat samassa nuorten kanssa. Ammattiaineita liian vähän. 

· Huolestuttaa 

· Huolestuttava. 

· Huono 

· Huono jos aina vähennetään kaikkea. 

· Huono jos ei saada lisää rahoitusta. 

· Huono jos leikkaamisia jatketaan. 

· Huono, kun niitä tunteja karsitaan koko ajan, että ne jää ihan minimiin ja kiristetään, ei saa opittua kaikkea  tarpeellista,  

· Huono, todella huono. 

· Huono. 

· Huono. Rahat ja kaikki vähissä. 

· Huonolta näyttää, ei lisää leikkauksia 

· Huonolta näyttää, käden taidot loppuvat 

· Huonoltahan se näyttää. Varmaan yksiköt suurenee entisestään. 

· Huonompaan suuntaan mennyt siinä vaiheessa kun painopistettä siirrettiin työssäoppimiselle, haastavaa löytää harjoittelupaikkoja. 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä asia mielestäni 

· Hyvä ja toivon että yleissivistävä koulutus ja ammatillinen  koulutus toimisivat yhdessä ja meillä olisi enemmän yhdistelmiä. 

· Hyvä kai se vielä on. 

· Hyvä koska tarjontaa löytyy ja tutkintoja on tullut lisää. 

· Hyvä mielestäni. 

· Hyvä on ei tule katoamaan mihinkään. Ammatit kyllä muuttuu ja tulee uusia ammatteja. 

· Hyvä on, ihmiset opiskelee  nykyään enemmän, ja monet haluaa päästä suoraan ammattiin, se on myös itse tekemistä aika paljon tää  ammatillinen koulutus 

· Hyvä räätälöinti lisää mahdollisuuksia 

· Hyvä tulevaisuus kun opettajat vaan jaksaa. 

· Hyvä tulevaisuus. 

· Hyvä tulevaisuus.  

· Hyvä tulevaisuus. Käytännön osaajia tarvitaan enemmän kuin insinöörejä. 

· Hyvä, uskon saavani töitä  

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. On tarvetta. Oman kokemuksen perusteella. Opetuksessa on tällä hetkellä hyvä taso. 

· Hyvä. Paljon vaihtoehtoja saatavilla. Ikävä vain, että ei  trendikkäitä aloja/ linjoja lopetetaan vaikka niille olisi vielä tarvetta. 

· Hyvä. Työvoima tarvitsee nopeasti koulutusta ja lisäkoulutusta. 

· Hyvä? 

· Hyvälle näyttää 

· Hyvällä tolalla. 

· Hyvältä näyttää. 

· Hyvältä näyttää. 

· Hyvältä vaikuttaa 

· Hyvät näkymät luulisin. 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä tulevaisuus. 

· Ihan hyvä, arvostus on mielestäni noussut. 

· Ihan hyvä, enempi arvostetaan varmaan nykyään kuin aiemmin. 

· Ihan hyvä, mutta yhteydet työelämään voisivat olla tiiviimmät jo alusta alkaen. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. Että itte oon ainakin ollut ihan tyytyväinen 

· Ihan hyvä. Kaikilla on mahdollisuus opiskella ja hankkia  ammattitaito. 

· Ihan hyvältä 

· Ihan hyvältä näyttää. Sen painoarvo on kasvanut esim. Verrattuna  lukiokoulutukseen. 

· Ihan hyvältä vaikuttaa. 

· Ihan hyvät näkymät. 

· Ihan valoisa tulevaisuus.  

· Ilman muuta tarvitaan ryskätyöntekijöitäkin. 

· Itseohjautuvuus, mihin joudutaan? En tykkää tästä suunnasta mihin ollaan menossa. 

· Jaa-a, yks päivä teoriaa viikossa ja neljä päivää harjoittelua työnantajalla, ei koulutus paljonkaan tarjoa, on vähän  lastenkengissä minusta. Ei ole mahdollisuutta koululla tarjota kaikkia konevaihtoehtoja vaikka on ammatillinen tutkinto 

· Jatkossa tarvitaan ammattikoulua aina enemmän ja enemmän. 

· Jatkuu samanlaisena. 

· Jatkuu varmaan samanlaisena kuin tähänkin asti. 

· Jos ei äkkiä tehdä jotain muutoksia niin aika huono. Asia koskee kaikkia aloja. Tämä on ihan pohjanoteeraus tämän aikainen juttu. Suossa ollaan. Ei näytä hyvältä. Me kaikki ollaan aikoinaan vanhuksia. Huonosti meillä on asiat. 

· Jos jatketaan samaa rataa niin huono. Kymmenen vuotta sitten asiat oli paremmin. Kun opiskelin kokiksi, opettaja opetti kädestä pitäen. Nykyään lukujärjestykseen ei voi luottaa. Jokainen päivä on aika jännä. Ei koskaan tiedä mitä opetetaan ja milloin pääsee kotiin. Opetus on epäjohdonmukaista. On liikaa ryhmätöitä. 

· Jos leikataan niin huono 

· Jos leikkaukset jatkuu samaan malliin ei ole hyvä. Tulevaisuus näyttää huonolta. 

· Jos määrärahoja leikataan kokoajan, niin ei se kovin ruusuinen ole. 

· Jos määrärahoja leikataan niin huono 

· Jos oppilaitokset ja lainsäädäntö eivät uudistu, ei vaikuta  hyvältä. Eri tieto-/ taitotasoisia opiskelijoita on samalla luokalla, turhautuneisuus. Nuoria ei saisi tunkea töihin suoraan koulunpenkiltä vaan pitäisi olla harjoittelumahdollisuuksia. Yksilöllinen opetussuunnitelma olisi todella tärkeä varsinkin aikuisopiskelijoiden kohdalla. 

· Jos rahoitus turvataan se on hyvä tulevaisuuden kannalta 

· Jos säästötoimet jatkuu, opetus huononee. 

· Jotkut väittävät että työt loppuvat automatiikan takia. Saa nähdä  miten käy. 

· Kai se on ihan hyvä.

· Kaikesta supistetaan, mutta ammattikoulu on tärkeä. 

· Kaippa se ihan hyvä on, en osaa enempää sanoa 

· Kasvavaan suuntaan, koska sitä arvostetaan kokoajan enemmän. 

· Kehno 

· Koulutusjärjestelmä maassamme huolestuttaa. Ei yhtään katsota mikä on työllisyysnäkymä 5 vuoden kuluttua.  

· Koulutusleikkaukset huomioiden ei hyvä 

· Koulutusta tarvitaan 

· Kyllä hyvältä vaikutta kun pysyvät käytännönläheisissä opinnoissa 

· Kyllä se hyvä on, parempaan suuntaan menossa. 

· Kyllä se on hyvä. 

· Kyllä se on ihan hyvä. Osa tietää suunnilleen mitä haluaa tehdä. Ja aina voi opiskella uudelleen, on vaihtoehtoja. 

· Kyllä se pysyy ja pitää nykyisen asemansa. 

· Kyllä se varmaan tulee kasvamaan ja varsinkin tämmöset  oppisopimuskoulutukset 

· Kyllä se varmaan tästä nousee. 

· Kyllä, mutta pitäisi panostaa koulutukseen enemmän nyt mennään mielestäni alamäkeä 

· Käytännön läheisyyttä painotetaan nykyisin opiskelussa, ja mielestäni on hyvä asia. 

· Lasta riippuen tarpeellinen 

· Leikattu tunteja, aiheuttaa huolestuneisuutta 

· Luulen että ihan hyvä. 

· Luulen että on aika hyvä. 

· Luulen, että sen suosio kasvaa. 

· Luulisi että paranee, mutta on menossa huonompaan suuntaan, jos esimerkiksi opettajien määriä vähennetään. 

· Luulisin että arvostus kasvaa. Saatava houkuttelevaksi nuorille. 

· Melko hyvä varmasti. 

· Melko hyvä. Riippuu tietenkin rahoituspuolesta, mikäli tulee lisää kuluja opiskelijoille kun valtio kiristää ei kaikilla ole mahdollista opiskella. 

· Melko hyvältä vaikuttaa. 

· Melko synkältä näyttää, oppilailla liian suuri vastuu. 

· Mielestäni ammatillinen koulutus on ihan ok 

· Mielestäni se on aivan hyvä tällä hetkellä 

· Mielestäni se on hyvä ja uskoisin sen johtavan työn saamiseen 

· Minusta tuntuu, että koko ammattikoulutus loppuu ja yritykset kouluttavat suoraan palvelukseensa tulevat henkilöt 

· Mitä olen kattonu ja kuunnellut: pääsykokeet vaikuttaa  opiskelupaikan saantiin (lukion päättötodistus ratkaisee jatkopaikan saannin) ja ammattikoulupapereilla ei tee  kohta yhtään mitään, joka on todella huono asia. 

· Mitä olen seurannut: aika hyvä 

· Muutoksen alla 

· Muutoksia paljon vaikea sanoa tulevaisuudesta. 

· Nousujohteinen. 

· Nuorten kohdalla koulunkäynti on aika hidasta ja luppoaikaa on  kauheasti. Mutta meillä aikuispuolella opinnot kestävät puolitoista vuotta ja ovat tiiviit. Mitä nuoriin tulee olen huolissani. 

· Nykyisellään huono, on rapistumassa omalla alallani pintakäsittely 

· Nykyisen kehityksen perusteella näyttää melko huonolta. 

· Nykymenolla ei kovin vahva näytä tulevaisuus olevan. 

· Näen hyvänä, mutta enemmän käytännön työn suuntaan 

· Näen kyllä ihan hyvänä. Tarvitaan ammatillista koulutusta, käytännönläheisyys on tärkeää. Pidän erittäin hyvänä vaihtoehtona. 

· Näyttää aika valoisalta, jos valtio tukee opetusta. Tulijoita on. 

· Näyttää että yritetään ajaa kokonaan alas 

· Näyttää huonolta. 

· Näyttää hyvältä. Helppo päästä opiskelemaan, jos jollekin alalle haluaa. 

· Näyttää ihan hyvältä. 

· Nään tulevaisuuden ihan hyvänä. 

· Olen huolissani, opettajia vähennetään. Nuoria töihin ilman kunnollisia taitoja. 

· Olettaisin sen olevan melko huonotasoinen. 

· On hyvin tarpeellista tulevaisuudessakin. 

· On kai se ihan hyvä 

· On karsittu resursseja turhan paljon, on vähennetty opettajia. 

· On tarpeellinen 

· On tietenkin tulevaisuutta 

· On tulevaisuutta, kunhan ei kaikkia opettajia laiteta työkkäriin 

· On tärkeä osa. Saa yksityiskohtaista tietoa alasta. 

· On tärkeätä käydä ammattikoulua ja saada ammatti 

· On vielä vallalla sellainen käsitys, että ammattitutkinto ei ole  niin arvostettu kuin valkolakki. Lyhyet koulutusajat. Opettajien arvostus ammattikouluissa heikentynyt. 

· Opintojen jälkeen uskon sijoittuvani hyvin työelämään 

· Opiskelijamäärät kasvaa tulevaisuudessa. Kielenopetusta lisää. 

· Paha sanoa kai niitä on aina. Koulutuksen tason tulisi parantua. 

· Pakkohan sitä on olla toivottavasti hyvä 

· Paranemaan päin 

· Parempaan päin menossa. 

· Pelkään että se on menossa nopeasti alaspäin se koulutuksen taso - valitettavasti. 

· Periaatteessa aika hyvä, mutta tuntuu etteivät nuoret arvosta oppia eivätkä opettajia vaan käyttäytyvät aika hurjastikin. Vanhempana osaa arvostaa hyvää opetusta. 

· Periaatteessa hyvänä. Säästöjä koulutuksen suhteen ei pidä tehdä. Suora väylä työhön tulee olla ammatillisesta koulutuksesta. 

· Periaatteessa todella tarpeellinen. Ei ole hyvä, että työpaikoille laitetaan liikaa asioita opittavaksi perustiedot pitää saada koulusta. 

· Pysyy samanlaisena kuin tähän saakka. 

· Rahaa puuttuu, vaikuttaa vähän huolestuttavalta. 

· Riippuu resurssien kohdentamisesta, täytyy säilyttää. 

· Riippuu siitä kuinka ammatillista koulutusta jatkossa arvostetaan. Toivottavasti enemmän. Nyt arvostetaan vai korkeita tutkintoja,  eikä niillä välttämättä pärjää oikeissa töissä. 

· Se muuttuu, aloja häviää ja uusia tulee. 

· Se on heikentymään päin. Kontaktitunteja on vähennetty. Käytännön harjoituksia oikeilla laitteilla on vähennetty. Opiskellaan teoriaa, jolla ei ole yhteyttä käytäntöön. Rahastahan se on kiinni. Koulut vähentävät kontaktitunteja, kun rahoitus vähenee. Kotona opiskelu ei vastaa mitä alan tuntevilta opettajilta saa. 

· Se on hyvä. 

· Se on nousussa. 

· Se on vahva ehkä vahvempi kuin lukiokoulutuksella. Ammattikoulusta saa pätevyyden johonkin ammattiin jolla saa töitä heti. Muuta mielenkiintoista voi opiskella myöhemmin töiden ohessa. 

· Se on varmaan kasvavaa. 

· Se uudistuu aina tarpeen mukaan 

· Se voi olla ihan hyvä sillä se antaa perusvalmiudet työelämään ja mahdollisuudet lisäkoulutukseen. 

· Sen pitäisi olla hyvä, sitä tarvitaan, mutta siihen ei panosteta tarpeeksi. 

· Sosiaali- ja terveysalasta olen huolissani esim. lähihoitajaopiskelijoiden kannalta. Pääsyvaatimukset ovat jääneet pois ja moni sisään päässyt ei ole sopiva työhön. Pääsyvaatimukset ovat alentuneet ja ongelmat eivät lopu. Työtekijöiden pitäisi olla ammattitaitoisia. Tiukemmat valintakriteerit sosiaali- ja terveyspuolelle. Ammatillista koulutusta ei saa lyhentää. Kolme vuotta on hyvä. 

· Suhteellisen hyvä. 

· Surullinen. Tää paletti ei tule tällaisena pyörimään, turha on  kouluttaa alalle joka ei kiinnosta yksilöä.  

· Tarpeellinen Suomessa. 

· Tarpeellista se tulee olemaan ja totta kai aina pitää kouluttaa. 

· Tarvetta on ainakin. 

· Tarvitaan aina 

· Tarvitaan ammattilaisia, joten ammatillisella koulutuksella on  tärkeä osuus. Sieltä saadaan veronmaksajat. 

· Tarvitaan ja ei saa heittää työpaikkojen harteille. Luulen että näin on käymässä ja vastuuta ollaan siirtämässä työnantajille. 

· Todella hyvä tulevaisuus. 

· Toivoa antavaa 

· Toivoisin vastareaktiota ja leikkauksia ei tehtäisi. Nykyinen hallitus on vaikeuttanut ammatillisen koulutuksen tilannetta yleisesti. 

· Toivon, että hyvä 

· Toivon, että hyvä. Toivottavasti tulevaisuudessa panostetaan enemmän, jolloin arvostustakin tulisi enemmän. 

· Toivottavasti edelleenkin hyvä, että ettei ne säästöt niin  pahasti purisi edelleen kun on viime aikoina ollut, että satsattais nuoriin ainakin enemmän että saisivat sen  ekan ammatin kunnolla 

· Toivottavasti hyvä 

· Toivottavasti hyvä 

· Toivottavasti hyvä, koska niitä tarvitaan 

· Toivottavasti hyvä, mutta tällä hetkellä näyttää heikolta. 

· Toivottavasti hyvä, sitä tarvitaan. 

· Toivottavasti hyvä. 

· Toivottavasti hyvä. 

· Toivottavasti ihmiset opiskelis ettei kouluja lakkautettas 

· Toivottavasti korkeatasosta, valitettavasti vaan näyttää siltä ettei se toteudu 

· Toivottavasti se arvostus vähän nousee. Uskoisin, että ihan positiivinen tulevaisuus. 

· Toivottavasti valoisa. Määrärahoja leikataan - pelottaa. 

· Tosi hyvä. On laajennettu ja on paljon uusia lajeja mitä ei ole älynnytkään. Suomessa on hyvä koulutus. 

· Tulevaisuus näyttää ihan hyvältä. 

· Tulevaisuus on hyvä, tekijöitä tarvitaan. Uskon myös että suosio tulee kasvamaan, sillä monet haluavat oppia tekemällä lukemisen sijaan. 

· Tulevaisuus on hyvä. 

· Tullaan tarvitsemaan paljon tulevaisuudessa. 

· Tuntuu että lisääntyy ja vaatimukset on koventunut. 

· Tutkintoja tarvitaan aina vaan enemmän. 

· Työpaikoilla ois enemmän mahdollisuuksia opettaa 

· Tällä hetkellä painottuu enemmän käytännön työhön, opetuksen määrästä on leikattu niin paljon pois, ettei tule ammattilaisia  opiskelijoista. Taidot tahtoo jäädä vähän puutteelliseksi. 

· Tärkeä ja hyödyllinen. 

· Tärkeä ja siitä olisi pidettävä kiinni. Osaamista työelämän kanssa tulisi yhdistää. 

· Tärkeä kouluttaa ammattilaisia. Panostaa enemmän nuoriin opiskelijoihin. 

· Tärkeää. Työkokemus, esim. Harjoittelun avulla toisi lisää uskottavuutta ja sitä myöden arvostus varmaan lisääntyisi. 

· Täsmäkoulutus lisääntyy hyvä 

· Uskoisin että se on hyvä 

· Uskoisin sen olevan hyvä, jos nuoriso lähtisi vaan opintielle 

· Uskoisin, että ammatillinen koulutus on hyväksi ja johtaa työnsaantiin. 

· Uskoisin, että se on oikein hyvä ja varmasti johtaa työpaikkaan 

· Uskon että se on menossa huonompaan 

· Uskon ja toivon, että tulee olemaan enemmän työn ohessa opiskelua, se on nimenomaan tarve työmarkkinoille. Olisi hyvä, että oppilaitokset tekisivät oppilaitosten kanssa sopimuksia työnteosta/opiskelusta, siis enemmän yhteistyötä. 

· Uskon sen olevan oikein hyvä 

· Uskon siihen, että sen merkitys korostuu tulevaisuudessa. 

· Uskon, että on jatkossakin erittäin tärkeä osa koulutusta. 

· Uskon, että opiskelijat valitsevat ammattikoulun mieluiten kuin lukion 

· Vahvalta vaikuttaa. 

· Vaikea sanoa, mutta kun itse opetus vähenee, niin näyttää huonolta. Pätevyys mietityttää. 

· Vakaalla pohjalla 

· Valoisa tulevaisuus, hoitajia tarvitaan paljon 

· Varmaan aika hyvä, uskoisin saavani työtä 

·  varmaan enemmän työpaikoille suuntautuva. 

· Varmaan ihan hyviä, jos siihen saadaan rahaa ja tukia. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. Luulen, että nuoret enemmän innostuu. Voi päästä polkua pitkin vaikka yliopistoon. Ei välttämättä vaadi yo-tutkintoa. On varmaan suositumpaan. 

· Varmaan parempi kuin yliopistokoulutus 

· Varmasti on tulevaisuudessa tarvetta ammattikoulun käyneistä. 

· Varmasti se on aika hyvä. Koulutusta on nyt saatavilla sopivasti suomessa 

· Voi olla vähän hiipumassa kaksoistutkinnot ja korkeakoulut valtaamassa alaa 

· Voisin kuvitella, että ihan hyvä 

· Vähenee opiskelijat ja opiskelupaikat 

· Vähennyksiä liikaa, jotain pitäis tehdä. 

· Vähän hankala sanoa, paljon turhia opintokursseja. 

· Vähän hataralla pohjalla. Painotetaan liikaa omaa oppimista. Vastuu jää opiskelijalle, varsinkin nuorelle se voi olla liikaa. 

· Yhtään leikkauksia ei kärsisi enää tehdä 

· Ei osaa sanoa (16 kpl)




Mitä muuta alaa tai tutkintoa opiskelet tällä hetkellä?

Jokin muu ala, mikä?

· Kevyt yrittäjyys                                            



Mitkä seuraavista koulutuksista tai tutkinnoista olet itse suorittanut

Muu koulutus, mikä?

· Kursseja ja hoitotyön menetelmien koulutuksia               

· Myynnin ammattitutkinto                                     

· Oppisopimus                                                 

· Oppisopimuskoulutus                                         

· Taksiyrittäjä/järjestyksenvalvojatutkinnot                  

· Vartijan peruskurssi                                        



Millaista erityistä tukea olet saanut?

Jotain muuta, mitä?

· Ammatillinen kuntoutus TYEL-yhtiön kautta                   

· Ammatinvalinnan ohjausta                                    

· Henkistä tukea läheisiltä       

· Kuntoutustuki                                               

· TE-toimiston tukea                                           

· TYEL-yhtiö                                                  

· Työpaikalta vapaapäiviä koulutusta varten, eli joustoa       




Ammatillisessa koulutuksessa/lukiossa opiskelevat



Miksi hait peruskoulun jälkeen juuri lukioon?



Vain lukiossa opiskelevat



· Aattelin, että se on ihan jees paikka ja hyvät mahdollisuudet  jatkaa eteenpäin. 

· Aikaa miettiä mitä haluan myöhemmin opiskella. 

· Aikaa miettiä mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. 

· Aina itsestään selvää, voin ajatella jatkoa kauemmin. 

· Aion opiskella lukion jälkeen. 

· Ajattelin ehkä miettiä ja hakea AMK:hon lukion jälkeen. 

· Ajattelin tulevaisuuden kannalta 

· Ajattelin, että lukio on hyvä pohja jatko-opinnoille. 

· Ajattelin, että myöhemmin voin hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

· Ammattikorkeaan tähtään, poliisiala kiinnostaa, 

· Ammattikoulussa ei oikeen ollut sellasta alaa, tai en tiennyt mitä haluan tehdä niin menin lukioon vähä niinku miettimään.  

· Andra alternativ passade mig inte så bra 

· Antaa enemmän opiskelumahdollisuuksia jälkeen päin 

· Arvosanani riittivät päästä lukioon ja halusin myös opiskella lukiossa, hyvä yleissivistys 

· Avaa enemmän ovia kuin tietty ammattikoulutus. 

· Avaa paljon mahdollisuuksia alalle, joka kiinnostaa. 

· Bra allmän utbildning 

· Den kände som säkraste 

· Den var ganska självklart 

· Den är allmän bildande 

· Den är en bildning 

· Där finns så många alternativ och jag kan fortsätta var jag vill 

· Ehkä kuitenkin se, etten osannut päättää mikä se ala siellä ammattikoulussa olisi eli millä alalla haluaisin opiskella. 

· Ehkä tuntui oikeimmalta jatkaa lukioon, koska se avaa ovia jatko-opintoihin. 

· Ehkä ylipäänsä yleissivistyksen takia ja lukio jossa olen valmistaa  minua toiveammattiin. 

· Ei ammatillisessa koulutuksessa ollut tarpeeksi kiinnostavaa alaa 

· Ei ammatillisessa koulutuksessa omaa alaa siellä. Lukio tuntui kiinnostavammalta. 

· Ei oikeen tiennyt mitään muutakaan siinä kohdassa. Ei mikään muu kiinnostanut. 

· Ei oikein ollut muutakaan. Lukio antaa hyvän peruspohjan ja se  kuulosti sopivammalta kuin esim. amis. 

· Ei ollut amiksessa mitään kiinnostavaa alaa. Sijaintipaikka ei ollut myöskään lähellä. 

· Ei ollut ammattikoulussa oikein mitään mikä kiinnostaisi ja  tuli samalla ns. lisäaikaa. Tuli mieleen, että se voisi avata vähän  sitä kuvaa mitä voisi tehdä sit sen jälkeen. 

· Ei ollut kiinnostavaa alaa amiksessa ja halusin miettimisaikaa. 

· Ei ollut mielessä mitään erityisalaa, mikä kiinnostaisi ammatti- koulussa. 

· Ei ollut mitään alavalintaa. Päätin opiskella lukiossa. 

· Ei ollut mitään niin kiinnostavaa alaa ja sain samalla lisäaikaa miettiä tulevaa. 

· Ei ollut muita vaihtoehtoja, jotka olisivat kiinnostaneet. 

· Ei ollut muuta mikä olisi kiinnostanut. 

· Ei ollut semmoista ammattia, mihin olisin halunnut hakea. Lukio antoi vähän lisää miettimisaikaa. Olen erittäin tyytyväinen, että valitsin lukion. 

· Ei ollut tiettyä ammattia johon olisin halunnut 

· Ei tietoa tulevaisuudesta. Yleissivistävä koulutus. 

· Ei tiettyä alaa tiedossa, peruskoulussa hyvät arvosanat, joilla pääsi lukioon 

· En keksinyt mitään alaa vielä 

· En löytänyt kiinnostavia aloja ammattikoulusta. 

· En oikeen vielä tiennyt mitä haluan tehdä ammatikseni.  Sai vähän niinku lisäaikaa miettiä. 

· En oikein tiennyt mihin muuallekaan. 

· En ollut ihan varma tulevaisuudestani, lukio antaa aikaa harkita. 

· En ollut ihan varma, minkälaista ammattia haluan tulevaisuudessa. 

· En ollut päättänyt mitä haluan tehdä ja siitä voi jatkaa oikeestaan ihan mihin vaan. 

· En ollut varma mihin ammattiin haluan valmistua. 

· En ollut varma mihin työhön haluan. 

· En ollut varma mille alalle haluan joten haen lukiosta yleistä pohjaa opiskelulle. 

· En ollut varma mitä haluan opiskella. Lukion jälkeen on hyvät mahdollisuudet päästä eri paikkoihin. 

· En ollut varma mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. 

· En ollut varma muista vaihtoehdoista. 

· En ollut varma, mihin ammattiin valmistuisin. Lukiossa saan  enemmän aikaa miettiä, mihin haluan valmistua. 

· En ollut vielä varma uravalinnoistani, ja siksi menin lukioon 

· En tasan tarkkaan tiedä mitä haluan tehdä vanhempana. Luo parempaa pohjaa, jos haluaa mennä yliopistoon. 

· En tiedä vielä mitä alaa haluan opiskella. Saan vielä aikaa miettiä lukiossa. 

· En tiennyt  mitä ammattia haluaisin harjoittaa. 

· En tiennyt alaa mikä kiinnostaa. Sain lisäaikaa miettiä omaa alaa. Yleissivistyksen takia. 

· En tiennyt mille alalle menisin amikseen ja oppiminen kiinnosti. 

· En tiennyt mitä alaa ammattikoulussa lukisin. Lukiosta pääsee jatkoon paremmin. 

· En tiennyt mitä halusin tehdä ja ammattikoulutus ei kiinnostanut. 

· En tiennyt tarkkaan mitä alaa haluan opiskella. 

· En tiennyt vielä mitä haluan tehdä lukion jälkeen ja paremmat mahdollisuudet eteenpäin opiskeluun. 

· En tiennyt vielä, mihin alalle hakisin. 

· En tiennyt vielä, mitä haluan tehdä isona. Halusin myös saada hyvän yleissivistyksen 

· En tiennyt, mitä haluaisin tehdä. Lukio antaa paremmat  mahdollisuudet jatko-opintoihin ja paremmille paikoille. 

· En vielä varma mitä haluan tulevaisuudessa, lukio avaa ovia 

· Enemmän ovia avautuu 

· Esimerkiksi pitkä matematiikka on tärkeä jatko-opintojen kannalta ja fysiikkaan ja kemiaan perehdytään paremmin. 

· Että saa sivistyä ja oppii enemmän. 

· Että saisin lisää aikaa miettiä ja voi jatkaa opintoja johonkin korkeammalle. 

· Framtidstudier 

· För att få bredare alternativ mera möjligheter 

· För att få stadig utbildning 

· För att man kan fundera i gymnasiet, vad man vill i liv. 

· För att slippa vidare att studera. 

· För mig bästa val just nu 

· Hade bra betyg i grundskolan. 

· Hain lukioon kun oli lähellä, ja arvosanojen perusteella se oli luontevin vaihtoehto. 

· Hain lukioon, koska antaa enemmän aikaa miettiä, mitä haluaa. Siellä on myös paljon vaihtoehtoja, mitä opiskella. 

· Hain lukioon, koska kuulin, että sieltä saa hyvän yleissivistävän koulutuksen. Saa myös vakaan pohjan tulevaisuuden kannalta. 

· Halu lukea nimenomaan matematiikkaa. 

· Halu päästä opiskelemaan yliopistoon. 

· Haluaisin mennä yliopistoon ja lukio oli lähellä ja vanhemmat halusi sitä. 

· Haluan ammattiin johon tarvitaan ylioppilastutkinto 

· Haluan ehkä kauppakorkeaan joten lukio täytyy käydä. 

· Haluan mennä yliopistoon ehkä johtotehtävissä olevaan ammattiin 

· Haluan saada hyvän yleissivistyksen 

· Haluan saada koulutuksen, mikä avaa ovia tulevaisuudelle. Myös  vanhempani ja kaverit kannustivat hakea lukioon. 

· Haluan yliopistoon opettajaksi valmistumaan, peruskoulun opeksi 

· Haluan yliopistoon opiskelemaan ja tarvitsen yo-todistuksen 

· Haluan yliopistoon, jossa on enemmän vaihtoehtoja, lukion kautta pääsee helpommin. 

· Haluan yliopistoon. 

· Halusin itse 

· Halusin kuitenkin ylioppilastutkinnon ja harrastan tanssia sen verran et kaksoistutkintoon ei olisi ollut aikaa enkä tiennyt mitä ammattia olisin opiskellut. 

· Halusin lisää aika miettiä ja halusin korkeamman koulutuksen. 

· Halusin miettimisaikaa lisää jatko-opintoja ajatellen. 

· Halusin opiskella itseni yliopistoon. Ei ollut mielessä sellaista ammattia johon menisin opiskelemaan ammattikoulussa,. 

· Halusin opiskella vielä kerran kunnolla. Kokeilla onko tarpeeksi viisas. Halusin testata itseäni. 

· Halusin saada yleissivistävän koulutuksen ja ammattikoulussa  ei ollut minua kiinnostavaa vaihtoehtoa. 

· Halusin semmosen hyvän pohjan lukiosta jatko-opinnoille kuten yliopisto, ammattikorkeakouluihin voi sitten myös pyrkiä. 

· Halusin urheilupainotteiseen kouluun joten urheilulukio oli paras vaihtoehto. 

· Halusin vähän aikaa. 

· Halusin yliopistoon. Hain tänne Sibelius-lukioon, koska siellä oli musikaalinen ala. Ajattelin Sibelius-akatemiaa ylioppilastutkinnon jälkeen. 

· Helppo valinta, opiskelu jatkuu jossain määrin samantapaisena 

· Hyvien jatko-opiskelumahdollisuuksien takia. 

· Hyvä koulutus. 

· Hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet. Saa lisäaikaa miettiä alaa, jossa haluaa opiskella. 

· Ilmainen välipala lukiossa. Minulla oli korkea keskiarvo. 

· Itse halusin 

· Itse halusin 

· Itse halusin kovasti 

· Itse halusin, myös vanhemmat 

· Jag vill ha mera tid att fundera, vad jag vill bli. Alla mina andra syskor har gymnasiet. 

· Jag visste att jag vill studera vidare

· Jatko-opinto suunnitelmien vuoksi. 

· Jatko-opiskelun takia. 

· Jotta saisi parempaa pohjaa jatkokoulutusta varten. 

· Jotta voin kouluttautua alalle jolle haluan yliopiston kautta. 

· Jää aikaa miettiä mitä haluaa ja mahdollisuus jatkaa yliopistoon. 

· Jää aikaa miettiä mitä haluan opiskella myöhemmin. 

· Kaverit ja koulu lähellä 

· Keskiarvo oli hyvä. 

· Kiinnostaa hyvä asema ja hyvä palkka. 

· Koen sen hyödylliseksi vaihtoehdoksi. Koska en nähnyt muuta vaihtoehtoa jatko-opinnoille. 

· Koin sen itselle sopivaksi enkä ollut varma mitä teen sen jälkeen. 

· Korkea tutkinto ja saan hyvän ja kiinnostavan työpaikan. 

· Koska ammatillisessa ei ollut mitään kiinnostava alaa. 

· Koska en ollut ihan varma mitä teen halusin lisä mid mitä tehdä 

· Koska en ollut varma jatko-opinnoistani. 

· Koska en tienny ollenkaan mitä ammattia opiskelisi kun ei oikeen mikään kiinnostanut. 

· Koska en tiennyt mihin menisin 

· Koska en tiennyt, mikä minusta tulee isona ja vanhempani kannustivat siihen. 

· Koska haluan lääkikseen. 

· Koska halusin lisäaikaa. 

· Koska halusin lisää miettimisaikaa tulevaisuuteen. 

· Koska lukio on tuossa ihan vieressä (0km). Ammattikoulu on paljon kauempana eikä siellä ollut minulle oikein mitään kiinnostavaa alaa. En tiedä vielä mitä teen isona. 

· Koska lukiosta pääsee ehkä helpommin yliopistoon. 

· Koska lukiosta saa hyvän yleissivistyksen ja sen jälkeen opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Ovia ei sulkeudu. 

· Koska minua kiinnosti enemmän tieteelliset alat, joita ammattikoulussa ei ole. 

· Koska mä en ole ihan varma mitä haluaisin työkseni tehdä niin lukio antaa muutaman vuoden lisää harkinta-aikaa. 

· Koska olen kiinnostunut luonnontieteistä. 

· Koska on mahdollisuus päästä suht korkealle koulutustasolle ja on enemmän aikaa miettiä tulevaisuutta. 

· Koska paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden kannalta ja kunnianhimo. 

· Koska saa enemmän miettimisaikaa ja valmiuksia tulevaa jatkokoulutusta varten 

· Koska saa vähän miettimisaikaa enemmän tulevaan ammattiin ja saa  korkeamman koulutuksen. 

· Koska saan ylioppilastutkinnon jolla pääsee opiskelemaan eteenpäin.  

· Koska se oli lähellä, enkä löytänyt kiinnostavaa alaa. 

· Koska se oli selkeä valinta ja jatkoala on semmonen että siihen tarvitaan lukio 

· Koska se tuntui luonnolliselta, en ajatellut muuta. Koulumenestys on aina ollut hyvä ja ei ollut mitään hinkua töihin. En ollut varma mitä haluan tehdä elämälläni. Sekin vaikutti, että kaverit kaikki meni lukioon. Koulussa mun kiinnostuksen kohteet on olleet esim. matematiikka jota lukiossa opetetaan, kiinnostavaa. 

· Koska se valmistaa ammatteihin, joihin olen pyrkimässä ja antaa niille ammateille pohjan. 

· Koska se vastasi mun osaamistasoani, ei liian helppo. 

· Koska siellä saa tosihyvät eväät elämään ja sellaista tiettyä  yleissivistystä. 

· Koska sieltä on mahdollisuuksia päästä hyvin jatko-koulutukseen. 

· Koska siitä pääsee hyväpalkkaiseen työhön. 

· Koska sivistys on tärkeää ja voin opiskella lisää vielä ennen  työelämää. 

· Koska vanhemmat veljet olivat käyneet lukion. Tässä lukiossa on aamuvalmennus urheilijoille. 

· Kotipaikkakunnallani on hyvä lukio 

· Kuvis-linjan takia hain lukioon. 

· Laajemmat mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Ei tartte heti tietää mitä tekee. 

· Lisäaikaa jatko-opintoja ajatellen 

· Lisäaikaa miettiä mitä haluaa. Yleissivistävä. 

· Lisää miettimisaikaa,  

· Lukio antaa aikaa miettiä mille alalle lähden, hyvät valmiudet muualle 

· Lukio antoi lisää aikaa miettiä 

· Lukio ja yo-todistus antaa avoimia ovia enemmän jatkoon 

· Lukio oli kotia lähellä.  

· Lukio oli lähellä eikä tarvitse heti päättää mitä tekee jatkossa. 

· Lukio oli lähellä ja en tiennyt mitä oisin amiksessa opiskellut. 

· Lukio on lähellä, ei ole pitkä matka. Olen suht hyvin menestynyt  koulussa, se tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Sai lisäaikaa miettiä  mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. 

· Lukio on mielestäni yleissivistävä koulutus 

· Lukio sijaitsi kotia lähellä ja koulutukseni kannalta tärkeä lukio oli musta tosi tärkeä. Sekä kaverit tuli samaan lukioon, melkein kaikki pääsi samaan lukioon. Sekin oli hyvä asia. 

· Lukio tuntui järkevältä 

· Lukion jälkeen haluan yliopistoon ja oikeustiede kiinnostaa. Yhteiskuntatieteet myös 

· Lukion kautta on tarkoitus hakea yliopistoon. 

· Lukion valitsin, koska sain lisää miettimisaikaa. Kun en tiennyt mitä alaa lähtisin opiskelemaan. 

· Lukioon menin koska haluan mennä yliopistoon. Oikeustiede kiinnostaa kovasti 

· Lukioon, koska en aikaisemmin ollut kuullutkaan ysiluokan jälkeen muusta vaihtoehdosta. 

· Lukiossa ehtii vielä miettiä, mihin haluaa isona ja  saada yleissivistävää tietoa 

· Lukiossa on enemmän aikaa miettiä, mihin haluaa erikoistua. Pystyy syventää harrastusta. 

· Lukiossa on enempi aikaa ajatella. Lääketiede kiinnostaa 

· Lukiossa voi opiskella eri aineita. Ei keskittyä pelkästään yhteen ammattiin. 

· Lukiosta pystyy syventämään niitä opintoja, joita olin peruskoulusta saanut enkä osannut vielä sanoa mitä haluan lukea. 

· Lukiosta saan yo-tutkintotodistuksen ja voin hakea suoraan yliopistoon 

· Lukiosta voisi pyrkiä opiskelemaan yliopistoon yhteiskuntatieteitä, toimittajaksi ehkä? 

· Lähellä ei ollut muita mahdollisuuksia. Voi nyt asua kotona. Ammatillista koulutusta en ollenkaan miettinyt. 

· Lähinnä siksi ettei vielä ole löytynyt sitä omaa mitä haluaisi tehdä ja on enemmän aikaa miettiä. Lukiosta pääsee sitten jatkamaan yliopistoon. 

· Lääkikseen olen pyrkimässä. 

· Mahdollisuudet edetä ja saa miettimisaikaa mitä haluaa. 

· Mahdollisuus kouluttautua siitä pidemmälle, ja miettiä mitä haluaa. 

· Menestyin koulussa niin hyvin että koen, että se voisi olla oma paikka. 

· Menestynyt aina hyvin koulussa. 

· Miettimisaikaa halusin lisää 

· Minua alkoi kiinnostaa se, että voin kouluttautua enemmän. 

· Minua ei kiinnosta mikään ammattikoulututkinto ja oma kunnianhimo. 

· Minua kiinnosti lukion malli opiskella ja se yleissivistys siinä, että pääsee korkeakouluun. 

· Minua kiinnosti yo-tutkinto siis paperit, joilla pääsee jatkoon. 

· Minulla hyvä matikkapää ja luonnontieteet sujuu. Pitkä matikka, fysiikka. 

· Minulla oli hyvä keskiarvo, joten en ajatellut muita vaihtoehtoja. 

· Molemmat veljet ovat käyneet sen. 

· Mull ei ollu selvää suunnitelmaa 

· Mun mielestä sillä on elämässä pärjäämisen eväät 

· Mä haluun sen verran hyvän ammatin, peruskoulu ei riitä 

· Mäkelänrinteen urheilulukioon halusin. 

· Oikeastaan en nähnyt muuta järkevää vaihtoehtoa uravalinnan  kannalta. Mua kiinnostaa humanistiset aineet ja lukiossa saa näitä opiskella ja tarjolla on hyvät mahdollisuudet.  

· Olen aina ajatellut mennä lukioon. Ei tullut muuta mieleen. 

· Olen aina ajatellut, että lukio olisi se vaihtoehto. En vielä tiedä, mitä haluaisin tehdä. Lukio antaa aikaa ajatella. 

· Olen aina halunnut yliopistoon. Se on helpoin väylä. 

· Olen hyvä koulussa, niin ajattelin että minulla on enemmän annettavaa lukioon kuin ammatilliseen. Eikä ollut ammattia mielessä. 

· Olen sen verran fiksu ja oli hyvä keskiarvo. 

· Oli epävarma mitä haluaa peruskoulun jälkeen ja lukiossa voi vielä harkita mitä haluaa. Ammattikoulussa ei ollut mitään alaa mihin  olisin halunnut mennä. 

· Oli hyvät arvosanat ja on aikaa miettiä mitä tulevaisuudessa haluaa. 

· Oli mahdollisuus hakea lukioon. 

· Oli selvää itselleni, että haen lukioon. Saan yleissivistävän pohjakoulutuksen ja sieltä on hyvä jatkaa yliopistoon. 

· Olin peruskoulussa melko hyvä enkä vielä tiennyt mihin ammattiin haluaisin. 

· Olin vuoden kansanopistossa ennen lukiota. 

· Olisi kiva saada laajempaa tietoa kaikesta ja itse vaikuttaa siihen mitä opiskelee. 

· Olisin mennyt Pohjoismaiseen Taidekouluun mutta se lopetettiin joten menin lukioon. 

· Oma halu, amista ei arvosteta 

· Oma koulumenestys ja olen aina halunnut lukioon 

· Oma toive 

· Omasta halusta 

· Omasta halusta 

· Omasta halusta 

· Omasta halusta, jatko-opinnot yliopistossa 

· On aikaa miettiä vähän enemmän tulevaisuutta. 

· On paljon aikaa miettiä mitä haluaa tehdä. On yleissivistävä. Antaa hyvän mahdollisuuden jatko-opiskeluun 

· On pidempi aika miettiä mihin menee. 

· Oon aina ollut suht hyvä koulussa ja koen sen koulutuksen tärkeeksi, ja en ollut varma mihin ammattiin haluan eli sain miettimisaikaa 

· Opiskelu on kiinnostavaa ja koulumenestys on ollut hyvä ja  halusin yleissivistystä 

· Opiskelu riittävästi antaa paremmat valmiudet jatkossa. 

· Paras vaihtoehto tällä hetkellä. Se oli lähempänä ja sinne pääsee busseilla ja saa lisää aikaa miettiä. 

· Paremmat mahdollisuudet ehkä jatkaa eteenpäin opintoihin. 

· Parempi maine kuin ammattikoululla. Ylioppilastutkinto tärkeä. 

· Perheen mukana 

· Perheeni mielipide ja omien sisarusteni kokemukset lukiosta 

· Pystyy opiskelemaan vähän enemmän ja saa aikaa miettiä mitä haluaa. Pyrin yliopistoon ja lukio antaa siihen paremmat mahdollisuudet. 

· Pääsee parempiin jatko-opintopaikkoihin 

· Pääsee yliopistoon sen jälkeen. 

· Pääsen sellaiseen ammattiin, mistä tykkään. Ehkä yleistiedon saaminen. 

· Pääsen yliopistoon. Lisää aikaa miettiä mitä tekee lukion jälkeen. 

· Päättötodistuksen arvosana ja jatko-opinto mahdollisuudet. 

· Saa kolme lisävuotta lisäaikaa miettiä mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Peruskoulun hyvien arvosanojen takia ajattelin että  pärjään lukiossa. Yliopisto ja AMK jatko-opintoja varten koin, että  lukio-opiskelut ovat tärkeitä. 

· Saa parhaat mahdolliset lähtökohdat opiskeluun. 

· Saan lisää miettimisaikaa mihin ammattiin opiskelen myöhemmin 

· Sai lisää mietintäaikaa ja musiikkilukiossa saan yhdistää lukion ja musiikin. 

· Sain aikaa ajatella lisää mitä haluan ja saan yleismaailmallisen koulutuksen jatko-opintoja ajatellen. 

· Sain aikaa ajatella mille alalle sitten lukion jälkeen lähden 

·  sain lisäaikaa pohtia, mitä haluan tehdä isona 

· Saisi isona hyvän koulutuksen. Pärjäsin peruskoulussa hyvin. 

· Samassa rakennuksessa enkä osannut päättää mitä teen. 

· Se antaa hyvät valmiudet joka paikkaan. Ajattelin, että se on järkevin valinta. 

· Se että muuten ei pääse siihen ammattiin johon haluaa. Kurssien valintamahdollisuudet lisäksi vaikuttivat, eli se mahdollisuus räätälöidä itselleen sopivat kurssit. 

· Se että tavoitteena on päästä pidemmälle opiskelussa ja että kun  olin pärjännyt hyvin opinnoissa 

· Se oli ainut vaihtoehto, joka minulle sopi. 

· Se oli kiinnostavin vaihtoehto ja antaa eniten mahdollisuuksia  tulevaan. 

· Se oli lähellä kotia. 

· Se oli lähellä, koko oli pieni, ja saa helpommin apua. 

· Se oli samalla paikkakunnalla ja lukio kiinnosti. 

· Se on lähellä ja saa miettimisaikaa mitä haluaa tehdä isona. Ylioppilastodistus auttaa eteenpäin opinnoissa. 

· Se on lähellä, en vielä tiennyt mihin ammattiin haluan ja kaverit meni sinne. 

· Se on yleissivistävä ja valmistaa enkä ollut ihan varma että mitä halusin niin se antoi vähän lisää aikaa. 

· Se sai lisää aikaa miettiä, mitä haluaa. 

· Se tuntui helpoimmalta vaihtoehdolta. 

· Se tuntui oikealta, sieltä pääsee paremmin eteenpäin. 

· Se tuntui parhaalta vaihtoehdolta ja selvimmältä. 

· Se vaan tuntui oikealta. Ei tule muita syitä mieleen. 

· Se vaikutti parhaalta valinnalta. 

· Sen takia että innostus koulunkäyntiin tällä hetkellä on korkea. 

· Sen takia, en ollut ihan varma, mitä haluan tulevaisuudelta. Tämä antaa aikaa miettiä. Lukion jälkeen on mahdollisuus hakea ihan mihin tahansa. Se ei poissulje mahdollisuuksia. 

· Siellä opetettiin kiinnostavia asioita peruskoulussa kuten kemia, fysiikka, matematiikka. Kiinnostaa opiskella näitä lukiossa myös. 

· Sieltä pystyy hakee yliopistoon 

· Sieltä pääsee helposti jatkamaan yliopistoihin ja siellä  on helppo ite päättää miten opiskelee ja se on sellasta vapaampaa ja motivoitunutta 

· Sieltä pääsee niitä aloja opiskelemaan helpommin kuin  ammattikoulusta. 

· Sieltä pääsee sellaisen ammattiin, joka kiinnostaa. 

· Sieltä pääsen hyvään jatkoon ja hyvä tulevaisuus.

· Siinä on kaikki  

· Siinä saa lisäaikaa miettiä, mitä haluaa jatkossa opiskella. Yleissivistävä pohja kaikille kouluille. 

· Siinä sai lisäaikaa päättää, mitä tekee isona. Se tuntuu paremmalta. Tähtäisin korkeammalle, kun saan ammatin. 

· Siinä vaiheessa en tiennyt ammattia, joten menin lukioon. 

· Siitä saa aikaa miettiä mihin jatkaa. 

· Siitä saa ylioppilastutkinnon ja saa jatko-opintomahdollisuudet sekä yleissivistystä. 

· Tarvitsin lisää aikaa miettiä mitä haluan tehdä isona. 

· Teoreetikko olen en tee käsillä töitä. 

· Tulevaa ammattia varten tarvitsee lukion. 

· Tulevaisuuden mahdollisuudet 

· Tulevaisuuden takaaminen, ja miettimisaikaa mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä. 

· Tuntui luontevalta polulta jatkaa koulutusta eteenpäin. 

· Tuntui luontevimmilta mennä lukioon. 

· Tuntui oikealta vaihtoehdolta. 

· Tuntui oikealta, helpoin päästä ja sijainti lähellä. 

· Tuntui omalta vaihtoehdolta, jää aikaa miettiä mitä haluaa opiskella myöhemmin. 

· Tycker om läseämnen och jag kan specialisera vad jag tycker om 

· Tyckte att gymnasiet är en bra skola. 

· Tähtään yliopistoon 

· Tämä lukio on sellainen, että voi valita opiskeltavat aineet itse. 

· Uskon että se on parempi vaihtoehto 

· Vaikutti hyvältä vaihtoehdolta. Veljeni meni lukioon 

· Vaikutti kivalta ja en tiennyt mitä jatkossa opiskelen. 

· Vaikutti oikealta vaihtoehdolta eikä muut vaihtoehdot kiinnostaneet 

· Vaikutti suunnalta johon halusin jatkaa. 

· Vanhemmat kehotti vahvasti. 

· Vanhempien neuvot lukion jälkeen. 

· Var inte säker vad jag vill göra. 

· Varma vaihtoehto 

· Vill studera vidare efter gymnasiet. 

· Ville ha mera tid att tänka min framtid. 

· Ville studera längre  

· Visste inte vad jag ville bli. 

· Yleissivistys ja jatko-opintomahdollisuudet. 

· Yleissivistävän pohjan saa. Saa opiskella monipuolisia asioita. 

· Ylioppilastutkinto ja sen tärkeys omassa mielessä. 

· Ylioppilastutkinto kiinnosta ja ammatillisessa ei ollut kiinnostavaa. En tiennyt mitä opiskelen jatkossa. 

· Ei mitään erityistä syytä (17 kpl)

· Ei osaa sanoa (2 kpl)



Miksi hait peruskoulun jälkeen juuri lukioon?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Ammattikoulussa oli minulle sopiva tutkinto, miksi siis käydä  vain lukio. Nyt olen suorittamassa kaksoistutkintoa 

· Ei muuta kuin helppo jatkaa opiskelua tutkinnon jälkeen 

· Hain kaksoistutkintoon koska halusin tietylle alalle ja halusin myös suorittaa lukion. 

· Hain kaksoistutkintoon siksi koska ammattikoulutus olisi ollut liian helppo ja siinä pääsee samalla ylioppilaaksi nyt. 

· Hain kaksoistutkintoon, kun haluan saada sekä ylioppilaslakin että ammatin. 

· Haluan myös lukion tutkinnon 

· Kaksoistutkinto. 

· Minulla kiinnosti lukea, minua kiinnostaa koulutehtävät, luen kaksoistutkintoa 

· Minä hain kaksoistutkintoon, koska sitä kautta pääsee helpommin eteenpäin. 

· Pääsee helpommin jatko-opiskelemaan. 

· Siinä pääsi työelämään samalla, mutta lukiossa saa enemmän tietoa. 

· Suoritan kaksoistutkintoa eli lukio ja ammattikoulu. 

· Suoritan kaksoistutkintoa eli lukio ja ammattikoulu. 

· Suoritan kaksoistutkintoa lukio ja ammattikoulu. 

· Suoritan kaksoistutkintoa yo ja merkonomi 

· Suoritan lukion ja ammattikoulun kaksoisjuttu. 

· Tuntui hyvältä idealta. Kavereita meni myös lukioon. 

· Två utbildning, två examen

· Voi kirjoittaa ylioppilaaksi ja urheilla akatemiassa. Samaan aikaan. Voi päästä jatko-opiskelemaan yliopistoon. 

· Yleissivistävä koulutus ja opintomahdollisuudet.

· Ei mitään erityistä syytä (2 kpl)

· Ei osaa sanoa (1 kpl)




Miksi hait peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Ala kiinnostaa ja tiedän miksi haluan tulla 

· Ala kiinnosti kaikista eniten. On ollut sukua samalla alalla. Kiinnostusta ja itse tykkään erittäin paljon siitä alasta. 

· Ala kiinnosti. 

· Ala kiinnosti. 

· Ala kiinnosti. Tuntui, että on oma ala. 

· Ala kiinnosti. Töitä tulevaisuudessa. Molemmat siskot käyneet saman koulutuksen. 

· Ala oli sellainen jota jo pienestä asti olin ajatellut. 

· Aluksi ammattikoulu ja sitten ammattikorkeakoulu. Tieto ja viestintätekniikka. 

· Ammatti kiinnosti minua. 

· Ammatti pitäisi saada ja töitä 

· Ammattikoulusta pääsee suoraan töihin. Oppii käytännön asioita. 

· De är bra att lära sig hur man jobbar snabbt 

· Ei kiinnostanut muut alat. 

· Ei lukio houkutellut niin paljon. 

· Ei lukio silleen kiinnostanut 

· Ei muuta kuin nopeasti töihin ja jatko-opiskelut hyvät 

· Ei muuta kuin se että löysin sieltä oman alani 

· Ei muuta syytä kuin päästä töihin 

· Ei ollut muuta vaihtoehtoa, en päässyt kymppiluokalle 

· En halunnut lukioon, enkä halunnut pitää välivuotta ja sopiva ala löytyi. 

· En halunnut lukioon. 

· En jaksa lukea lukioaineita. 

· En ois päässyt lukioon. 

· En ole hirveän hyvä lukija aiheista, jotka eivät kiinnosta. Sähköalasta oli aikaisempaa tietoa ja siksi oli motivaatiota opiskeluun. 

· En ole niin paljon lukuihmisiä, ja minulla oli ala tiedossa johon tähtään 

· En olis lukiossa jaksanut. 

· En olis päässyt lukioon, eikä motivaatio olisi riittänyt lukioon. 

· En pärjäisi lukiossa. 

· En päässyt lukioon. Hain sitten ammattikoulutukseen. 

· Että pääsee iskälle töihin myöhemmin. 

· Että pääsee mahdollisimman nopeasti työhön. 

· Että pääsisi töihin jossain vaiheessa. 

· Että saa ammatillisen tutkinnon. Saa töitä. 

· Että saa työpaikan 

· Että saisin tutkinnon. 

· För att de var intressant 

· Hain ammatilliseen koulutukseen, koska on kiinnostava ala. 

· Hain koska koin sen sillä hetkellä hyväksi vaihtoehdoksi. Saa nopeasti ammatin ja voi tulevaisuudessa lähteä opiskelemaan korkeammalle ja on jo ammatti olemassa. Siten ei jää ihan  tyhjänpäälle. 

· Hain lukioon, mutta en päässyt. Ammattikoulu oli kolmas vaihtoehto. 

· Hain rakennusalan perustutkintoon, rakennusmies 

· Hain sinne, koska halusin päästä suoraan töihin ja jatko- kouluttautumaan. 

· Hain, koska se oli hyvä vaihtoehto. 

· Halu päästä töihin 

· Haluan tehdä käsillä jotain, en lukea. 

· Haluan valmistautua ammattiin jossa haluan tulevaisuudessa työskennellä. 

· Halusin  ammattikouluun ja ammattiin 

· Halusin amikseen ei lukioon. 

· Halusin helpon tien päästä töihin. 

· Halusin koneistajaksi. 

· Halusin käytännönläheistä koulutusta, josta voi hakea jatko-opintoihin ja on rennompaa kuin lukiossa ja on tiedossa ala, mille haluaa sen jälkeen. 

· Halusin lähihoitajaksi. 

· Halusin olla kokki, ja tämä opinahjo on maineeltaan hyvä. 

· Halusin päästä helpommalla kuin lukiossa, minulla on keskittymishäiriö. 

· Halusin päästä töihin koulutuksen jälkeen. Löysin alan jolle haluan. 

· Halusin saada hyvän koulutuksen pohjalle enkä tarkemmin tiennyt mitä halusin tehdä. 

· Halusin saada mahdollisimman nopeasti ammatin. 

· Halusin sellaiseen työhön jossa voi tehdä jotain käsillä ja että  on kumminkin mahdollisuus päästä töihin. 

· Halusin sosiaali- ja terveysalalle. 

· Halusin suoraan päästä oppimaan ammattia ja valmistua siihen. 

· Halusin tehdä käsillä töitä. 

· Huomasin ettei lukio ollut minua varten 

· Intohimo johonkin 

· Isä suositteli  

· Ite tykkään tehä enemmän töitä kun istua koulun penkillä 

· Ittens pitäis joskus elättää 

· Jag gick förs gymnasium och så jag gick till yrkesskola 

· Jotta saisin ammatin. 

· Kaikki on siinä 

· Kaverin suosituksesta ja halusin tutkinnon nopeasti. 

· Kaverit ja autot. 

· Keskiarvo vaikutti, kiinnostava ala. 

· Keskiarvoni taiteelliseen lukioon ei riittänyt. Hain ammatilliseen koulutukseen alalle, josta tulen saamaan hyvää palkkaa. 

· Keskiarvoni takia oli pakko mennä johonkin amikseen, ja otin sen  mikä kiinnosti eniten. 

· Kiinnostaa ala, eläinhoitaja. 

· Kiinnostaa sosiaali- ja terveysala 

· Kiinnostava ammattitutkinto 

· Kiinnostava, mielenkiintoinen ala 

· Kiinnostavin vaihtoehto kaikista. 

· Kiinnosti 

· Kiinnosti päästä suoraan ammattiin ilman pitkää koulunpenkillä  istumista 

· Kiinnosti se ala minne hain. 

· Kiinnosti tietty ala. 

· Kirjallisuus ei ole minun juttu! Haluan tehdä käsillä 

· Koin että tiedän mitä haluan tehdä, oli helppo valita ala ja minun ei tarvitse käydä lukiota valmistuakseni siihen mihin haluan. 

· Koska en halunnut mennä lukioon. Koska saa ammatin nopeammin kuin menisi lukioon 

· Koska en jaksa lukea, en halunnut lukioon. 

· Koska en olisi lukiossa pärjännyt. 

· Koska haluan töihin, eikä lukio nappaa. 

· Koska halusin alalle josta saa nopeasti töitä. 

· Koska halusin nopeesti jonkun hyvän ammatin. 

· Koska kiinnostuin ao. alasta ja päästä nopeasti töihin. 

· Koska lukio ei enää kiinnostanut ja halusin saada ammatin. 

· Koska lukio ei ole kiinnostanut koskaan. 

· Koska lukiossa en pärjäisi. 

· Koska minua kiinnosti kosmetologin ala. 

· Koska minulla on siellä hyvä ala, mitä haluan opiskella. Siellä on hyvä palkka ja paljon töitä. 

· Koska minulla on suunnitelma poliisiksi. 

· Koska minä haluan päästä tekemään heti. Lukioon en halunnut sinänsä ollenkaan hakea. Siellä olisi ollut paljon lukemista ja kokeita. 

· Koska mä haluan hyvän duunin. 

· Koska oli helppo saada tämä ammattikoulutus, ja tällä ammatilla on todella hyvä työllistymismahdollisuus. 

· Koska opin tekemällä ja tykkään tehdä enemmän käytännössä kuin lukea. 

· Koska pääsee melko varmasti työhön ja saa ammatin. Järkevä vaihtoehto. 

· Koska riippuu opiskelusta mutta monesta ammatista saa hyvän palkan. 

· Koska se oli mesta minne pääsi ja kiinnosti. 

·  koska vaikutti hyvältä vaihtoehdolta. 

· Lukeminen ei ole mun juttu. 

· Lukihäiriö, oma kiinnostus käsillä tekemiseen 

·  lukio ei kiinnostanut ja hain ammatilliseen koulutukseen 

· Lukio ei kiinnostanut ja se oli helpoin tapa saada koulutus ja  työpaikka. 

· Lukio ei oikein napannut. 

· Lukioon ei olisi riittänyt keskiarvo ja mua kiinnosti se ala, johon hain. Siellä on myös rennompaa opiskella kuin lukiossa. 

· Lähihoitaja koulutus kiinnosti 

· Lähihoitaja koulutus. Haluan palvelualalle 

· Lähikoulutus 

· Lättare

· Löysin alan, joka kiinnosti, olin miettinyt sitä jo aiemmin. 

· Löyty hyvä ala, jota vois myöhemmin tehdä elämässä. 

· Menin lähihoitaja opintoihin 

· Metsäkoneenkuljettaja hain, isäni on samalla alalla 

· Mielenkiintoinen ala ja lukio ei ollut kiinnostava sillä hetkellä 

· Mielenkiintoinen ala. 

· Miks en olis hakenu? 

· Minua kiinnosti ala, jota opiskelen eli turvallisuusala. Se on monipuolista ja valmistaa moniin eri tehtäviin. 

· Minua kiinnosti hakemani ala enkä ikinä ajatellut meneväni lukioon. 

· Minua kiinnosti työhommat. Kiinnosti enemmän työt ja ammatilliset alat enemmän kuin lukio. 

· Minua kiinnosti. 

· Minulla oli tietty päämäärä mihin hain. Minua ei kiinnostanut lukio. Oli tarpeeksi hyvä päästötodistus, ei tarvinnut korottaa. 

· Minulle suositeltiin, että ammattiin joka minua kiinnosti, minulla olisi hyvät mahdollisuudet. Lukeminen ja paperityöt eivät kiinnostaneet, vaan halusin tehdä töitä käsilläni. 

· Minun keskiarvolla en päässyt haluamaani lukioon Tampereella. 

· Mua kiinnosti sähköala 

· Mul oli tiedos mihin mä haluun ja tietty ala 

· Mä halusin ammatin nopeesti. 

· Nopea ammattiin pääsy. Jatkokouluttautuminen  myös mahdollista. 

· Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja kiinnosti minua. 

· Olen aina tykänny tehdä käsillä töitä. 

· Olen tekijä kuin lukija 

· Olen tiennyt jo varhain mitä haluan. 

· Oli aloja joista tykkäsin. 

· Oli mielenkiintoinen ala, mitä muutenkin halusin tehdä elämässä. Koulutuspaikka oli lähellä. 

· Oli minua kiinnostava paikka minne mennä. 

· Oli mukavampi vaihtoehto kuin lukion käynti. 

· Oli pienestä pitäen ala selvillä. En ole lukutyyppiä. 

· Olin kiinnostunut alasta. 

· Oma juttu minulle 

· Oma kiinnostus alaa kohtaan 

· Oma kiinnostus alaan 

· Oma kiinnostus alaan 

· Oma kiinnostus autoalaan. 

· Omnia Espoon keskus leipuri, konditoria-ala kiinnosti minua 

· Osittain siksi että en päässyt lukioon ja ammattikoulusta pääsee suoraan töihin. 

· Pakko hankkia töitä nopeasti. 

· Paremmat mahdollisuudet jatkaa eteenpäin alalla joka kiinnostaa minua tosi paljon, leipuri. 

· Passar bättre för mig 

· Passar mig. 

· Pidin alasta ja ammattikoulusta 

· Pintakäsittelijä, maalari 

· Piti saada vakituinen työpaikka nopeasti. 

· Pääosin töihin pääseminen, kunnon töihin 

· Pääsee enemmän tekemään käsillä käytännön asioita. Kirjallinen opiskelu vähäisempää kuin lukiossa. 

· Pääsee heti töihin kun valmistuu. 

· Pääsee mielenkiintoiselle alalle, mikä itseä kiinnostaa. 

· Pääsee nopeasti ammattiin. 

· Pääsee töihin melko nopeasti eikä lukio oikein kiinnostanut 

· Pääsen ammattiin mahdollisimman pian ja lukiota en olisi jaksanut. 

· Pääsin opiskelemaan kiinnostavaa alaa. 

· Ravintoala ja pidän ruoanlaitosta. Kokkikoulutus 

· Ravintola catering ala, kokki 

· Ravintola-alan koulutus kokki 

· Saa helpommin töitä kun on opiskellut. 

· Saa nopeasti töitä, jos ei jaksa enempään koulutukseen. 

· Saa suoraan työpaikan eikä lukio kiinnostanut. 

· Saan ammatin kolmessa vuodessa ja voin jatkaa vielä. 

· Saapi ammatin kolmessa vuodessa tai alle. 

· Saisi jonkun työpaikan ja pääsisi jatkamaan elämää. 

· Se ala kiinnosti. 

· Se kiinnosti 

· Se kiinnosti eniten. 

· Se oli kaikista kiinnostavin, mikä silloin oli. 

· Se oli lähes ainoa paikka mihin pääsin. 

· Se oli minun kannalta ratkaisevaa, että se oli sopiva vaihtoehto. 

· Se oli mis oon ollu tet-harjoittelussa samalla alalla ja pidin siitä. 

· Se oli paras vaihtoehto minulle. 

· Se on ehkä helpompi kuin lukio ja sieltä pääsee sitten kuitenkin myös jatko-opiskeleen jos haluaa 

· Se on minulle sopiva. 

· Sen jälkeen pääsee helpommin töihin. Olen kiinnostunut alasta. 

· Sen takia koska minulla on lukihäiriö niin se vaikutti siihen mihin hain. Lukiossa siitä olisi voinut tulla enemmän haasteita. 

· Sen takia, koska tiesin heti, mille alalle menen ja saan heti  työpaikan ja ala kiinnosti. 

· Sen vuoksi että koulutuksen jälkeen melko varmasti saa työpaikat. 

· Siel oli sellasia aloja joita halusin opiskella 

· Siellä oli kiinnostava ala ja lukio ei kiinnostanut lainkaan. 

· Siellä oli kiinnostava ala, jolta saa töitä varmasti. 

· Siellä oli kiinnostava ala, jota halusin lähteä opiskelemaan. 

· Siellä on semmoinen ala, mikä sattui kiinnostamaan. Mä tiesin jo ihan alunperin, mikä minusta tulee. 

· Sieltä löytyi ala joka kiinnostaa ja lukio ei ollut vaihtoehto, sillä sen käymisestä ei ole niin paljon hyötyä. Tykkään käytännön työstä 

· Siitä saa hyvän ammatin. 

· Siksi, että saisin töitä. 

· Sinne pääsi ja se oli helpoin vaihtoehto saada tutkinto. 

· Sopiva vaihtoehto minulle. 

· Tekniikkaa kiinnostaa ja hain lentokoneasentajaksi, ja minusta tämä on melko arvostettu ammatti ja ala. 

· Tiesin mihin halusin hakea.  

· Tiesin mikä ala kiinnostaa niin oli helppo mennä sinne. 

· Tiesin mitä haluan tehdä isona. Ala on intohimo ja oikea minulle. 

· Tiesin mitä haluan tehdä, joten oli oikea vaihtoehto. 

· Tiesin mitä haluan tehdä. 

· Tietty ala johon halusin. Merkonomi. 

· Tietty ammatti kiinnosti 

· Tietty osaaminen mikä liittyy ammattiopintoihin 

· Tuntu lopuksi oikealta minulle. 

· Tuntuu luontevalta. 

· Tykkään enemmän tehdä käytännön töitä. 

· Tykkään matkustaa ja tiedän, mihin ammattiin haluun. 

· Tykkään tehdä käsillä. Oli kiinnostava ala. 

· Työ ei tuntunut semmoiselta, että viitsisi mennä. 

· Varmaan just sen takia, että oli varma siitä, mitä haluaa opiskella eikä sen takia tarvinnut mennä lukioon. 

· Ei mitään erityistä syytä (21 kpl)

· Ei osaa sanoa (7 kpl)








Miksi hait peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Ala kiinnosti kaikista eniten.  

· Ammattikoulun tarjoaman asunnon takia. Jonkin verran kiinnostava ammatti. 

· Ammattikoulussa oli minulle sopiva tutkinto, miksi siis käydä vain lukio, nyt olen suorittamassa kaksoistutkintoa 

· Ammattikoulutuksella pääsee alalle jonne halusin. 

· Haluan suorittaa kaksoistutkinnon, eli saada ylioppilaslakin ja ammatin. 

· Halusin ammatin ensisijaisesti 

· Halusin lukea myös kosmetologiksi. 

· Halusin parantaa käsityön taitoja ja halusin päästä nopeammin töihin. 

· Helppo jatkaa koulutusta eteenpäin 

· Intressant, men nödvändig

· Kaksoistutkinto, saa ammatin nopeammin. 

· Kiinnostava kaksoistutkinto. 

· Kiinnostuksen ja kokemuksen takia. 

· Kiinnostus ja kaverit samassa koulussa. 

· Koska ala kiinnosti. Hyvät työllisyysnäkymät on aika tärkeää. 

· Käyn kaksoistutkintoon koulua. 

· Minua kiinnostaa kaksoistutkinto 

· Pääsee nopeammin työelämään ja saa ammatin. 

· Saa sen ammatin sitten heti kolmen vuoden jälkeen. 

· Suoritan kaksoistutkintoa lukio ja ammattikoulu. 

· Suoritan kaksoistutkintoa yo ja merkonomi 

· Tajusin etten jaksakaan täysipäiväistä opiskelua. 

· Ei mitään erityistä syytä (1 kpl)




Mihin ammattiin valmistut opiskelusi jälkeen?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Ajoneuvoasentaja (7 kpl)

· Asentajaksi 

· Autoasentaja raskas kalusto 

· Automaalari 

· Automaatioasentaja (5 kpl)

· Automekaanikoksi. 

· Autonasentaja (9 kpl)

· Biomekaniker 

· Datanomi (9 kpl)

· Ei ole vielä varmasti tiedossa. Koneistamolle tai tehtaisiin. Koneiden ylläpito ja koneiden osien tekemistä. 

· Elektroniikka-/ict-asentaja (6 kpl)

· Eläinhoitaja. 

· Fordomstekniker

· Graafinen suunnittelija. 

· Hyvinvointiteknologiksi. 

· Kappaletavaran auton kuljettajaksi. 

· Kiinteistöhuoltoalan tutkinto. 

· Kiinteistönhoitajaksi 

· Kirvesmies (2 kpl)

· Kodinhuoltaja. 

· Kokki (6 kpl)

· Kokki, tarjoilija (2 kpl)

· Kone- ja metallialalta. 

· Koneistaja (5 kpl)

· Koneistaja ja levyseppähitsaaja. 

· Koneistaja tai pienkoneistaja 

· Kosmetologi (3 kpl)

· Kuljettaja. 

· Kunnossapitoasentaja 

· Kylmäasentaja. 

· Laborantiksi. 

· Laivakokki 

· Laivan konemestari. 

· Lastenohjaaja (2 kpl)

· Leipuri (2 kpl)

· Leipurikondiittori (4 kpl)

· Lentokoneasentaja (2 kpl)

· Lentokoneen asentajaksi tai mekaanikoksi. 

· Levyseppähitsaaja (7 kpl)

· Liiketalous-merkonomi. 

· Liikuntaneuvoja (2 kpl)

· Logistiikan perustutkinto 

· Lähihoitaja (34 kpl)

· Lähihoitajaksi ensin ja sen jälkeen sosionomiksi. 

· Lähihoitajaksi ja sen jälkeen opiskelen sairaanhoitajaksi. 

· Maalari (2 kpl)

· Maanrakennuskoneenkuljettaja (2 kpl)

· Maaseutu-yrittäjä. 

· Matkailupalveluiden tuottaja 

· Media-assistentti. 

· Mediapalvelujen toteuttaja 

· Merkonomi (14 kpl)

· Metalli artesaani. 

· Metsäkoneenkuljettaja (2 kpl)

· Minusta tulee tanssija. 

· Nuorison ja vapaa-ajan ohjaaja. 

· Palvelu alalle. 

· Paperitehtaalle. 

· Parturi-kampaaja (5 kpl)

· Parturikampaaja-kosmetologi. 

· Perustason ensihoitaja 

· Pintakäsittelijä (2 kpl)

· Pintakäsittelijä, maalari (2 kpl)

· Prosessinhoitajaksi (3 kpl)

· Putki- ja ilmastointiasentajaksi 

· Putkiasentaja (5 kpl)

· Puuseppä. 

· Rakennusmies (2 kpl)

· Raskaskone asentaja 

· Rekkakuskiksi. 

· Restorant servitör 

· Saatan erikoistua johonkin joten en tiedä vielä. 

· Sairaanhoitajaksi. 

· Sisustajaksi ja kolme työsuuntaa: kauppa, yritys tai rakennusfirma. 

· Sähkö- ja automaatioasentaja (7 kpl)

· Sähköasentaja - insinööriksi haluaisin 

· Sähköasentaja (12 kpl)

· Sähkömies 

· Sähköteknikko 

· Talonrakennus timpuri 

· Talonrakentaja (5 kpl)

· Tietokoneohjelmoija 

· Trenare, idrottskordinator 

· Turvallisuusalan asiantuntija 

· Turvallisuusvalvoja (3 kpl)

· Turvasuojaajaksi. 

· Vaatetusalan artesaani 

· Vanhusten hoitaja 

· Vastaanottovirkailija 

· Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (3 kpl)

· Yrittäjäksi 

· Ei osaa sanoa (8 kpl)













Mihin ammattiin valmistut opiskelusi jälkeen?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Akut vård

· Graafinen suunnittelija 

· Hius- ja kauneuden hoitoala perustutkinto 

· Kosmetologiksi. 

· Lähihoitaja (4 kpl)

· Maarakennuskoneenkuljettaja. 

· Merkonomi / Yo-merkonomi (6 kpl)

· Parturi-kampaaja ja lukio 

· Puusepäksi. 

· Rekkakuskiksi 

· Sähköasentaja (4 kpl)

· Sähköasentaja tai automaatioasentaja. 




Missä opiskelet tätä alaa? Missä oppilaitoksessa tai muualla?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Alavus 

· Amiedu Helsinki. 

· Ammattikoulu Specia. Turussa. 

· Edu Tampere. 

· Edupoli Porvoo (4 kpl)

· Ekami E-Kymenlaakson Ammattikoulu Kotka/Hamina (7 kpl)

· Esedu Etelä-Savon Ammattiopisto Mikkeli  (6 kpl)

· Forssan Ammatti-Instituutti (3 kpl)

· Gradia Jyväskylä/Jämsä/Jämsänkoski (11 kpl)

· Haminassa. 

· Helsingin Ammattiopisto 

· Hepolamminkatu,Tampere       

· Hervanta Tampere 

· Hyria Hyvinkää (2 kpl)

· Hämeenkyrön Iisakki. 

· Iitaniemen Ammattikoulussa. 

· Jamissa. 

· Juhannuskukkulan Ammattikoulu, Turku. 

· Katariinan Kampuksella. 

· Kauhajoen Ammattikoulu 

· Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto (2 kpl)

· Keuda Järvenpää/Kerava/Tuusula (5 kpl)

· Kiipulan Ammattikoulu Turenki 

· Kisakallion Urheiluopisto Lohja (2 kpl)

· Koteko Kotka (3 kpl)

· Kotka. Oppilaitos On Malminki. 

· Koulutuskeskus Salpaus Lahti/Heinola (18 kpl)

· Kouvolan Seudun Ammattiopistolla. 

· Kpedu Ammattioppilaitos 

· Ksao 

· Laitilan Aikuispuoli 

· Lappajärven Ammattioppilaitos 

· Lappeenranta, Saimaan Ammattiopisto 

· Lapuan Sedu. 

· Leda en större grupp och trena dem väl 

· Live-Opistossa. 

· Livia, Paimio 

· Luksia Lohjalla/Nummela (3 kpl) 

· Mercuriassa. 

· Mikkelin Metsätalousammattikoulu 

· Mäntässä 

· Nokialla 

· Novida Uusikaupunki/Loimaa/Lieto (7 kpl)

· Omnia Espoo (9 kpl)

· Opiskelen Tukholmassa. Tanssikoulussa. 

· Perhon Liiketalousopisto 

· Pitäjämäen Maalariammatikoulussa 

· Poke Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto Viitasaari/Äänekoski (4 kpl)

· Praktic, Helsinki 

· Priimus Jyväskylä (3 kpl)

· Raseko (2 kpl) 

· Ravintolakoulu Perho, Helsinki 

· Riihimäen Hyriassa. 

· Saimaan Ammattiopisto Sampo Lappeenranta (9 kpl)

· Salon Seudun Ammattiopisto Salo (7 kpl)

· SataEdu Kankaanpää/Kokemäki (5 kpl)

· Savonlinnan Ammattiopisto Humania Savonlinna (2 kpl)

· Savonseudun Ammattiopisto (2 kpl)

· Sedu Seinäjoki/Lapu/Hepolampi/Ähtäri (11 kpl)

· Seinäjoen Kauppaoppilaitos 

· Stadin Ammattiopisto Helsinki (4 kpl)

· Suomen Diakoniaopisto Lahti (3 kpl)

· Tavastia Hämeenlinna (7 kpl) 

· Tredu Tampere/Virrat/Orivesi/Pirkkala/Kangasala (18 kpl)

· Turku Juhannuskukkulan Koulutalo

· Turun Aikuiskoulutuskeskus (8 kpl)

· Turun Ammattioppilaitos (3 kpl)

· Vaasan Ammattioppilaitos 

· Valkeakosken Ammattiopisto (2 kpl)

· Valma Jyväskylä/Tampere (2 kpl) 

· Valo 

· Vamia (4 kpl) 

· Vantaan Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. 

· Varia Vantaa (9 kpl)

· Viitaniemen Ammattiopisto (2 kpl)

· Winnova Pori/Rauma (7 kpl)

· Yrkesakademi I Vasa

· Yrkesinstitut I Kastikum 

· Åbo 

· Österbottens Yrkesakademi (2 kpl)



Missä opiskelet tätä alaa? Missä oppilaitoksessa tai muualla?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna 

· Business College Helsinki (2 kpl)

· Esedu Mikkeli 

· Gradia Jyväskylä/Viitaniemi (2 kpl) 

· Hyriassa. 

· Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Vantaa 

· Keuda Kerava 

· Mediapolis 

· Merkuria, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 

· Raseko Raisio (2 kpl)

· Sampo Imatra 

· Sataedu, Kankaanpää 

· Sedu Seinäjoki/Kauhajoki/Lapua (3 kpl) 

· Turun Ammatti-Istituutissa 

· Vamia Vaasa (3 kpl)

· Yrkesakademin Vid Vasa




Missä opiskelet tätä muuta alaa tai tutkintoa?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· En vielä missään




Mikä ammatti tai tutkinto oli ensisijainen valintasi?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Autoala 

· En tiedä vielä 

· Ensin kymppiluokalle ja sen jälkeen en tiedä 

· ICT 

· Kannaksen lukio ip-linja. Hain sinne mutta en päässyt. 

· Lukio (5 kpl)

· Lähihoitaja oli ensisijainen ammatillinen tutkinto. Opinaloista lukio oli ensisijainen vaihtoehto. 

· Matkailuala.  

· Rakennusala. Metsuri 

· Sosiaali- ja terveysala 

· Sähköala (2 kpl) 

· Sähköteknikko. 

· Telma 

· Turvallisuusala. 

· Urheiluopisto 




Mitä muita ammatillista koulutusta tai tutkintoa harkitsit?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Auto ja metallipuoli. 

· Autoala (5 kpl)

· Autoala ja itc-asentajan ala. 

· Autoala, lähihoitaja, eläintenhoitaja. 

· Baarimikko. 

· Datanomi. 

· Elintarvikeala 

· Hiusalaa 

· Hotelli- ja cateringala, lukiot. 

· ICT:tä, joku sähköön liittyvä, sähköasentaja 

· ICT-alaa 

· Kampaaja-alan koulutus 

· Kauneudenhoitoala. 

· Kokki 

· Kokki ja logistiikka 

· Kosmetologi. Lukio eli kaksoistutkinto. 

· Kosmetologia tai lukiota. 

· Lappeenrannan ammattikoulu ja sama ala. Lähellä minua, Savitaipaleella asun 

· Lentokonemekaanikon perustutkintoa. 

· Logistiikka (4 kpl)

· Logistiikka, putkiala, autoala 

· Logistiikka. Voi valmistautua bussikuskiksi tai varastohommiin. 

· Logistiikkaa ja vähän kaksoistutkintoa. 

· Lukio. Rakennusala. 

· Lähihoitaja (3 kpl)

· Maanrakennusala. Autoala. 

· Maanrakennusta 

· Media ala, kampaaja,  

· Merenkulku alaa harkitsin. 

· Merkonomi. Metalliala. 

· Metalli ja koneasennusala. 

· Metalli, kone- ja tuotantotekniikka 

· Metalliala (3 kpl)

· Metsuri Jämsässä. 

· Metsuri tai autonasentaja 

· Pintakäsittely- tai rakennusala. 

· Putkimies. 

· Putkipuoli ja sähköpuoli amiksessa. 

· Rakennusala (2 kpl)

· Sosiaali- ja terveyspuoli, sähköpuoli. 

· Sähkö- ja sitten oli putki-ala. 

· Sähköala (4 kpl)

· Sähköala, rakennusala 

· Sähköasentaja ja laborantti. 

· Talotekniikka 

· Talotekniikka, kauppaoppilaitos. 

· Tarjoilija ja kokki kiinnostivat minua ja myös viherrakentaminen 

· Tarpeiston valmistus, kiinteistöala. 

· Tietoliikenne ja sähköautomatiikka. 

· Tietotekniikka alaa, datanomin koulutusta. 

· Turvallisuusala. 

· Valma

· Ypäjällä hevoshoitajan opintoja ja pieneläinhoitajan opintoja. 

· Ei osaa sanoa (1 kpl)





Mitä muita ammatillista koulutusta tai tutkintoa harkitsit?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Kaupallinen eli merkonomi (2 kpl)

· Levyseppähitsaaja tai metalliala 

· Maansiirtoalaa 

· Talonrakentaja ja talotekniikka. 

· Turist guide

· Vastaanottovirkailija kaksoistutkinnolla 



Minkä ammatillisen koulutuksen alan valmentavaa koulutusta harkitsit?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Nästan samma som jag studerar nu

· Palveluala. 

· Perus-VALMAa piti käydä läpi. 

· Silloin en ehtinyt miettimään. 




Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta omien kokemustesi perusteella?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· 5/5

· Aika helppoa 

· Aika helppoa on 

· Aika hyvä kuva on tullut. 

· Aika kattava eri aloilla, saa hyvin apua ongelmatilanteissa. 

· Aika paljon käytännön tekemistä. 

· Aika rento, erilainen lukioon verrattuna 

· Aika rento. 

· Aika vähän aikaa saada ammatti 

· Aivan loistava 

· Ammatillisissa opinnoissa päätän itse opinnoistani ja voin miettiä miten käyttää niitä työelämässä. 

· Ammattiaineita käydään paljon läpi. Pääsee kokeilemaan työtä opiskelun ohella. 

· Ammattiin valmistava koulutus 

· Ammattikoulussa tehään enemmän käytäntöä eikä niin paljoa istuta kirjojen ääressä, että lukiossa on enemmän teoreettista tietoa 

· Annetaan hyvää ja hyödyllistä koulutusta. 

· Asiallinen koulutus mutta välillä tuntuu raskaalta 

· Den är bra 

· Den är nödvändig 

· Ehkä omalla alallani hieman vajavainen, hyödyllistä kylläkin. Tiettyjä osa-alueita jää pois. 

· Ei kovin hyvä. 

· Ei mitään ihmeellistä. 

· Ei siellä saada mitään aikaan. 

· Ei vielä mitään 

· Enemmän tekemistä ja rennompaa kuin lukiossa. 

· Erittäin hyvä. 

· Ganska klart  

· Halusin juuri tänne ja on toivomusten mukainen paikka, hyvä paikka 

· Hauskaa ja rentoa 

· Helpompi ehkä päästä suoraan koulun jälkeen töihin ja ei ehkä hyviä papereita saa ellei tee kaksoistutkintoa. 

· Helppo, laiskan ihmisen koulutus. 

· Huomaa että budjetista on leikattu. Kukaan ei ole sanomassa mitään. 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä kokemus 

· Hyvä kokemus 

· Hyvä kokemus, olen tyytyväinen valintaani 

· Hyvä kuva 

· Hyvä käsitys 

· Hyvä käsitys ja hyvään ammattiin valmistun 

· Hyvä käsitys on. 

· Hyvä käsitys. 

· Hyvä käsitys. 

· Hyvä käsitys. 

· Hyvä käsitys. Uskon saavani ammattiani vastaava työtä 

· Hyvä mielikuva. 

· Hyvä olen tyytyväinen. 

· Hyvä paikka tietynlaisille ihmisille 

· Hyvä tai kohtalainen 

· Hyvä vaihtoehto 

· Hyvä vaikutelma 

· Hyvä, koska saa nopeasti ammatin. 

· Hyvä.  

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä.  

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. Se on helpompaa kuin lukiossa käynti. Sieltä pääsee helposti töihin. Palautetta saa helposti, kun siellä on niin paljon paikalla työssäoppimista. 

· Hyvät kokemukset minulle parempi vaihtoehto kuin lukio 

· Hyvät kokemukset, opiskelu on helppoa, varmistetaan, että kaikki osaavat. 

· Hyvät kokemukset, oppii asioita hyvin 

· Hyvät kokemukset. 

· Hyvää opiskelua ja hyvät opettajat. Otetaan huomioon kaikki oppilaat. 

· Hyödyllinen ja vie enemmän eteenpäin työelämässä. 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä ja kiinnostava. 

· Ihan hyvä ja sinne kannattaa pyrkiä. 

· Ihan hyvä kokemus. 

· Ihan hyvä kokemus. 

· Ihan hyvä käsitys ja tärkeä ala. 

· Ihan hyvä käsitys on. Voin luottaa siihen mitä minulle opetetaan ja uskon että opeista on hyötyä myöhemmin elämässä. 

· Ihan hyvä käsitys, kyllä siellä hommia tehdään. 

· Ihan hyvä käsitys. Itse tykkään alasta. 

· Ihan hyvä minulle 

· Ihan hyvä paikka opiskella 

· Ihan hyvä, rento ja mukava. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. Kaikilla aloilla ei ole saatavilla niin paljon opetusta. 

· Ihan hyvä. Kannattaa hakea. 

· Ihan laadukasta. Pitää töitä tehdä, että pääsee koulusta läpi. 

· Ihan melko hyvä 

· Ihan mielenkiintoista. 

· Ihan mukava kokemus. 

· Ihan mukava paikka. 

· Ihan mukava. 

· Ihan positiivinen. 

· Jos tietää mitä haluaa työkseen tehdä, ammatillinen koulutus on siihen tosi sopiva. Moni menee lukioon, koska ei tiedä mitä haluaa tehdä. 

· Just se, että kannustetaan töihin ja se, että se on työlähtöistä ja että on paljon työharjoittelua, että tulee sen pohjalta työkoke- musta. 

· Kiva, hauska ja rento meininki. 

· Koen sen hyödylliseksi. Ainakin omien kokemusteni perusteella harjoituspaikassa olisi pitänyt olla paljon parempaa työnohjausta. Riippuu varmasti paljon paikasta, missä työskentelee. 

· Kohdellaan oppilaita eri tavalla, opettajat saattaa olla aika ilkeitäkin ainakin Salpauksessa. 

· Kokemus hyvä. 

· Kokki opintoni vastaavat toivomuksiani 

· Koulutuksen avulla yritetään saada opiskelijat uralle nopeasti 

· Koulutus on ihan hyvää, aika vapaata opiskelua, paljon vastuuta. 

· Koulutus on ollut oikein hyvä ja monipuolinen, ja on vastannut sitä mitä odotinkin. 

· Koulutus tehdään mielestäni hyvin 

· Kyllä on hyvät kokemukset mutta koulupäivät on vähän lyhyitä. 

· Käsitykseni opiskelun aikana parantunut 

· Loistava ja hyvä paikka oppia 

· Loppujen lopuksi aika rento. 

· Löysähköö opiskelua ja rentoa 

· Melko hyvä mielestäni 

· Melko hyvä, olen pitänyt 

· Melko hyvä. 

· Melko hyvä. 

· Mielikuva hyvä. 

· Mitä olen tuossa tehnyt. Ihan sopiva. 

· Mukavaa opiskelua. Hienoa että alalta saa ammatin. 

· Mun mielestä se on ihan järkevä vaihtoehto, jos kiinnostaa se ala. Jos on varma siitä, miksi haluaa valmistua niin sitten vaan menee sille alalle, mikä kiinnostaa. 

· Muuten ok ammattiaineiden osalta, mut turhempia aineita kuten äidinkieli, ruotsi, kemia ja fysiikka esimerkiksi on liikaa. Niitä  luettiin jo peruskoulussa. Henkilökohtaiset työkalupakit joita   meille on annettu, ne saisi olla hieman paremmat. 

· Nykyään sitä pidetään enemmän hyödyllisempänä kuin aiemmin. Nykyään  se antaa myös useita eri mahdollisuuksia ihmisille jotka eivät vielä tiedä mihin haluavat valmistua. Pystyy vielä hakemaan  jatko-opintoihin ammattikoulun jälkeen. 

· Odotusten mukaisesti mennyt 

· Olen ihan tyytyväinen. 

· Olen ollut tyytyväinen valintaani ja uskon olevani omalla alallani. 

· Olen tykännyt, tykkään tehdä enemmän käytännössä kuin teoriassa. 

· Olen tyytyväinen ja on mennyt hyvin 

· Olen tyytyväinen, hyvä tie päästä töihin 

· Oma toimisto 

· Oma vastuu opiskelusta. Pitää olla oma-aloitteinen ja motivoitunut. 

· On haastavaa ja kivaa. 

· On helpompi opiskella kuin lukiossa. 

· On hyvä mielestäni. 

· On ihan mukavaa vähän erilaista kun peruskoulu. 

· On mukavaa ja oppii uusia maalarin perushommia silotteista, maaleista ym. välineistä 

· On se ihan hyvä, mutta tämän uudistuksen myötä menny pieleen. Ja tämä kun työnantajien tehtävä ei ole kouluttaa oppilaita. 

· On se ihan kivaa. 

· On suuremmaksi osaksi konkreettista tekemistä. 

· Opettaja hoitaa asiat viimetinkaan tai ei ollenkaan. 

· Opettajat ovat läsnä ja auttavat aina tarvittaessa. 

· Opiskelu on ollut monipuolista. 

· Oppii enemmän käytännön hommia ammatillisessa koulutuksessa, kuin lukiossa. 

· Oppii tekemään ja saa hyvän ammatin 

· Paljon käytännön opiskelua, mikä on monille hyvä, jos ei osaa kirjoista etsiä tietoa ja opiskella. 

· Pitkät päivät, välillä turhankin helppoa. 

· Pätevät opettajat ainakin minulla asiansa osaavia 

· Pääsee ammattiin tutustumaan se on mukavaa. 

· Pääsee nopeammin työelämään muttei välttämättä niin pitkälle kuin  lukion käyneenä. 

· Pääsee tekemään sitä mitä haluaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka tekee sitä samaa. 

· Rennompaa kuin peruskoulu. 

· Rennompi meininki kuin yläasteella. 

· Rento opiskella 

· Rento. 

· Rentoa opiskelua 

· Rentoa verrattuna lukioon. Monipuolisempaa lukioon verrattuna. 

· Riippuu opettajasta ja alasta miten menee. Siellä saa koulutuksen, mitä tarvitsee työelämässä. 

· Riippuu opettajasta, minkälaista se on. 

· Riktigt bra 

· Saa omaan tahtiin tehdä miten haluaa. 

· Saa perustiedot ammattiin. 

· Se on hyvä juttu. 

· Se on hyödyllinen ja sitä pitäisi arvostaa enemmän. Jatko-opiskelumahdollisuudet eivät ole parhaat mahdolliset. 

· Se on ihan mukava paikka 

· Se on ihan mukavaa. 

· Se on niille jotka haluavat päästä ammattiin mahdollisimman  nopeasti. 

· Se on paljon vapaampaa kuin peruskoulussa. Siellä on paljon enemmän haasteita kuin peruskoulussa kuten tehtäviä ja palautettavia aikatauluja. 

· Se on positiivinen käsitys 

· Se on rentoa. Siinä pääsee opiskelemaan alaa. 

· Se on sellaisille ihmisille jotka oppivat tekemällä. Siellä oppii eri tavalla. 

· Siellä koulutetaan hyvin. 

· Siellä on enemmän käytännön töitä, ei lukemista tai kokeita. 

· Siellä opiskellaan enemmän ammattiin tähtääviin aineisiin, eikä keskitytä niin kuin lukiossa turhanpäiväisiin aineisiin. 

· Siellä oppii perusasiat ammatista. Tietää mitä tehdä käytännön  tilanteissa. 

· Systeemi toimii tällä hetkellä. 

· Tehdään ammattiin liittyviä ja elämässä auttavia asioita 

· Tehdään paljon käytännön töitä, on karsittu joten ei ole tarpeeksi oppitunteja. 

· Teoriaa ja käytännön harjoituksia on ollut sopivasti. 

· Todella mukava paikka opiskella ja hyvät opettajat myös 

· Todella vähän paikallaan olemista, enemmän tekemistä. 

· Toka vuosi on nyt menossa. Kolmen vuoden jälkeen pääsen nopeasti töihin. On hyvä käsitys ammattikoulutuksesta. 

· Tosi hyvä kuva tullut, kaikki mennyt hyvin. 

· Tosi hyvä. 

· Tunnen olevani omalla alallani 

· Tunnen olevani omalla alallani ja voisin hyvin suositella tätä leipuri-kondiittorin ammattia muillekin. 

· Tunteja on vähennetty ammattiopinnoissa todella paljon 

· Tyytyväinen olen 

· Tyytyväinen olen, erittäin hyödyllinen ja ammattiin valmistava 

· Tyytyväinen, tehokas mielestäni, turhaan aliarvostettu koulutusmuoto 

· Tyytyväinen, turhaan aliarvostettu ammatillinen koulutus nykyään 

· Työharjoittelu on aika tärkeää kokeilla. Saa kokemusta. Tärkeää, että on hyvät opettajat. Olen kuullut, että joillakin aloilla ei ole pätevät opettajat. Lukiossa opetuspuoli on varmasti parempi. 

· Työharjotteluja on ihan mukavasti ei aina tarvitse istua koulun penkillä. 

· Työhön tutustumista ja käytännön opiskelua 

· Työssä oppimisjaksot ovat hurjan tärkeitä. 

· Työssäoppimiset voisi hoitaa paremmin. Asiakkaalle ei voi antaa epäpätevää työtä. Käytännön taitoja pitäisi opettaa koulussa enemmän 

· Tämä opiskelu ei ole niin rankkaa kuin lukiossa. 

· Tärkeää osaamista antava koulutus 

· Tärkeää, että pääsee työelämään. 

· Useammat ihmiset eivät ota ammattikoulua tosissaan, varsinkaan vanhemmat ihmiset. 

· Vaikea vastata. Ihan hyvän kuvan olen saanut. 

· Valmentaa työhön ja sisältää paljon työharjoittelua, mukavaa ja  rentoa. 

· Valmistuu haluamaansa ammattiin, rento meininki. 

· Vapaamielinen 

· Vapaampaa kuin peruskoulu ja itse vaikuttaa, että pääsee tutkinnoista. 

· Vapaampaa kuin peruskoulussa. Ei tarvitse opiskella mitä ei halua. 

· Ei osaa sanoa (33 kpl)








Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta omien kokemustesi perusteella?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Ammatillinen koulutus sopii monille, opettajat mukavia, samoin kouluympäristö. 

· Ammatillinen opetus on käytännön läheistä. Pureudutaan asioihin hyvin. 

· Ammattikoulu on enemmän käytännönläheistä 

· Bra

· Ei paljon mitään tarvitse tehdä eikä siellä opi juuri mitään. 

· Hyvä ammattiin valmistava koulutus 

· Hyvä. Opetus ja opettajat hyviä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan leppoista hommaa. 

· Koen että yhtä hyödyllinen kuin lukiokin on. Ei voi laittaa tärkeysjärjestykseen niitä 

· Minulla on oikein hyvä kokemus tästä kaksoiskoulutuksesta, ja uskon sijoittuvani hyvään ammattiin 

· Monipuolista ja käytännönläheistä. 

· On ollut mielenkiintoista ja pääsee opiskelemaan sitä alaa mistä on itse kiinnostunut. 

· Opetellaan miten tehdään töitä. Tehdään töitä ja sitä kautta opitaan. 

· Oppii käytännön asioita monipuolisesti. Saa itse tehdä ammattiin  liittyviä asioita. 

· Parempi kuin lukio saa tehdä käytännön töitä samalla 

· Positiivinen kokemus. 

· Siellä on vähän laiska meininki ei oikein tehdä mitään. 

· Tasainen edistymistahti, joka ottaa huomioon myös hitaammatkin oppijat. Ei kovin vaativa. 

· Tosi hyvä kokemus 

· Tosi mukava ja helppo koulu. 

· Vaikuttaa erittäin hyvältä. Vaikka verrataankin ettei se olisi kovin hyvä lukioon verrattuna, mielestäni ammatillinen koulutus on hyvä. 

· Vähän lastentarhamenoa välillä. Lukion ja ammattikoulun välillä on eroa. Tavallaan vähän liian helppo, pidetään kädestä kiinni liikaa. 




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on omien kokemustesi perusteella?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Aikataulut 

· Aikataulut  

· Aina löytyy jotain parannettavaa. 

· Ainakin kouluruokaa voisi parantaa ja luokkahuoneiden lämpötilaa voisi parantaa, siis voisi ilmastointia parantaa, että luokassa olisi lämmintä. Ja että luokat pidettäisiin siisteinä. 

· Ainakin pitäs olla tutustumisia työelämään ja opettajien läsnäoloa enemmän. 

· Alkuun olen ollut tyytyväinen. Ehkä voisi harjoittelua lisätä 

· Bussiyhteydet kouluun pitäisi olla paremmat. 

· Ehkä ainakin selkeyttä kaikkeen vois olla enemmän 

· Ehkä ammattiin pitää panostaa opettajien, että on enempi opettajia. Ja ei pätkäpäiviä, vaan niin että olisi ihan kunnon päivät. 

· Ehkä lyhyempi koulutus. 

· Ei katsottaisi keskiarvoa, vaan pääsisi kokeeseen ja opiskelemaan muuten 

· Ei ole tekemistä konepajalla, missä olisi tärkeää harjoitella 

· Enemmän kylmähommia pitäisi olla. 

· Enemmän käytännön hommia. 

· Enemmän käytännön juttuja opettaa ennen kuin lähdetään työharjoitteluun, työssäoppimiseen 

· Enemmän käytännön töitä eikä istumista. 

· Enemmän ns. sääntöjä. Siellä päästään liian helpolla. Esim. poissaoloista ei tehdä vakavaa asiaa. 

· Enemmän opetusta. 

· Enemmän opiskelutunteja ja miten ne on jaoteltu päivän mittaan. 

· Enemmän saisi olla ns. lähiopetusta 

· Enemmän voisi olla ohjelmointia ja koodausta. 

· Että kaikki opettajat tietäisivät missä mennään 

· Että saisi enemmän suunnitella ja vaikuttaa opintojen rakenteeseen. 

· Hur man bygger ut schema 

· Hyvä näin 

· Hyvä näin, ei parannettavaa 

· Ihan ok nyt 

· Joissain aineissa voisi hieman paremmin selittää asioista, eikä vaan sanoa, että ota selvää. Opettaja voisi avata asioita vähän enemmän, eikä vaan sanoa, että katso internetistä. 

· Joskus kursseista saa opintopisteitä eri määrän vaikka kurssit ovat saman mittaisia. Joskus yhden pisteen takia on rehkittävä paljon, siinä missä kaksi opintopistettä saa helposti. 

· Kaikki menee nyt ihan mallikkaasti 

· Kaikki on kunnossa 

· Kaikki on kunnossa ei lisättävää 

· Kaikki on mielestäni hyvin 

· Kaikki on ollut hyvin. 

· Kaikki sujuu hyvin, ei mitään sanottavaa 

· Kaksoistutkinto, harjoittelu, liian rankkaa samanaikaisesti, voimavarat uupuvat 

· Kiinnittäisin enemmän huomiota tutkinnon perusteisiin. 

· Kirjalliset mitä on niin niistä voisi tehdä vaikeamman tason. Kaikki tehtävät ovat kovin yksinkertaisia. Voisi sanoa, että yläkoulussa käytiin lähes samat asiat. 

· Kiusaamiseen tulisi puuttua paremmin. Kommunikaation sujumisessa parannettavaa. Sisäilma tärkeä 

· Koulukiusaamiseen puututtava nopeammin. 

· Koulupäivien parempi organisointi, ei parin tunnin koulupäiviä vaan täydet päivät 

· Koulupäivien pituus. Voisi olla täysiä työpäivän pituisia ja neljänä päivänä viikossa. 

· Koulurakennus vanha. Koulurakennus uusitaan homevaurion takia. 

· Koulussa pitäisi opettaa enemmän myös käytännön työtä 

· Kun on työssäoppimista niin vois jotain palkkaa siitä saada, et kun nykyään ne on palkattomia 

· Kurssien kestot vois olla pidempiä.  

· Käytännön tunteja enemmän. 

· Käytäntöä ehkä enemmän 

· Lukion ja ammattikoulun välistä yhteistyötä pitäisi parantaa teen kaksoistutkintoa 

· Lukujärjestykset järkevämmiksi. 

· Luokkatilojen tekeminen mielenkiintoisemmaksi opiskella tulisi harkita 

· Lähihoitajan koulutuksessa kädentyötunteja pitäisi olla enemmän. 

· Lähihoitajille takaisin soveltuvuuskoe. Liian vähän oppitunteja. 

· Lähiopetuksen määrää pitäisi lisätä, kaikkea ei opi vain katsomalla kirjasta. 

· Majoitus voisi olla parempi Kisakalliossa. 

· Meillä vaikuttaa tosi paljon ryhmäkoot, ne on aika isoja. Opettaja  on vaihtunut kolme kertaa syksyn aikana, se vaikuttaa kanssa. 

· Mielestäni kaikki on aika hyvin 

· Mielestäni tuntimääriä tulisi kasvattaa 

· Mielestäni tässä koulutuksessa ei ole isompaa parannettavaa 

· Muistuttaa, että voi kouluttautua uudelleen, jos tuntuu, että on väärällä alalla. 

· Nykyaikana uusi opetusjärjestelmä on pilannut opiskelun ja koulunkäynnin. Ei tehdä mitään järkevää. 

· Nykyään käytäntö ja teoria varsin hyvin kohtaavat 

· Olen kuullut että monilla aloilla on paljon etäpäiviä. Ei niin paljon lähiopetusta kuin opiskelijat haluaisivat. 

· Olen nykyiseen tyytyväinen, teoria/käytäntö tasapainossa 

· Olen ollut tyytyväinen. 

· Olen ollut tyytyväinen. 

· Olen tyytyväinen 

· Oman alan käytäntöä ja teoriaa pitää laajentaa ja tarkentaa 

· Opettajat mukana enemmän jälkeenjääneiden oppilaiden kanssa 

· Opettajat odottaa oppilailta liikaa omatoimisuutta ja voisivat olla enemmän mukana opettamassa. 

· Opettajat voisi puhua asiasta eikä asian sivu 

· Opettajat voisivat neuvoa paremmin oppilaita. 

· Opettajia liian vähän. 

· Opettajien määrä liian vähäinen. Toivoisin enemmän tukea opiskeluun. Enemmän tuntiohjausta ja tehtäviä yhdessä. 

· Opettajien määrä. 

· Opettajien opettaminen ja oppilaiden ymmärtäminen. 

· Opetusjärjestelmä. Lukujärjestys, se on aina sekaisin ja on epäselvä. 

· Opiskeluaikaa voi lyhentää puolella, opiskellaan aineita joita ei tarvita ja liikaa luppoaikaa 

· Opiskeluajat erilaisiksi 

· Opiskelupaikkojen määrä 

· Oppilaiden läsnäoloa pitää vaatia 

· Parannettavaa on kun toiset aineet ovat toisella puolella kaupunkia eikä kaikki samassa rakennuksessa. 

· Parannettavaa: ruoka voisi olla monipuolisempaa. 

· Paremmat opettajat vois olla. 

· Periaatteessa vähän kaikki. Ehkä vähän enemmän voisi olla tiukempaa ja enemmän sääntöjä, tai ainakin kattoo että niitä noudatetaan.  

· Pitäisi enemmän opettaa tekniikkaa, moni on hukassa. 

· Pitäisi olla vähemmän sekavampi systeemi. Muuten se on ihan hyvä. 

· Pitäs lisätä lähiopetustunteja ja olla pitempiä koulupäiviä, vajaita viikkoja ei tarvita. 

· Päivät voisivat olla vähän lyhyempiä. 

· Rahoitusta olisi hyvä saada lisää 

· Resursseja pitäis lisätä. 

· Resurssit ja raha ei ihan riitä meidän kolmelle luokalle. 

· Ruokailu: huonoa ruokaa, ruoka loppuu. 

· Ryhmät voisi pitää pienempinä. Voisi valmistua nopeammin. 

· Sais opettaa enemmän 

· Saisi selkeempiä ohjeistuksia. Kun haet ammattikouluun pitäisi kertoa enemmän asioista mitä nyt kerrotaan. 

· Saisi suoraan perehtyä alaan mille haluaa eikä tarvitsisi tehdä turhia juttuja. 

· Se että siellä opettajat opettaisi enemmän ja olisi enemmän  paikalla ja läsnä. Enemmän opettajia ja välitunteja ja ruokaa, aamupala, iltapala esim. Päivät voisi olla vaikka 8 tuntia, jos  olisi sohvia ja NHL18-peli. 

· Sähköpuolella voisi tehdä enemmän varsinaista työtä, vähemmän teoriaa. Opiskelijoiden mielipiteitä pitäisi kuunnella enemmän. 

· Säännölliset kouluajat, hyppytunteja voisi karsia. 

· Tarvitsisin enemmän kertausta koulussa. 

· Tilat ovat huonommat kuin peruskoulussa. 

· Todennäköisesti opettajien asenteet ja koulupäivän pituudet. 

· Toimii ihan hyvin. Tykkään. 

· Turhaa luppoaikaa on ollut liikaa. Lukujärjestyksen suunnittelun puutteiden aiheuttama. 

· Tyytyväinen tähän mitä nyt on 

· Työharjottelun aikana opiskelu on hankalaa 

· Työjärjestykset on huonosti suunniteltu. Ne on huonosti organisoitu. 

· Työjärjestysten suunnittelu vois olla parempaa 

· Työkalut parempia ja ylä-asteen kouluaineet vähemmäksi. 

· Työssäoppimista lisää. 

· Täydet kouluviikot pitäisi olla, että oppisikin jotain. 

· Vaikka mitä: opetuksen laatu ja ammattitaito kyseenalainen. 

· Valinnan vapaus aineisiin ja kuinka paljon niitä on. Enemmän organisoinnin opettamista. Yleishyödyllisiä ammattiin liittyviä aineita. 

· Voisi olla enemmän suunniteltua opetusta ja voitaisiin tuoda paremmin esiin vaihtoehtoja kurssien suorittamiselle. 

· Voisi olla monipuolisempaa. Muuten tyytyväinen kouluun. 

· Voisi olla tiukempi kuri, että olisi työrauha eikä kaikki metelöisi 

· Voisi olla vähemmän työssäoppimista, koulussa enemmän tunteja. 

· Voisi tehdä omaan tahtia asioita, joita osaa 

· Vähemmän matikkaa, ja enemmän rakennukseen liittyvää voisi olla. 

· Vähemmän teoriatunteja 

· Vähemmän voisi olla turhia oppeja kuten äidinkieli ja ruotsi. Niitä tuli tarpeeksi opiskeltua peruskoulussa, jos ne ei liity ammattiin 

· Vähän nykyteknologiaa, voisi olla enemmän käytettävissä. 

· Välineitten ylläpito ja korjaaminen parannettava. 

· Yksilölliset tarpeet pitäisi huomioida paremmin, eikä käyttää opetuksessa pelkkää tietokonetta tai nettiä. 

· Ei mitään / Ei tule mieleen mitään (63 kpl)

· Ei osaa sanoa (55 kpl)




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on omien kokemustesi perusteella?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Aineille voisi antaa enemmän huomioo. 

· En keksi mitään omaa alaani koskevaa kaikki on hyvin 

· Enemmän käytännön töitä. 

· Kaksoistutkinnon lukujärjestystä vähän joustavammaksi. 

· Lisää lähiopetusta ja että vaadittaisiin vähän enemmän. 

· Lukujärjestykset voisi olla paremmin suunniteltuja, täsmällisempiä. 

· Mielestäni opinnot sujuvat hyvin, eikä tarvitse muuttaa mitään 

· Opettajat voisivat paremmin perehtyä uuteen opetussuunnitelmaan. 

· Opetuksen pitäis olla napakampaa tyyli on aika velttoa. 

· Opiskelun tahti on liian verkkaista. 

· Pitäisi opettaa enemmän perustietoja. 

· Planera bättre på praktiken 

· Sopivan itsenäistä opiskelua. Työharjoittelut ja näytöt tarpeellisia. 

· Toivoisin että ammatilliset tutkinnon voisi suorittaa kahdessakin vuodessa 

· Työrauhan ylläpitäminen villimpien oppilaiden taholta. 

· Työssäoppimista on liian paljon. Haluaisin enemmän teoriaa. Ja edistymistahti voisi olla nopeampi. 

· Ei mitään / Ei tule mieleen (6 kpl)

· Ei osaa sanoa (1 kpl)




Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



Vain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat



· Aika huono. 

· Aika hyvä 

· Aika hyvä 

· Aika hyvä 

· Aika hyvä varmaan tässä vaiheessa. 

· Aika hyvä varmaan. 

· Aika hyvä varmaan. 

· Aika hyvä varmasti. 

· Aika hyvä, nuoret haluaa nopeasti työelämään ja saada ammatin. 

· Aika hyvä. 

·  aika hyvä. 

· Aika hyvä. 

· Aika hyvä. Pääsee helposti töihin. 

· Aika sama, lukioon verrattuna kakkosvaihtoehto. 

· Aika samanlainen. 

· Aika suuri osa työntekijöistä tekee töitä ammatillisen koulutuksen kautta, enkä usko sen muuttuvan kauheasti. 

· Ammatillisella koulutuksella on hyvä tulevaisuus suomessa. 

· Bra 

· Dåligt

· Ehkä nouseva. 

· Ehkä tämän perusteella heikko. Parannettavaa on ja paljon. 

· Ei ainakaan opiskelijamäärät alene, uskon että suosio saattaa jopa nousta. 

· Ei mielestäni joillakin aloilla kovin hyvä, liikaa etäkoulutusta 

· Ei muutu todennäköisesti. 

· Ei ole menossa parempaan suuntaan. 

· Eiköhän ihan hyvä. Olen tyytyväinen. 

· En osaa sanoa, riippuu mitä Helsingissä päätetään. 

· Epävarma. 

· Erittäin hyvä. 

· Erittäin hyvä. 

· Erittäin hyvä. Uskon, että saa hyvän ammatin ja työpaikan 

· Erittäin lupaava 

· Erittäin tärkeä 

· Erittäin tärkeä ja aiheesta pitäisi olla enemmän yleistä kiinnostusta ja arvostusta. 

· Että se nousee isommaksi ja yleisemmäksi. 

· Ganska bra 

· Huonompaan suuntaan menee 

· Huononemaan päin. 

· Hyvin lupaava 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä ja että se on hyvällä mallilla, mutta sitä voidaan vielä parantaa. 

· Hyvä kai 

· Hyvä tulevaisuus 

· Hyvä tulevaisuus 

· Hyvä tulevaisuus joka työllistää 

· Hyvä tulevaisuus kaikin puolin. 

· Hyvä tulevaisuus kaikin puolin. 

· Hyvä tulevaisuus varmasti. 

· Hyvä tulevaisuus, koulutuksen saaneita työntekijöitä tarvitaan 

· Hyvä tulevaisuus. 

· Hyvä tulevaisuus. Voi jatkaa myöhemmin opinnoissa. 

· Hyvä varmaan. 

· Hyvä varmaan. 

· Hyvä, valoisa. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. 

· Hyvä. Se johtaa ammattiin ja varmaan työpaikkaan. 

· Hyvä. Uskon sijoittuvani työelämään jolle olen saanut koulutuksen. 

· Hyvällä mallilla. 

· Hyvältä näyttää minun silmissäni 

· Hyvänä 

· Hyvänä ja kehittyvänä näen 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä 

· Ihan hyvä ja töitä riittää. 

· Ihan hyvä se on aika yleistä 

· Ihan hyvä varmaan 

· Ihan hyvä varmaan. 

· Ihan hyvä varmaan. 

· Ihan hyvä varmaan. Jos korjataan asioita jotka on nyt vähän huonosti. 

· Ihan hyvä varmasti. 

· Ihan hyvä veikkaisin. 

· Ihan hyvä, se kehittyy koko ajan, että uskon et ammattikouluun haluaa yhä useampi 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan kohtalainen 

· Ihan mahtava. 

· Ihan ok 

· Ihan ookoo, pysynee samanlaisena. 

· Ihan positiivinen. 

· Just nu ser jag det ganska klart 

· Kai se ihan hyvä on 

· Kaiketi ihan hyvä. 

· Kaipa sekin on hyvä. En tiedä. 

· Kan vara bättre än nu 

· Kasvaa koko ajan. 

· Kasvava. 

· Kehittymään päin 

· Koen että pysyy samanlaisena kuin on nytkin 

· Koko ajan paranee.  

· Koulusta riippuu, mihin ammattiin pääsee. Voi hakea, ei pakollista kenellekään. 

· Kyllä niitä tulee ainakin rakennusalalle opiskelijoita, se on aika varma ala. 

· Kyllä s e tulee pysymään 

· Kyllä se kai ihan hyvä on. 

· Kyllä sitä tarvitaan jatkossakin. 

· Kyllä uskon, että on ihan hyvä. Tuntuu siltä, että pojat tykkää mennä ammattikouluun. 

· Lisääntyy opiskelijat ammattikoulussa, menee hyvään suuntaan. 

· Luulen että on nousussa. 

· Luulen, että ihan hyvä. 

· Luulisin sen olevan aivan hyvä ja uskon saavani töitä 

· Melko hyvä 

· Melko hyvä 

· Melko hyvä 

· Melko hyvä. 

· Melko hyvä. 

· Melko hyvä. 

· Melko hyvä. 

· Melko hyvä. 

· Melko hyvä. Osaaminen on laaja-alaista opettajilla. 

· Melko lupaava. 

· Menee hyvin. 

· Mielestäni aika hyvä 

· Mielestäni tulevaisuus näyttää oikein hyvältä 

· Mun mielestä yhä useampi harkitsee ammatillista koulutusta. 

· Näen kyllä itse hyvänä ja erittäin tarpeellisena 

· Näen sen ihan hyvänä tulevaisuudessakin. Ammattikoulussa saa jo sen tiedon, minkä yleensä vasta työelämässä saa. Nykyään on koulussa jo sellaiset laitteet, mitkä aikanaan tuli vasta työelämässä. 

· Näen tosi hyvänä, aina tarvitaan ammattimiehiä 

· Näyttä nousevalta ja hyvältä. Toivottavasti suunta jatkuu. 

· On hyvä että koulutetaan 

· Parantuu koko ajan. 

· Parempaan päin 

· Parempaan päin menee 

· Parempi kuin nykyään. 

· Positiivinen kuva tulevaisuudesta 

· Pysyvä, kehittyvä, aivan turhaan aliarvostettu koulutusmuoto 

· Pysyy suosittuna. 

· Se on huono. Siinä on liikaa opiskelijoita ja liian vähän paikkoja. Pääsymahdollisuudet ovat hyvin pienet. 

· Se on hyvä. Tämä on riippuvainen alasta. Kokkien tulevaisuus on  hyvä, jos asiansa hyvin hoitaa. 

· Se on uskottava. 

· Se tulee pitään isoo roolia, erittäin hyvä vaihtoehto 

· Sitä tarvitaan tekijöitä esim. maalareita 

· Todella hyvä. 

· Todella hyvä. 

· Todennäköisesti hyvä. 

· Toimii tulevaisuudessakin samanlaisesti 

· Toivoisin että siihen panostetaan ja että se laajentuisi enemmän eri aloille. 

· Toivottavasti hyvä. 

· Toivottavasti saan töitä 

· Tulee kasvamaan. 

· Tulevaisuudessakin tulee olemaan suosittu opinala. 

· Tulevaisuus näyttää hyvältä. 

· Tuntuu, että se kehittyy kokoajan ja uusia aloja tulee kokoajan paljon enemmän. 

· Tärkeä 

· Uskoisi että jatkuu samalla lailla. 

· Uskoisin, että tällä alalla riittää töitä varmasti 

· Uskon että se on hyvä. On monia vaihtoehtoja. Saa varman työpaikan verrattuna lukioon. 

· Uskon, että ammattitaitoisia maalareita tarvitaan. Niistä on pulaa. Uskon, että niillä on hyvät työllistymismahdollisuudet Tampereella, jos ei Forssassa. 

· Uskon, että yhä useammat valitsee ammatillisen koulutuksen lukion sijasta. 

· Vaikuttaa ihan hyvältä. 

· Valoisa ainakin 

· Valoisana ainakin itse näen, enempi valtiovallan pitäisi panostaa ammatilliseen koulutukseen 

· Varmaan aika hyvä 

· Varmaan aika hyvä. 

· Varmaan aika suosittu jatkossakin. 

· Varmaan hyvä 

· Varmaan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. 

· Varmaan ihan hyvä. Ihmisiä hakee sinnekin ja ammattilaisia  tarvitaan. 

· Varmaan paranee tulevaisuudessa. 

· Varmaan se kehittyy. 

· Varmasti nouseva 

· Varmasti on paljon töitä 

· Yhä enemmän porukka hakeutuu tuonne. 

· Yleistyy. 

· Ei osaa sanoa (28 kpl)





Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



Kaksoistutkintoa opiskelevat



· Arvostetaan enemmän koko ajan se on erittäin tärkeä koulu. 

· Folk kommer att välja mer.

· Hyvä 

· Hyvä tulevaisuus kaikin puolin. 

· Hyvä tulevaisuus. 

· Hyvä. 

· Ihan hyvä varmaan. 

· Ihan hyvä. 

· Koen, että menossa parempaan suuntaan 

· Mun ala on tosi tärkeä ala. 

· Paraneva 

· Parempi kuin ennen. 

· Parempi kuin tähän asti. 

· Tulee mielestäni arvostetumpi kuin nyt 

· Tulee pysymään ainakin jonkin asteisena. 

· Uskoisin sen olevan oikein hyvä 

· Uskon, että sitä tulee enemmän ja useampi alkaa sitä kautta opiskelemaan. 

· Uskon, että tulee olemaan tosi hyvä. 

· Valoisa hyvä tulevaisuus 

· Varmaan hyvin samanlainen kuin nyt. Ei varmaan tule muutoksia metodeihin ja koulutusperiaatteisiin. 

· Ei osaa sanoa (3 kpl)




Mitä alaa opiskelet tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa? Mikä on pääasiallinen ala?



Jokin muu ala, mikä?



· 10-luokalla                                                 

· Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus           

· VALMA koulutus (2 kpl)                                              





Mitä muita ammatteja tai tutkintoja tai koulutuksia harkitsit?



Jokin muu ala, mikä?



· Oppisopimus (2 kpl) 





Mitä aiot tehdä nykyisten opintojesi jälkeen?



Tehdä jotain muuta, mitä?



· Etelä-Pohjanmaan opisto                                     

· Flytta bort                                                 

· Jatkaa seuraavaan ammattiin                                 

· Jatko kouluttautua                                           

· Jatko-opiskeluun valmistautumista             

· Katson jatko kouluttaudunko myöhemmin       

· Meen luultavasti Ohjaamoon                                    

· Omia bisneksiä                                              

· Pelastusopistoon                                            

· Pelata koripalloa ammatiksi                                 

· Perustan oman firman                                        

· Reissailua                                       

· Ryhtyä yrittäjäksi                          





Mikä on äitisi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?



Muu koulutus, mikä?



· Myyjä                                            

· Musiikkialan koulutus     





Mikä on isäsi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?



Muu koulutus, mikä?



· Lentäjä          







Mihin ammattiryhmään äitisi kuuluu?



Muu, mikä?



· Edesmennyt (2 kpl)

· Maanviljelijä ja kotiäiti





Mihin ammattiryhmään isäsi kuuluu?



Muu, mikä?



· Kuollut/edesmennyt (2 kpl)                                                     

· Maanviljelijä / yrittäjä

· Maanviljelijä ja työntekijä





Millaista erityistä tukea olet saanut?



Jotain muuta, mitä?



· Apua työvalmentajalta                                       

· Erityisopetusta englannin kieleen                           

· Finska lärare                                               

· Har fått mera tid att svara i proven                        

· Helpotettuja tehtäviä ruotsissa ja matikassa                

· Helpotusta lukihäiriön takia                                

· Henkilökohtainen ope fysiikka ja pitkä matikka              

· Henkistä tukea                                              

· Hjälp av kompisar                                           

· Koulukuraattori                                             

· Koulukuraattori/käynti kerran                               

· Koulupsykologi ja kuraattori                                

· Kuraattorilla käynti                                        

· Kymppiluokka, polilla käynyt                                 

· Lisäaikaa kokeisiin ja kelakorvauksia                       

· Lisäaikaa kokeissa ja opastusta oppimiseen                  

· Lukihäiriö                                                  

· Peruskoulu käytiin eri tavalla                              

· Psykologi                                                   

· Vapautus esiintymisestä                                     







Yhteenvetoraportti 2018

• 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


Ammatillinen koulutus tai lukio

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Ammatillisessa koulutuksessa/lukiossa opiskelevat

						Sukupuoli				Äidinkieli				Asuinpaikka						Kohderyhmä						Ammatillinen koulutusala tällä hetkellä										Opiskeleeko lisää työuran aikana								Saanut erityistä tukea				Vanhempien koulutus

				Kaikki		Tyttö		Poika		Suomi		Ruotsi		Uusimaa/ kaupunki		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Vain amma-tillinen oppilaitos		Vain lukio		Kaksois- tutkinto		Kauppa/ hallinto/ oikeustiet.		ICT		Tekniikka		Terveys- ja hyvin-vointi		Palvelu- alat		Erittäin/ melko varmasti Kaikki		Erittäin/ melko varmasti Amm.koul.		Erittäin/ melko varmasti Lukio		Erittäin/ melko varmasti Kaksoist.		Kyllä		Ei		Äiti perus-/ amm.koulu		Isä perus-/ amm.koulu		Äiti AMK/ yliopisto		Isä AMK/ yliopisto

		Kaikki		600		299		301		569		31		146		306		143		243		334		23		24		16		119		51		34		320		123		184		13		100		487		165		246		222		185

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Luen sinulle nyt erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Kerro jokaisen väittämän jälkeen, oletko asiasta täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä.

		

		Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta

		

		4 Täysin samaa mieltä		90		92		88		90		84		91		89		91		91		90		87		79		81		91		92		97		91		92		91		85		92		89		89		92		91		91

		3 Osittain samaa mieltä		10		8		12		9		16		9		11		9		9		10		13		17		19		9		8		3		8		8		8		15		7		11		10		8		9		8

		2 Osittain eri mieltä		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		1		-		1		-		-		-		0		1

		1 Täysin eri mieltä		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		-		-

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

		

		Keskiarvo		3.89		3.92		3.87		3.9		3.84		3.91		3.88		3.91		3.9		3.89		3.87		3.71		3.81		3.91		3.92		3.97		3.91		3.92		3.91		3.85		3.91		3.89		3.88		3.91		3.91		3.91

		

		Opiskelu on kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		40		45		36		40		52		40		40		43		43		38		39		38		31		41		39		59		47		47		47		31		35		41		37		40		39		41

		3 Osittain samaa mieltä		54		51		57		54		45		55		53		52		51		55		61		54		69		54		57		38		49		49		48		69		58		53		56		54		55		55

		2 Osittain eri mieltä		5		4		6		5		3		3		6		5		4		6		-		-		-		5		4		-		3		2		4		-		6		5		4		4		5		4

		1 Täysin eri mieltä		1		0		1		1		-		1		1		-		2		0		-		8		-		-		-		3		1		2		-		-		1		1		2		1		0		1

		Ei osaa sanoa		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		1		-		-		0		1		0		-		-

		

		Keskiarvo		3.34		3.41		3.27		3.33		3.48		3.36		3.31		3.38		3.36		3.32		3.39		3.21		3.31		3.36		3.35		3.53		3.42		3.41		3.44		3.31		3.27		3.35		3.29		3.34		3.33		3.36

		

		Opiskelu on mukavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		30		32		28		30		32		32		28		34		37		25		30		33		19		33		33		65		34		39		32		31		30		30		32		32		28		28

		3 Osittain samaa mieltä		60		61		58		60		52		58		61		57		55		64		52		46		69		60		59		35		57		52		61		54		53		61		61		60		60		64

		2 Osittain eri mieltä		9		6		11		8		16		8		9		8		6		10		17		12		12		7		6		-		7		7		7		15		17		7		5		8		10		8

		1 Täysin eri mieltä		1		1		2		1		-		2		1		-		2		1		-		8		-		1		2		-		1		2		-		-		-		1		1		0		1		1

		Ei osaa sanoa		0		0		1		1		-		-		1		1		0		1		-		-		-		-		-		-		1		1		1		-		-		0		1		0		-		-

		

		Keskiarvo		3.19		3.24		3.14		3.19		3.16		3.21		3.16		3.25		3.29		3.13		3.13		3.04		3.06		3.24		3.24		3.65		3.26		3.3		3.25		3.15		3.13		3.2		3.25		3.23		3.16		3.18

		

		Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		6		5		7		6		6		8		6		4		7		4		13		17		6		7		12		6		6		7		5		8		4		6		4		5		4		4

		3 Osittain samaa mieltä		19		17		21		19		26		18		19		20		19		20		4		25		31		18		16		12		17		19		17		-		25		18		20		21		15		15

		2 Osittain eri mieltä		46		47		46		46		48		48		45		48		39		51		52		38		38		44		31		38		44		37		49		54		44		48		44		43		55		54

		1 Täysin eri mieltä		28		31		25		28		19		26		29		28		34		24		30		21		25		31		41		44		32		37		28		38		26		28		31		31		26		26

		Ei osaa sanoa		0		0		1		1		-		-		1		-		1		0		-		-		-		1		-		-		1		1		1		-		1		0		1		0		-		-

		

		Keskiarvo		2.03		1.96		2.1		2.02		2.19		2.08		2.03		2		2		2.05		2		2.38		2.19		2		1.98		1.79		1.97		1.97		1.99		1.77		2.07		2.02		1.98		1.99		1.97		1.97

		

		Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

		

		4 Täysin samaa mieltä		27		19		36		28		16		21		29		30		47		13		26		38		44		58		37		32		25		48		10		31		31		26		35		32		18		20

		3 Osittain samaa mieltä		42		41		42		43		26		41		41		43		41		40		65		58		50		31		51		47		41		39		41		62		39		43		46		46		41		35

		2 Osittain eri mieltä		24		32		17		24		35		27		23		23		7		38		9		-		-		9		8		9		27		11		39		8		24		24		14		17		34		35

		1 Täysin eri mieltä		4		5		4		4		16		8		4		2		4		5		-		4		6		2		4		6		5		2		7		-		4		5		4		3		4		6

		Ei osaa sanoa		2		2		2		2		6		3		2		1		1		3		-		-		-		-		-		6		2		-		3		-		2		2		2		1		3		4

		

		Keskiarvo		2.94		2.75		3.12		2.96		2.45		2.78		2.97		3.03		3.32		2.63		3.17		3.29		3.31		3.45		3.22		3.12		2.89		3.33		2.55		3.23		2.99		2.93		3.14		3.08		2.76		2.72

		

		Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

		

		4 Täysin samaa mieltä		14		12		16		14		13		14		15		14		21		11		-		25		19		18		14		29		12		18		9		-		18		14		15		15		14		14

		3 Osittain samaa mieltä		20		18		22		20		19		18		23		15		19		22		9		8		19		20		12		15		21		18		24		15		22		19		19		22		17		17

		2 Osittain eri mieltä		26		28		25		26		32		29		24		29		23		27		43		42		38		25		18		21		25		24		26		23		25		27		24		23		27		30

		1 Täysin eri mieltä		40		42		37		40		35		40		38		41		37		40		48		25		25		37		57		35		42		41		41		62		35		40		42		40		42		39

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

		

		Keskiarvo		2.09		2		2.18		2.09		2.1		2.05		2.15		2.02		2.22		2.03		1.61		2.33		2.31		2.18		1.82		2.38		2.03		2.13		2		1.54		2.23		2.06		2.08		2.12		2.03		2.05

		

		Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

		

		4 Täysin samaa mieltä		79		78		80		78		90		84		76		79		79		78		87		75		62		80		82		85		79		81		76		92		81		79		81		80		79		83

		3 Osittain samaa mieltä		17		18		15		17		6		12		19		16		15		18		13		21		25		14		14		12		17		15		20		8		14		17		15		17		19		16

		2 Osittain eri mieltä		2		2		3		2		3		1		3		3		3		2		-		-		12		4		2		-		2		3		2		-		3		2		2		2		1		1

		1 Täysin eri mieltä		2		1		2		2		-		2		2		1		2		2		-		4		-		2		2		-		2		1		2		-		2		2		2		2		0		1

		Ei osaa sanoa		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		3		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.73		3.74		3.73		3.73		3.87		3.79		3.71		3.73		3.73		3.72		3.87		3.67		3.5		3.72		3.76		3.88		3.73		3.76		3.7		3.92		3.74		3.74		3.75		3.75		3.77		3.8

		

		Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

		

		4 Täysin samaa mieltä		71		77		65		71		65		71		71		70		74		69		65		67		62		71		80		82		75		76		76		62		72		70		68		72		70		70

		3 Osittain samaa mieltä		26		21		32		26		32		26		26		27		23		28		30		29		31		28		16		12		23		24		21		38		23		27		29		25		27		28

		2 Osittain eri mieltä		2		2		3		2		3		1		3		3		3		2		4		-		6		1		4		6		2		-		3		-		5		2		2		3		3		2

		1 Täysin eri mieltä		0		0		0		0		-		1		0		-		0		0		-		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		-		1

		Ei osaa sanoa		0		-		0		0		-		1		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		

		Keskiarvo		3.68		3.74		3.61		3.68		3.61		3.69		3.67		3.67		3.7		3.66		3.61		3.58		3.56		3.71		3.76		3.76		3.74		3.76		3.73		3.62		3.67		3.68		3.64		3.67		3.68		3.67

		

		Peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan hakemiseen ja valintaan vaikuttaa moni asia. Kuinka paljon seuraavaksi luettelemani tekijät vaikuttivat siihen, mihin sinä hait opiskelemaan peruskoulun jälkeen?

		

		Oma koulumenestys peruskoulussa

		

		4 Erittäin paljon		21		25		17		21		13		25		19		21		15		26		13		25		6		11		18		12		22		15		28		8		22		21		20		20		25		29

		3 Melko paljon		46		49		43		46		48		44		47		48		38		53		30		29		50		29		51		44		50		45		54		38		53		45		41		46		50		46

		2 Ei kovin paljon		23		17		29		22		32		21		25		20		30		16		43		17		31		41		20		24		18		21		15		38		16		24		24		20		20		19

		1 Ei lainkaan		10		9		11		10		6		10		9		10		16		5		13		29		12		18		12		21		10		20		4		15		9		10		15		13		6		6

		Ei osaa sanoa		0		-		0		0		-		1		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.78		2.9		2.67		2.79		2.68		2.83		2.76		2.8		2.52		3		2.43		2.5		2.5		2.34		2.75		2.47		2.83		2.54		3.05		2.38		2.88		2.76		2.66		2.74		2.93		2.98

		

		Halu saada nopeasti hyvä ammatti

		

		4 Erittäin paljon		14		13		16		15		13		14		15		15		27		5		22		21		12		24		31		29		14		28		6		8		20		13		18		17		9		10

		3 Melko paljon		30		27		33		30		32		29		31		28		40		21		48		38		56		47		37		29		30		40		21		54		34		29		38		34		24		22

		2 Ei kovin paljon		33		33		33		32		42		38		29		35		23		41		17		25		19		19		25		29		34		23		41		31		28		34		24		29		37		35

		1 Ei lainkaan		22		27		18		23		13		19		24		22		10		32		13		17		6		9		6		12		22		10		32		8		18		24		19		20		29		32

		Ei osaa sanoa		0		-		1		1		-		-		1		1		0		1		-		-		6		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		0		0		1

		

		Keskiarvo		2.37		2.25		2.48		2.36		2.45		2.38		2.37		2.36		2.85		1.98		2.78		2.62		2.8		2.87		2.94		2.76		2.36		2.85		2.02		2.62		2.56		2.32		2.56		2.49		2.12		2.09

		

		Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

		

		4 Erittäin paljon		32		35		28		31		39		40		29		30		24		38		22		25		19		18		29		29		34		25		42		15		33		32		20		28		40		42

		3 Melko paljon		43		43		44		44		39		38		46		42		35		49		57		29		44		42		37		29		46		42		47		62		42		43		45		42		43		43

		2 Ei kovin paljon		18		15		20		17		23		16		18		20		26		11		17		25		25		26		24		26		14		20		10		23		18		18		19		19		15		12

		1 Ei lainkaan		7		7		7		7		-		7		7		8		14		2		4		21		6		13		10		15		6		12		2		-		7		7		15		11		2		3

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		-		0		1		1		-		-		-		6		1		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		-		-

		

		Keskiarvo		3		3.07		2.94		2.99		3.16		3.1		2.99		2.95		2.68		3.24		2.96		2.58		2.8		2.67		2.86		2.74		3.09		2.8		3.29		2.92		3.01		3		2.71		2.86		3.21		3.24

		

		Halu päästä nopeasti työelämään

		

		4 Erittäin paljon		19		16		22		20		3		21		20		16		40		4		17		38		31		39		45		44		18		42		3		8		30		17		28		24		7		8

		3 Melko paljon		28		24		31		27		35		23		30		27		36		20		48		33		50		36		31		41		28		35		22		46		27		28		32		27		24		24

		2 Ei kovin paljon		35		36		33		34		48		36		31		41		14		51		22		17		12		17		18		6		34		15		48		23		27		36		23		29		45		45

		1 Ei lainkaan		18		23		14		18		13		19		18		17		9		25		13		12		6		8		6		9		19		8		27		23		15		19		17		19		23		23

		Ei osaa sanoa		0		0		-		0		-		1		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		0		-		-

		

		Keskiarvo		2.48		2.35		2.61		2.49		2.29		2.47		2.52		2.42		3.08		2.03		2.7		2.96		3.06		3.08		3.16		3.21		2.45		3.11		2.02		2.38		2.73		2.43		2.72		2.58		2.15		2.17

		

		Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

		

		4 Erittäin paljon		33		28		37		32		42		33		34		30		37		29		35		46		38		40		31		35		35		40		32		31		38		32		33		34		28		33

		3 Melko paljon		49		52		47		49		55		51		46		53		40		57		30		29		38		40		37		41		47		36		55		31		45		50		45		48		56		50

		2 Ei kovin paljon		14		15		13		14		3		12		15		13		16		12		13		17		19		13		20		15		15		20		11		8		13		14		16		14		14		14

		1 Ei lainkaan		4		5		3		5		-		3		5		3		7		1		22		8		6		6		12		9		4		4		2		31		4		5		5		4		2		3

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

		

		Keskiarvo		3.1		3.03		3.18		3.09		3.39		3.14		3.1		3.1		3.08		3.14		2.78		3.12		3.06		3.15		2.88		3.03		3.13		3.11		3.17		2.62		3.17		3.08		3.07		3.12		3.11		3.14

		

		Oma kunnianhimo ja menestyshalu

		

		4 Erittäin paljon		32		34		30		32		45		36		30		33		30		35		17		38		6		31		29		29		38		35		41		8		33		31		28		29		34		38

		3 Melko paljon		49		51		48		49		48		49		51		45		43		53		65		42		56		46		41		44		47		40		50		77		48		51		47		48		51		51

		2 Ei kovin paljon		13		11		15		13		6		12		11		17		17		10		13		17		31		13		20		15		12		19		8		8		14		13		13		15		13		9

		1 Ei lainkaan		5		4		7		5		-		2		7		4		9		2		4		4		6		8		10		12		3		7		1		8		5		5		10		7		2		2

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		1		-		1		0		0		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		-		-

		

		Keskiarvo		3.09		3.16		3.02		3.08		3.39		3.21		3.05		3.08		2.94		3.21		2.96		3.12		2.62		3.01		2.9		2.91		3.19		3.03		3.32		2.85		3.09		3.08		2.95		2.99		3.18		3.25

		

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

		

		4 Erittäin paljon		28		24		31		28		26		30		25		29		39		19		35		29		38		43		37		32		28		43		17		38		34		26		31		30		23		26

		3 Melko paljon		46		45		47		45		55		45		46		46		45		46		39		46		38		44		57		41		44		42		46		38		42		46		44		46		46		42

		2 Ei kovin paljon		20		22		17		20		16		18		21		17		12		25		17		12		25		10		4		21		20		10		27		8		18		20		18		16		24		24

		1 Ei lainkaan		7		9		5		7		3		5		8		8		5		9		9		12		-		3		2		6		8		5		10		15		6		7		8		7		6		7

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		1		0		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		1		1

		

		Keskiarvo		2.94		2.84		3.04		2.93		3.03		3.01		2.9		2.97		3.18		2.76		3		2.92		3.12		3.26		3.29		3		2.92		3.24		2.71		3		3.04		2.92		2.98		2.99		2.86		2.88

		

		Minua kiinnostava ala

		

		4 Erittäin paljon		56		57		55		56		65		50		59		55		69		45		83		58		62		71		80		56		58		73		47		85		57		56		61		59		52		56

		3 Melko paljon		30		28		32		30		29		34		26		34		25		34		17		21		38		27		16		26		29		24		33		15		31		29		28		27		32		29

		2 Ei kovin paljon		10		10		9		10		6		10		10		9		5		14		-		8		-		1		4		15		10		2		16		-		9		10		8		10		10		10

		1 Ei lainkaan		4		4		3		4		-		5		4		2		2		5		-		12		-		1		-		-		2		1		4		-		3		4		2		3		5		4

		Ei osaa sanoa		1		0		1		1		-		1		1		-		0		1		-		-		-		-		-		3		-		-		-		-		-		1		1		0		1		1

		

		Keskiarvo		3.39		3.38		3.4		3.38		3.58		3.3		3.42		3.42		3.61		3.2		3.83		3.25		3.62		3.69		3.76		3.42		3.43		3.69		3.23		3.85		3.42		3.39		3.48		3.42		3.33		3.39

		

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

		

		4 Erittäin paljon		34		38		31		35		26		33		33		39		31		36		52		54		25		28		49		26		38		37		36		69		29		36		30		33		35		35

		3 Melko paljon		41		39		43		40		61		40		41		43		33		48		22		21		56		34		27		29		40		32		46		23		40		41		36		39		48		47

		2 Ei kovin paljon		16		15		17		17		10		20		17		12		21		13		9		17		12		22		12		21		15		19		14		-		20		16		21		18		13		10

		1 Ei lainkaan		8		7		8		8		3		7		8		6		14		3		17		8		-		16		12		21		7		11		3		8		11		7		12		9		4		7

		Ei osaa sanoa		1		0		1		1		-		1		1		-		1		1		-		-		6		-		-		3		0		1		-		-		-		1		1		1		0		1

		

		Keskiarvo		3.03		3.08		2.97		3.02		3.1		2.99		2.99		3.15		2.82		3.17		3.09		3.21		3.13		2.74		3.14		2.64		3.1		2.96		3.16		3.54		2.87		3.06		2.85		2.98		3.14		3.11

		

		Koulutusajan pituus

		

		4 Erittäin paljon		6		5		7		6		10		8		5		6		12		2		-		8		12		11		10		12		5		10		2		-		12		5		7		6		4		2

		3 Melko paljon		26		32		21		25		39		27		24		30		24		27		30		29		-		22		39		29		26		22		29		23		30		25		30		27		23		28

		2 Ei kovin paljon		36		32		39		35		39		39		34		34		29		41		22		25		44		31		20		24		37		33		41		23		28		37		27		31		42		39

		1 Ei lainkaan		32		31		32		33		13		26		36		29		34		29		48		38		38		36		31		32		32		36		28		54		30		33		36		36		30		32

		Ei osaa sanoa		0		-		1		1		-		1		1		-		1		0		-		-		6		-		-		3		-		-		-		-		-		1		-		-		0		-

		

		Keskiarvo		2.06		2.1		2.03		2.04		2.45		2.16		1.98		2.13		2.14		2.02		1.83		2.08		1.87		2.08		2.27		2.21		2.04		2.06		2.05		1.69		2.24		2.02		2.07		2.04		2.01		1.99

		

		Oppilaitoksen sijainti

		

		4 Erittäin paljon		24		29		20		25		16		34		18		30		20		28		17		42		31		14		20		21		23		20		27		15		27		24		25		26		27		25

		3 Melko paljon		37		35		40		37		48		31		35		48		37		38		30		29		12		41		39		32		36		34		38		38		39		37		40		39		36		35

		2 Ei kovin paljon		19		21		18		19		26		23		22		10		20		19		17		8		19		18		22		29		21		24		20		15		17		20		16		16		17		19

		1 Ei lainkaan		19		15		23		20		10		12		25		12		23		15		35		21		38		27		20		18		19		22		16		31		17		19		19		18		19		21

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

		

		Keskiarvo		2.67		2.78		2.56		2.67		2.71		2.86		2.46		2.97		2.54		2.79		2.3		2.92		2.38		2.43		2.59		2.56		2.64		2.51		2.74		2.38		2.76		2.66		2.71		2.74		2.72		2.64

		

		Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi

		

		4 Erittäin paljon		19		22		15		18		23		26		16		17		14		22		17		25		12		9		14		18		20		13		26		15		22		18		17		18		23		22

		3 Melko paljon		48		52		44		47		61		48		45		54		42		53		43		38		31		41		49		41		49		42		53		54		43		48		45		46		48		46

		2 Ei kovin paljon		22		17		28		23		16		20		25		20		28		19		13		12		44		33		22		26		20		27		16		15		25		22		22		22		19		21

		1 Ei lainkaan		11		9		13		12		-		6		14		9		16		6		26		25		12		16		16		15		11		17		6		15		10		11		16		14		9		11

		Ei osaa sanoa		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		1		-		-		0		1		-		-		-		0		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.74		2.88		2.6		2.73		3.06		2.94		2.63		2.78		2.52		2.92		2.52		2.62		2.44		2.44		2.61		2.62		2.79		2.52		2.98		2.69		2.77		2.73		2.63		2.67		2.85		2.8

		

		Kavereiden mielipiteet tai suositukset

		

		4 Erittäin paljon		2		2		3		2		3		3		3		1		4		2		-		-		-		4		4		3		3		4		3		-		4		2		2		2		1		1

		3 Melko paljon		15		16		14		15		26		21		12		15		12		19		4		33		-		9		10		9		16		11		20		-		19		14		13		14		18		19

		2 Ei kovin paljon		37		39		35		36		58		41		35		38		31		43		30		29		56		29		31		29		35		29		39		31		33		38		35		35		41		39

		1 Ei lainkaan		45		42		47		47		13		34		50		45		54		37		65		38		44		57		55		59		46		55		38		69		44		45		51		49		38		40

		Ei osaa sanoa		0		-		0		0		-		1		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		

		Keskiarvo		1.75		1.78		1.73		1.73		2.19		1.93		1.68		1.73		1.65		1.85		1.39		1.96		1.56		1.61		1.63		1.56		1.77		1.64		1.89		1.31		1.83		1.73		1.65		1.69		1.83		1.82

		

		Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide

		

		4 Erittäin paljon		3		2		3		3		3		1		3		3		3		2		4		4		-		4		6		-		3		5		2		-		4		3		4		4		2		3

		3 Melko paljon		20		19		21		20		32		24		17		25		22		19		22		38		19		18		18		32		21		24		19		23		27		18		22		24		19		16

		2 Ei kovin paljon		38		37		38		37		42		38		38		36		32		42		43		33		44		29		35		32		39		29		45		54		34		38		30		33		41		42

		1 Ei lainkaan		39		41		38		40		23		37		42		35		43		37		30		25		38		48		41		35		37		42		35		23		35		40		44		39		38		39

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

		

		Keskiarvo		1.87		1.83		1.9		1.85		2.16		1.9		1.81		1.97		1.85		1.87		2		2.21		1.81		1.79		1.88		1.97		1.89		1.91		1.88		2		2		1.83		1.86		1.93		1.85		1.84

		

		Vanhempien mielipide

		

		4 Erittäin paljon		6		6		7		6		10		8		5		7		7		6		-		8		-		8		2		9		6		7		7		-		12		5		5		7		5		5

		3 Melko paljon		32		33		32		31		55		34		30		37		27		37		35		42		38		20		29		29		32		28		34		38		36		32		33		32		35		36

		2 Ei kovin paljon		36		34		37		36		29		38		35		35		35		36		35		29		56		36		33		41		37		38		36		38		34		36		32		34		39		34

		1 Ei lainkaan		26		27		25		27		6		20		30		21		31		22		30		21		6		36		35		21		25		28		23		23		18		27		30		26		21		25

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

		

		Keskiarvo		2.19		2.18		2.21		2.17		2.68		2.31		2.1		2.3		2.11		2.27		2.04		2.38		2.31		1.99		1.98		2.26		2.19		2.13		2.23		2.15		2.42		2.15		2.15		2.2		2.24		2.2

		

		Perheeni epävarma taloudellinen tilanne tai minun oma epävarma taloudellinen tilanteeni

		

		4 Erittäin paljon		1		2		1		1		10		1		1		3		1		1		4		-		-		-		4		3		1		1		1		-		1		1		1		1		1		2

		3 Melko paljon		6		7		5		5		23		5		5		10		7		6		4		12		12		5		4		9		6		7		6		-		11		5		8		7		6		5

		2 Ei kovin paljon		19		19		19		19		19		16		20		18		19		19		9		17		31		16		22		15		19		19		20		15		16		18		19		20		14		15

		1 Ei lainkaan		74		72		75		75		45		78		74		69		72		74		83		71		56		78		71		74		73		73		72		85		71		75		72		71		78		78

		Ei osaa sanoa		0		0		0		0		3		-		0		1		0		0		-		-		-		1		-		-		1		1		1		-		1		0		-		0		0		-

		

		Keskiarvo		1.35		1.38		1.32		1.32		1.97		1.28		1.33		1.46		1.36		1.34		1.3		1.42		1.56		1.26		1.41		1.41		1.34		1.34		1.36		1.15		1.41		1.33		1.38		1.38		1.29		1.31

		

		Kun mietit peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa, kuinka kiinnostavina itsellesi pidit seuraavia koulutusvaihtoehtoja?

		

		Ammatillinen koulutus

		

		4 Erittäin kiinnostava		27		24		30		27		19		23		29		26		60		1		57		46		50		59		75		53		26		63		1		38		31		26		38		35		14		15

		3 Melko kiinnostava		33		30		36		33		32		30		35		32		37		30		39		42		50		40		24		44		33		36		30		62		28		34		37		37		27		24

		2 Ei kovin kiinnostava		26		28		24		26		32		30		24		26		2		46		4		8		-		1		2		3		27		2		46		-		26		26		17		19		34		38

		1 Ei lainkaan kiinnostava		14		17		10		14		16		16		12		16		1		24		-		4		-		-		-		-		14		-		24		-		15		14		8		9		26		23

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

		

		Keskiarvo		2.73		2.61		2.85		2.74		2.55		2.6		2.81		2.68		3.57		2.07		3.52		3.29		3.5		3.58		3.73		3.5		2.72		3.61		2.07		3.38		2.75		2.72		3.05		2.97		2.28		2.3

		

		Lukio

		

		4 Erittäin kiinnostava		41		52		29		40		45		47		36		45		3		70		17		8		-		3		6		6		46		3		77		15		33		42		24		30		61		61

		3 Melko kiinnostava		24		21		28		24		32		25		25		22		16		28		57		33		12		17		29		15		22		20		21		46		22		25		23		24		26		24

		2 Ei kovin kiinnostava		15		13		16		15		13		10		19		11		33		1		26		25		44		33		31		29		16		37		1		38		15		15		22		19		6		6

		1 Ei lainkaan kiinnostava		20		13		27		21		10		18		21		21		49		1		-		33		44		48		33		50		16		40		1		-		30		18		32		27		7		9

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

		

		Keskiarvo		2.86		3.12		2.59		2.84		3.13		3.01		2.75		2.92		1.73		3.67		2.91		2.17		1.69		1.74		2.08		1.76		2.99		1.87		3.75		2.77		2.58		2.91		2.39		2.57		3.41		3.36

		

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto

		

		4 Erittäin kiinnostava		6		8		5		7		-		5		7		6		4		3		74		29		-		6		18		6		8		7		3		85		3		7		4		6		7		5

		3 Melko kiinnostava		35		42		28		35		29		32		37		34		31		38		26		29		31		26		45		35		35		34		38		15		35		35		38		35		32		32

		2 Ei kovin kiinnostava		29		26		32		28		45		34		26		30		27		32		-		25		38		28		16		24		29		27		33		-		31		28		25		26		33		37

		1 Ei lainkaan kiinnostava		30		24		36		30		26		29		31		30		38		26		-		17		31		40		22		35		28		33		27		-		31		30		33		33		28		25

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

		

		Keskiarvo		2.17		2.33		2.02		2.18		2.03		2.14		2.19		2.16		2.02		2.18		3.74		2.71		2		1.97		2.59		2.12		2.23		2.15		2.17		3.85		2.1		2.19		2.13		2.13		2.18		2.18

		

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		2		1		3		1		1		2		3		-		-		-		-		-		4		6		1		3		-		-		3		1		1		2		0		1

		3 Melko kiinnostava		6		6		7		6		16		6		7		6		11		3		13		8		6		10		8		18		6		10		4		8		13		5		7		7		2		3

		2 Ei kovin kiinnostava		17		16		17		15		45		19		17		15		15		19		4		8		19		16		10		9		15		10		19		8		18		15		16		15		11		15

		1 Ei lainkaan kiinnostava		75		76		74		77		35		73		75		77		71		77		83		83		75		74		78		65		77		77		77		85		65		78		76		76		85		81

		Ei osaa sanoa		1		1		1		1		-		1		0		1		0		1		-		-		-		-		-		3		0		-		1		-		1		1		-		1		1		1

		

		Keskiarvo		1.33		1.31		1.36		1.3		1.87		1.34		1.34		1.32		1.45		1.25		1.3		1.25		1.31		1.36		1.37		1.64		1.31		1.39		1.27		1.23		1.54		1.29		1.33		1.34		1.16		1.24

		

		Kymppiluokka

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		1		1		3		-		1		2		2		0		-		-		-		-		6		3		1		2		1		-		2		1		1		0		0		1

		3 Melko kiinnostava		3		3		2		2		10		1		4		1		5		1		4		4		6		4		4		6		2		3		2		-		3		3		4		2		2		3

		2 Ei kovin kiinnostava		8		7		10		7		35		7		8		10		9		8		-		8		19		7		4		6		9		9		10		-		10		7		11		7		6		7

		1 Ei lainkaan kiinnostava		88		88		87		90		48		92		87		86		84		90		96		88		75		89		86		85		88		86		88		100		84		89		85		90		91		90

		Ei osaa sanoa		0		0		-		-		3		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		0		0		-

		

		Keskiarvo		1.16		1.16		1.16		1.14		1.67		1.1		1.18		1.2		1.23		1.12		1.09		1.17		1.31		1.15		1.29		1.26		1.17		1.2		1.15		1		1.22		1.15		1.2		1.13		1.12		1.14

		

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		1		1		3		1		0		1		1		0		-		-		6		1		-		-		1		1		1		-		1		1		1		1		-		-

		3 Melko kiinnostava		8		6		9		6		39		9		9		4		11		5		9		-		6		11		8		12		8		11		6		-		12		7		7		9		5		8

		2 Ei kovin kiinnostava		15		14		15		14		23		12		15		17		15		15		4		-		38		14		14		18		13		11		14		8		19		13		18		13		10		10

		1 Ei lainkaan kiinnostava		75		77		74		78		32		77		75		74		72		77		87		96		50		73		76		71		77		74		77		92		64		78		74		75		83		81

		Ei osaa sanoa		2		2		1		1		3		1		1		3		1		2		-		4		-		1		2		-		2		2		2		-		4		1		1		3		2		1

		

		Keskiarvo		1.33		1.29		1.36		1.29		2.13		1.34		1.34		1.29		1.41		1.27		1.22		1		1.69		1.39		1.3		1.41		1.31		1.38		1.28		1.08		1.48		1.29		1.34		1.33		1.21		1.26

		

		Opiskelee lukiossa		357		206		151		332		25		97		165		91		-		334		23		6		-		7		7		1		197		-		184		13		53		296		63		111		187		155

		

		Opiskelet nyt lukiossa. Harkitsitko lukion lisäksi muita koulutusvaihtoehtoja?

		

		Kyllä		38		40		36		39		24		33		40		41		-		36		70		50		-		57		100		-		35		-		32		77		36		40		48		43		37		35

		En		61		59		62		60		72		65		59		58		-		63		17		17		-		43		-		-		64		-		68		8		64		59		51		57		63		63

		Ei osaa sanoa		1		1		1		1		4		2		1		1		-		0		13		33		-		-		-		100		2		-		1		15		-		1		2		-		1		1

		

		Harkitsi muita koulutusvaihtoehtoja		137		82		55		131		6		32		66		37		-		121		16		3		-		4		7		-		68		-		58		10		19		117		30		48		69		55

		

		Mitä koulutusvaihtoehtoja harkitsit lukion lisäksi?

		

		Ammatillinen koulutus		61		57		67		60		83		66		61		59		-		64		44		67		-		75		14		-		65		-		66		60		53		62		63		60		59		58

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto		43		44		42		44		17		34		48		41		-		41		56		33		-		-		86		-		44		-		45		40		47		43		43		40		39		45

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

		Kymppiluokka		1		1		-		1		-		-		-		3		-		1		-		-		-		-		-		-		1		-		2		-		5		-		-		-		1		-

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

		Jokin muu koulutusvaihtoehto		3		2		4		3		-		3		3		3		-		2		6		-		-		25		-		-		3		-		2		10		16		1		3		4		4		4

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

		

		Opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa		266		106		160		259		7		54		154		57		243		-		23		24		16		119		51		34		136		123		-		13		50		211		107		140		45		37

		

		Mitä alaa opiskelet tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa? Mikä on pääasiallinen ala?

		

		Kasvatusalat		1		3		-		1		-		-		1		4		1		-		-		-		-		-		-		-		1		2		-		-		-		1		2		1		-		-

		Humanistiset ja taidealat		2		4		1		2		-		4		2		-		2		-		4		-		-		-		-		-		3		2		-		8		2		2		1		2		4		3

		Yhteiskunnalliset alat		1		2		-		1		-		-		1		2		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		1		1		1		-		-

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		9		13		6		9		14		24		5		5		7		-		26		100		-		-		-		-		10		9		-		23		14		8		7		6		9		8

		Luonnontieteet		2		1		2		1		14		2		2		-		2		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		2		2		1		2		3

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		6		-		10		6		14		4		8		4		7		-		-		-		100		-		-		-		6		7		-		-		2		7		4		6		4		3

		Tekniikan alat		45		10		68		46		14		33		49		44		46		-		30		-		-		100		-		-		43		43		-		38		42		45		46		46		47		49

		Maa- ja metsätalousalat		2		1		2		2		-		-		1		5		1		-		4		-		-		-		-		-		1		1		-		8		-		2		2		1		4		3

		Terveys- ja hyvinvointialat		19		43		3		19		29		13		19		26		18		-		30		-		-		-		100		-		22		22		-		23		20		19		20		19		20		14

		Palvelualat		13		22		7		13		14		19		12		9		14		-		4		-		-		-		-		100		11		12		-		-		14		13		16		15		9		16

		Jokin muu ala		2		1		2		2		-		2		1		2		2		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-		-		6		0		1		1		-		3

		

		Opiskeletko tällä hetkellä myös jotain muuta alaa tai tutkintoa ammatillisessa koulutuksessa?

		

		Kyllä		0		1		-		0		-		-		-		2		0		-		-		-		-		-		-		3		-		-		-		-		2		-		-		-		-		3

		En		100		99		100		100		100		100		100		98		100		-		100		100		100		100		100		97		100		100		-		100		98		100		100		100		100		97

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

		

		Opiskelee myös muuta alaa/tutkintoa amm. koulutuksessa		1		1		-		1		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		1		-		-		-		-		1

		

		Mitä muuta alaa tai tutkintoa opiskelet tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa?

		

		Kasvatusalat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Humanistiset ja taidealat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		100		100		-		100		-		-		-		100		100		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		100		-		-		-		-		100

		Luonnontieteet		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tekniikan alat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Maa- ja metsätalousalat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Terveys- ja hyvinvointialat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Palvelualat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

		

		Opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa		266		106		160		259		7		54		154		57		243		-		23		24		16		119		51		34		136		123		-		13		50		211		107		140		45		37

		

		Pääsitkö opiskelemaan siihen ammattiin tai sitä tutkintoa, joka oli ensisijainen valintasi?

		

		Kyllä		92		93		92		93		86		91		91		98		92		-		100		96		94		94		92		85		96		95		-		100		90		93		93		93		96		97

		En		8		7		8		7		14		9		9		2		8		-		-		4		6		6		8		15		4		5		-		-		10		7		7		7		4		3

		

		Pääsi opiskelemaan ensisijaista ammattia/tutkintoa		246		99		147		240		6		49		140		56		223		-		23		23		15		112		47		29		130		117		-		13		45		196		99		130		43		36

		

		Kun hait ammatilliseen koulutukseen, harkitsitko silloin muita koulutus- tai koulunkäyntivaihtoehtoja? Jotain muuta koulutusta tai opiskelupaikkaa kuin sitä, missä nyt opiskelet?

		

		Kyllä		54		46		60		55		50		45		55		62		55		-		52		43		60		64		36		52		48		49		-		38		44		57		56		56		44		56

		En		46		54		40		45		50		55		45		38		45		-		48		57		40		36		64		48		52		51		-		62		56		43		44		44		56		44



		Harkitsi myös muita ammatteja/tutkintoja/koulutuksia		140		48		92		137		3		22		82		36		128		-		12		11		9		74		19		16		64		59		-		5		21		116		58		77		20		20

		

		Mitä muita koulutus- tai koulunkäyntivaihtoehtoja harkitsit?

		

		Ammatillinen koulutus: muu kuin se missä nyt opiskelen		62		54		66		62		67		36		65		72		62		-		67		36		67		68		63		50		58		56		-		80		67		62		67		65		55		55

		Lukio		31		35		29		31		33		55		27		28		33		-		17		55		33		28		32		38		38		41		-		-		43		29		29		34		40		30

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto		9		12		7		9		-		9		9		8		9		-		8		27		-		5		11		12		9		10		-		-		5		9		5		8		10		15

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA		3		6		1		2		33		5		-		8		3		-		-		9		-		-		5		6		3		3		-		-		5		3		2		1		-		10

		Kymppiluokka		1		2		-		1		-		-		1		-		1		-		-		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		1		-		-		-		-

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA		1		-		2		1		-		-		2		-		2		-		-		-		-		3		-		-		2		2		-		-		-		2		2		1		-		-

		Jokin muu koulutusvaihtoehto tai ammatti		1		-		2		1		-		5		-		3		1		-		8		-		-		3		-		-		3		2		-		20		-		2		2		-		5		10

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

		

		Kaikki		600		299		301		569		31		146		306		143		243		334		23		24		16		119		51		34		320		123		184		13		100		487		165		246		222		185

		

		Tiesitkö, että nykyään on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa niin sanottuna kaksoistutkintona?

		

		Kyllä		94		96		93		95		81		91		97		93		91		96		100		88		100		92		96		88		95		92		97		100		87		96		96		96		96		95

		En		5		4		7		5		16		9		3		6		8		4		-		8		-		8		4		12		5		7		3		-		12		4		4		4		4		5

		Ei osaa sanoa		0		-		0		-		3		-		-		1		0		-		-		4		-		-		-		-		0		1		-		-		1		-		-		-		-		-

		

		Tiesitkö, että myös ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin asti?

		

		Kyllä		90		90		91		90		94		88		92		90		90		90		96		96		100		92		96		76		91		91		91		92		84		92		89		92		93		92

		En		10		10		9		10		3		12		8		9		10		10		4		-		-		8		4		24		9		8		9		8		15		8		11		8		7		8

		Ei osaa sanoa		0		-		0		-		3		-		-		1		0		-		-		4		-		-		-		-		0		1		-		-		1		-		-		-		-		-

		

		Kuinka tyytyväinen olet opiskelupaikkaasi tällä hetkellä?

		

		Erittäin tyytyväinen		58		63		53		58		68		60		57		59		55		59		78		58		50		60		45		65		61		56		63		77		51		60		55		58		64		62

		Melko tyytyväinen		37		34		41		38		29		36		39		36		40		37		22		33		44		35		49		32		35		38		34		23		43		36		41		37		31		35

		Ei tyytyväinen eikä tyytymätön		3		2		3		3		3		2		2		3		3		2		-		4		-		3		4		3		2		3		2		-		5		2		2		3		3		2

		Melko tyytymätön		1		0		2		1		-		1		1		1		1		1		-		-		-		2		-		-		1		1		1		-		-		1		2		1		0		1

		Erittäin tyytymätön		0		0		1		1		-		1		1		-		0		1		-		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		0		1		1

		En osaa sanoa		0		0		0		0		-		1		0		-		1		-		-		-		6		-		2		-		1		2		-		-		1		0		-		1		-		-

		

		Mitä aiot tehdä nykyisten opintojesi jälkeen?

		

		Mennä töihin		27		20		34		27		16		21		30		27		57		4		39		42		56		66		37		53		24		50		5		38		28		27		41		35		14		14

		Mennä ammatilliseen koulutukseen		2		1		2		2		3		1		1		3		3		1		-		-		-		2		6		3		2		4		1		-		3		1		1		2		0		1

		Mennä lukioon		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Mennä ammattikorkeakouluun		19		20		17		20		-		15		19		22		19		17		43		17		25		17		43		15		21		24		16		62		18		19		19		22		15		16

		Mennä yliopistoon		34		39		30		33		55		42		30		34		2		60		4		-		-		1		6		3		35		2		59		8		31		35		20		22		54		55

		Mennä johonkin muuhun opiskelupaikkaan		1		1		0		1		-		1		1		1		0		1		4		-		-		-		4		-		1		1		1		-		-		1		1		1		0		1

		Pitää välivuoden		8		13		4		9		3		10		9		5		5		12		-		4		6		3		4		9		9		6		12		-		7		9		8		10		9		8

		Tehdä jotain muuta		2		3		1		2		3		1		3		1		2		1		9		-		-		3		4		3		2		2		2		8		2		2		2		2		1		2

		Varusmies-/siviilipalvelus		5		3		8		5		-		1		5		8		5		5		4		4		-		8		4		3		5		6		5		-		8		5		6		6		5		6

		En osaa sanoa		12		13		11		11		19		14		12		9		12		12		4		38		12		6		2		18		12		11		14		-		13		11		12		13		8		7

		

		Kun aikanasi olet työelämässä, niin kuinka varmasti uskot opiskelevasi jotakin lisää myös työurasi aikana?

		

		Erittäin varmasti		10		11		8		10		6		10		10		9		9		10		9		12		6		8		10		12		18		19		18		15		11		10		7		10		14		11

		Melko varmasti		44		45		42		44		42		40		44		44		41		45		48		46		44		40		49		32		82		81		82		85		44		43		43		44		42		44

		En tiedä opiskelenko työurani aikana lisää vai en		39		36		41		38		42		41		38		39		40		38		35		33		50		41		31		44		-		-		-		-		33		40		41		38		38		38

		Melko varmasti en		6		6		6		6		3		8		5		6		6		6		4		-		-		6		8		9		-		-		-		-		8		5		6		6		5		6

		Varmasti en		2		1		3		2		3		1		2		2		3		1		4		8		-		4		2		3		-		-		-		-		3		2		3		1		1		1

		Ei osaa sanoa		0		0		0		0		3		-		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		0		-

		

		Seuraavaksi pyydän sinua ottamaan kantaa neljään väittämään.

		

		Nykyiset opintoni/tuleva tutkintoni on hyödyllinen työelämässä

		

		Kyllä		90		90		90		90		94		90		89		94		94		86		100		92		81		98		98		88		91		95		88		100		91		90		93		92		86		86

		Ei		2		1		2		2		3		3		2		-		0		3		-		4		-		-		-		-		2		-		3		-		2		2		1		0		3		4

		En osaa sanoa		8		9		8		9		3		7		10		6		5		11		-		4		19		2		2		12		8		5		10		-		7		8		6		8		11		10

		

		Nykyiset opintoni/tuleva tutkintoni on hyödyllinen jatko-opinnoissa

		

		Kyllä		94		96		93		94		100		96		93		96		90		98		96		92		94		90		96		82		96		93		97		100		94		94		94		93		95		96

		Ei		0		-		1		0		-		-		1		-		1		-		-		4		-		1		-		-		0		1		-		-		-		0		1		0		-		-

		En osaa sanoa		5		4		6		6		-		4		6		4		9		2		4		4		6		9		4		18		4		7		3		-		6		5		5		6		5		4

		

		Jos saisin hakea tai valita uudelleen opiskelupaikkani, niin valitsisin saman, jossa opiskelen nyt

		

		Kyllä		85		86		85		85		87		88		84		83		82		87		96		88		88		83		86		82		85		80		87		100		83		86		82		83		89		90

		Ei		6		4		7		6		3		2		8		6		8		4		-		-		6		6		8		12		6		9		5		-		4		6		7		7		3		5

		En osaa sanoa		9		10		8		9		10		10		8		11		10		9		4		12		6		11		6		6		9		11		8		-		13		8		11		10		8		5

		

		Voisin suositella nykyistä opiskelupaikkaani kavereille

		

		Kyllä		94		94		93		94		94		92		93		96		92		95		96		96		100		92		88		97		94		90		96		100		90		95		93		94		94		96

		Ei		3		3		4		3		3		3		4		1		4		2		4		-		-		5		8		-		4		6		3		-		4		3		4		3		3		2

		En osaa sanoa		3		3		3		3		3		5		2		3		4		3		-		4		-		3		4		3		2		4		1		-		6		2		3		3		3		2

		

		Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestäsi pidetään?

		

		Erittäin arvostettu		6		6		5		5		6		5		5		7		9		3		4		-		-		7		16		15		7		11		4		-		9		5		7		6		3		4

		Melko arvostettu		58		57		59		57		65		47		59		65		63		56		30		50		88		64		51		65		58		66		54		46		48		60		66		66		55		52

		Ei kovin arvostettu		27		28		26		28		13		36		26		19		14		35		52		17		-		18		24		12		26		12		34		54		25		28		20		21		36		36

		Ei lainkaan arvostettu		2		1		4		2		-		3		2		2		2		2		9		12		-		3		-		-		2		2		2		-		3		2		1		1		2		4

		En osaa sanoa		8		8		7		7		16		9		7		7		11		5		4		21		12		8		10		9		8		10		7		-		15		6		6		7		4		3

		

		Entä kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona lukiota mielestäsi pidetään?

		

		Erittäin arvostettu		42		50		34		41		58		48		41		38		32		48		57		46		31		27		45		44		42		33		49		38		39		43		30		38		50		50

		Melko arvostettu		50		46		54		51		29		42		51		55		50		51		35		33		38		55		43		41		50		50		51		46		52		49		59		52		48		45

		Ei kovin arvostettu		3		2		5		3		6		3		4		3		7		1		4		4		6		8		6		6		3		7		1		8		2		3		4		4		1		2

		Ei lainkaan arvostettu		1		0		2		1		3		1		2		1		3		-		-		8		6		2		-		-		1		2		-		-		1		1		3		2		0		1

		En osaa sanoa		4		2		6		4		3		5		3		3		9		0		4		8		19		8		6		9		3		8		-		8		6		3		4		4		1		2





Taustatiedot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Ammatillisessa koulutuksessa/lukiossa opiskelevat

						Sukupuoli				Äidinkieli				Asuinpaikka						Kohderyhmä						Ammatillinen koulutusala tällä hetkellä										Opiskeleeko lisää työuran aikana								Saanut erityistä tukea				Vanhempien koulutus

				Kaikki		Tyttö		Poika		Suomi		Ruotsi		Uusimaa/ kaupunki		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Vain amma-tillinen oppilaitos		Vain lukio		Kaksois- tutkinto		Kauppa/ hallinto/ oikeustiet.		ICT		Tekniikka		Terveys- ja hyvin-vointi		Palvelu- alat		Erittäin/ melko varmasti Kaikki		Erittäin/ melko varmasti Amm.koul.		Erittäin/ melko varmasti Lukio		Erittäin/ melko varmasti Kaksoist.		Kyllä		Ei		Äiti perus-/ amm.koulu		Isä perus-/ amm.koulu		Äiti AMK/ yliopisto		Isä AMK/ yliopisto

		Kaikki		600		299		301		569		31		146		306		143		243		334		23		24		16		119		51		34		320		123		184		13		100		487		165		246		222		185

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Opiskeletko tällä hetkellä ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa?

		

		Kyllä, ammatillisessa oppilaitoksessa		44		35		53		46		23		37		50		40		100		-		100		100		100		100		100		100		42		100		-		100		50		43		65		57		20		20

		Kyllä, lukiossa		60		69		50		58		81		66		54		64		-		100		100		25		-		6		14		3		62		-		100		100		53		61		38		45		84		84

		En kummassakaan		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Äidinkieli

		

		Suomi		95		95		95		100		-		90		97		95		98		93		96		96		94		99		96		97		95		97		94		100		94		95		98		98		93		92

		Ruotsi		5		5		5		-		100		10		3		5		2		7		4		4		6		1		4		3		5		3		6		-		6		5		2		2		7		8

		

		Sukupuoli

		

		Tyttö		50		100		-		50		52		50		49		51		38		58		57		58		-		9		90		68		52		41		61		46		45		51		55		55		53		48

		Poika		50		-		100		50		48		50		51		49		62		42		43		42		100		91		10		32		48		59		39		54		55		49		45		45		47		52

		

		Onko asuinpaikkakuntasi...

		

		Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa		14		14		15		14		16		59		-		-		11		16		17		38		-		7		10		15		14		8		17		23		15		14		6		8		17		20

		Muu kaupunki Uudellamaalla		10		10		10		9		29		41		-		-		9		11		4		17		12		8		4		15		9		10		9		-		11		10		8		8		11		12

		Turku		3		3		3		3		3		-		6		-		3		3		-		-		6		2		-		12		3		2		4		-		3		3		3		2		4		4

		Tampere		6		5		6		6		-		-		11		-		8		4		4		-		19		5		8		9		5		7		4		8		7		5		5		4		5		4

		Muu kaupunki		42		42		43		43		26		-		83		-		47		38		52		33		50		56		49		35		44		50		40		54		35		44		48		48		38		38

		Kunta, maaseutu		24		24		23		24		23		-		-		100		21		26		22		12		12		21		29		15		24		23		25		15		27		23		29		30		24		21

		En osaa sanoa		1		1		1		1		3		-		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		1		1		2		-		2		0		1		0		1		1

		

		Missä maakunnassa asut?

		

		Etelä-Karjala		3		2		4		3		3		-		5		3		5		2		4		-		-		7		4		6		3		5		1		8		3		3		7		4		1		1

		Etelä-Pohjanmaa		6		5		8		7		-		-		7		11		5		7		13		8		-		8		4		-		6		5		7		8		7		6		6		6		6		5

		Etelä-Savo		2		3		2		3		-		-		4		2		3		2		4		-		6		3		6		-		2		2		2		8		4		2		5		4		3		2

		Kainuu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kanta-Häme		4		4		3		4		3		-		4		6		4		3		9		-		6		3		12		3		4		7		2		8		3		4		4		5		4		2

		Keski-Pohjanmaa		2		2		1		1		10		-		3		1		2		2		-		-		12		-		4		-		2		2		3		-		1		2		3		2		1		2

		Keski-Suomi		8		8		9		9		-		-		9		14		10		7		9		12		6		11		6		12		9		9		9		8		8		9		10		10		7		8

		Kymenlaakso		5		3		6		5		-		-		8		3		7		4		-		-		12		8		-		9		4		6		3		-		6		5		6		6		4		3

		Lappi		0		-		1		0		-		-		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1		-		1		-		1		0		-		-		1		1

		Pirkanmaa		11		11		11		11		-		-		15		13		12		10		4		-		19		10		12		12		10		9		11		8		12		11		8		9		12		10

		Pohjanmaa		4		4		4		3		19		-		5		6		3		4		17		-		-		7		8		-		5		3		5		8		3		4		3		4		3		3

		Pohjois-Karjala		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Pohjois-Pohjanmaa		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		Pohjois-Savo		0		0		0		0		-		-		0		1		0		0		-		-		-		-		2		-		0		1		-		-		-		0		-		1		1		-

		Päijät-Häme		6		5		6		6		-		-		10		3		9		4		-		8		12		8		2		3		7		12		4		-		4		6		7		7		4		5

		Satakunta		6		7		5		6		-		-		8		7		5		7		4		-		-		7		8		3		7		7		7		8		5		6		5		7		8		6

		Uusimaa		28		29		27		27		55		100		2		12		22		33		22		58		12		16		18		29		26		20		31		23		31		28		19		19		32		37

		Varsinais-Suomi		14		15		12		14		6		-		18		19		14		13		13		12		6		12		14		24		12		12		12		15		10		14		18		15		12		13

		En osaa sanoa		1		1		1		1		3		-		1		-		1		1		-		-		6		-		2		-		1		-		1		-		2		1		1		1		1		-

		

		Mikä on äitisi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		5		6		4		5		-		7		5		4		9		3		4		8		-		8		12		12		5		8		3		8		5		5		19		9		-		2

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		22		24		21		23		13		10		25		29		33		15		17		21		25		34		29		38		21		34		12		15		22		22		81		40		-		7

		Ylioppilas		11		10		11		11		3		14		11		8		12		10		9		21		12		8		16		9		9		8		9		15		11		11		-		13		-		5

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		3		3		3		3		-		3		3		3		2		4		4		-		-		3		2		3		3		2		4		-		2		3		-		4		-		2

		Opistoasteen tutkinto		4		5		4		4		6		5		4		5		5		3		17		8		-		4		10		6		6		7		4		23		8		3		-		4		-		4

		Ammattikorkeakoulu		14		17		11		14		10		9		13		20		7		18		26		8		6		8		12		6		14		10		17		15		12		14		-		8		37		25

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		23		23		24		22		39		34		21		17		8		35		17		8		6		9		6		6		24		10		34		23		19		25		-		12		63		51

		Muu koulutus		0		0		0		0		-		1		0		-		1		-		-		-		-		1		-		-		0		1		-		-		1		0		-		1		-		-

		En tiedä		17		12		22		16		29		19		18		13		24		13		4		25		50		25		14		21		17		20		16		-		20		16		-		10		-		4

		

		Entä mikä on isäsi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		7		7		7		7		3		3		7		10		10		5		-		8		6		10		8		12		7		8		6		-		5		7		13		17		4		-

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		34		38		30		35		13		23		36		41		45		27		22		29		44		44		45		50		35		51		25		23		42		32		60		83		18		-

		Ylioppilas		5		5		5		5		3		7		5		4		5		4		13		12		-		3		10		9		4		5		3		15		1		6		6		-		2		-

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		2		2		1		1		6		-		2		2		1		2		-		-		-		2		2		-		2		2		3		-		2		1		1		-		1		-

		Opistoasteen tutkinto		2		3		2		2		3		2		3		1		1		2		22		4		-		2		8		-		3		1		2		31		4		2		1		-		3		-

		Ammattikorkeakoulu		13		13		13		13		19		12		13		15		7		18		9		4		-		9		8		9		16		11		20		8		10		14		5		-		25		43

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		18		16		19		17		29		29		15		12		5		26		22		8		6		6		2		9		16		5		24		15		11		19		4		-		39		57

		Muu koulutus		0		0		-		0		-		1		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		1		-		-		0		-		-		0		-

		En tiedä		19		15		23		19		23		23		19		15		25		15		13		33		44		24		18		12		17		18		17		8		25		17		10		-		8		-

		

		Mihin ammattiryhmään äitisi kuuluu? Onko äitisi...

		

		Työntekijä		57		59		55		57		52		51		59		59		58		57		52		50		56		59		49		76		55		59		52		54		50		60		62		64		52		57

		Toimihenkilö		10		11		10		10		16		12		10		10		8		12		13		8		-		9		8		6		12		9		13		23		10		10		4		8		18		16

		Johtavassa asemassa oleva		10		10		10		10		6		15		10		6		6		13		9		4		-		8		10		-		12		7		15		8		13		10		4		5		18		15

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		6		6		7		6		13		7		5		10		7		6		9		4		6		6		10		9		6		8		5		8		6		7		8		6		5		6

		Maanviljelijä		1		1		2		1		3		1		1		2		1		1		-		4		-		2		-		-		1		1		2		-		1		1		1		2		0		1

		Kotiäiti: ei ansiotyössä tällä hetkellä		2		4		1		3		-		2		2		4		3		2		4		-		-		3		6		6		2		1		3		8		2		2		6		3		2		2

		Opiskelija		2		2		2		2		-		4		2		1		4		1		-		4		6		2		6		-		2		4		2		-		3		2		5		2		0		1

		Työtön		2		2		3		2		-		1		3		3		4		1		4		8		6		5		2		-		2		2		2		-		5		2		2		2		1		1

		Eläkeläinen		2		2		2		2		-		1		2		3		3		1		-		4		-		3		4		-		2		2		2		-		4		2		4		3		0		1

		Muu		0		0		1		1		-		-		1		1		0		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		1		0		-

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		5		3		7		5		10		7		5		2		5		4		9		12		25		3		6		3		6		7		6		-		6		4		2		2		1		1

		

		Entä isäsi? Mihin ammattiryhmään hän kuuluu?

		

		Työntekijä		48		52		44		49		26		41		48		55		54		44		39		46		50		52		53		56		46		52		42		38		46		48		62		59		44		42

		Toimihenkilö		7		7		7		6		23		9		8		5		4		10		-		4		-		4		2		6		8		5		10		-		7		7		4		2		12		15

		Johtavassa asemassa oleva		14		13		16		15		10		17		15		11		9		18		26		8		6		9		12		15		15		9		17		38		13		15		4		7		25		28

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		16		15		17		16		26		20		15		14		16		16		17		12		19		20		16		9		17		17		16		15		16		17		13		20		12		12

		Maanviljelijä		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		-		-		-		1		-		3		1		1		2		-		1		1		-		1		1		1

		Koti-isä: ei ansiotyössä tällä hetkellä		0		0		-		0		-		1		-		-		0		-		-		-		-		-		-		3		-		-		-		-		1		-		1		0		-		-

		Opiskelija		0		0		-		0		-		-		-		1		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		1		-		1		-		-		-		-		-

		Työtön		2		3		2		2		-		1		3		2		3		1		-		4		6		3		2		-		2		2		2		-		1		2		5		3		1		-

		Eläkeläinen		3		3		3		3		-		2		2		4		2		3		4		-		12		2		4		-		3		2		3		8		5		2		2		4		2		1

		Muu		1		0		1		1		-		1		1		1		1		1		-		-		-		1		-		3		0		-		1		-		-		1		1		1		-		-

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		8		6		9		7		13		8		8		6		10		5		13		25		6		8		12		6		8		11		7		-		9		7		7		2		3		2

		

		Oletko viimeisen kahden vuoden aikana saanut jotain erityistä tukea opiskelusi avuksi?

		

		Kyllä		17		15		18		17		19		18		15		19		19		15		13		29		6		18		20		21		17		20		16		15		100		-		16		19		14		11

		En		81		83		79		81		81		82		83		78		79		83		87		67		94		80		78		79		80		79		81		85		-		100		81		78		86		88

		En osaa sanoa		2		2		2		2		-		1		2		3		2		2		-		4		-		3		2		-		2		2		3		-		-		-		3		2		0		1

		

		Saanut erityistä tukea		100		45		55		94		6		26		45		27		47		50		3		7		1		21		10		7		55		24		29		2		100		-		27		47		31		21

		

		Millaista erityistä tukea olet saanut?

		

		Koulunkäyntiavustaja		11		7		15		12		-		19		13		-		11		12		-		14		-		10		10		14		11		8		14		-		11		-		4		13		3		14

		Erityisluokka / erityisryhmä		22		16		27		23		-		23		22		22		40		6		-		29		-		33		30		71		11		25		-		-		22		-		37		28		13		10

		Apuvälineet		2		4		-		1		17		4		-		4		2		2		-		-		-		-		10		-		4		4		3		-		2		-		-		2		3		5

		Tulkki		1		-		2		-		17		-		-		4		-		2		-		-		-		-		-		-		2		-		3		-		1		-		-		-		3		5

		Rahallista tukea		30		38		24		32		-		19		31		41		23		34		67		29		-		29		40		-		35		38		31		50		30		-		33		32		35		29

		Tukiopetusta		12		11		13		13		-		12		11		15		11		12		33		-		100		19		10		-		13		8		14		50		12		-		11		13		6		5

		Jotain muuta		20		22		18		18		50		23		20		11		11		30		-		14		-		10		-		14		20		8		31		-		20		-		19		13		32		29

		Ei osaa sanoa		3		2		4		2		17		-		4		4		4		2		-		14		-		-		-		14		5		8		3		-		3		-		-		2		3		5






9. luokkalaiset

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - 9. luokkalaiset

						Sukupuoli				Äidinkieli				Asuinpaikka						Ykkösvaihtoehto peruskoulun jälkeen						Menestyi lukuaineissa 8. luokalla						Saanut erityistä tukea				Vanhempien koulutus

				Kaikki		Tyttö		Poika		Suomi		Ruotsi		Uusimaa/ kaupunki		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Amma-tillinen koulutus		Lukio		Kaksois- tutkinto		Erittäin hyvin		Hyvin		Tyydyttä- västi		Kyllä		Ei		Äiti 
perus-/ amm.koulu		Isä 
perus-/ amm.koulu		Äiti 
AMK/ yliopisto		Isä 
AMK/ yliopisto

		Kaikki		300		149		151		284		16		56		153		87		87		176		10		79		139		65		57		238		68		93		95		81

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Luen sinulle nyt erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Kerro jokaisen väittämän jälkeen, oletko asiasta täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä.

		

		Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta

		

		4 Täysin samaa mieltä		87		88		87		87		88		84		90		85		82		93		70		92		91		82		84		89		81		80		91		94

		3 Osittain samaa mieltä		10		11		9		10		12		12		7		13		13		6		20		6		7		17		12		9		16		16		6		4

		2 Osittain eri mieltä		1		1		2		1		-		2		2		-		2		-		10		1		1		-		2		1		-		2		2		2

		1 Täysin eri mieltä		1		1		1		1		-		2		1		1		2		1		-		-		1		-		-		1		3		2		1		-

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		-		-		1		1		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.84		3.86		3.83		3.84		3.88		3.79		3.87		3.84		3.76		3.92		3.6		3.91		3.88		3.83		3.84		3.86		3.75		3.73		3.86		3.91

		

		Opiskelu on kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		21		21		21		20		31		18		24		18		10		27		50		24		26		12		9		24		10		12		29		31

		3 Osittain samaa mieltä		63		63		64		64		56		68		62		62		63		65		40		70		61		63		65		63		72		68		58		60

		2 Osittain eri mieltä		11		11		11		11		6		5		10		16		20		7		-		5		11		14		21		8		10		14		11		6

		1 Täysin eri mieltä		4		4		5		4		6		7		4		3		7		1		10		1		1		11		5		4		7		6		1		1

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		2		-		-		-		1		-		-		1		-		-		0		-		-		1		1

		

		Keskiarvo		3.01		3.02		3.01		3.01		3.12		2.98		3.07		2.95		2.77		3.18		3.3		3.16		3.12		2.77		2.77		3.08		2.85		2.85		3.17		3.23

		

		Opiskelu on mukavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		15		14		15		14		25		12		18		11		10		17		50		18		18		6		9		16		12		9		17		15

		3 Osittain samaa mieltä		67		67		66		68		50		66		65		69		64		70		40		68		71		63		67		66		60		71		71		72

		2 Osittain eri mieltä		13		15		11		13		19		14		12		14		16		11		-		13		9		18		12		13		19		14		12		12

		1 Täysin eri mieltä		6		4		7		6		6		7		5		6		9		2		10		1		3		12		12		4		9		6		1		1

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

		

		Keskiarvo		2.9		2.91		2.89		2.9		2.94		2.84		2.95		2.86		2.76		3.03		3.3		3.03		3.04		2.63		2.72		2.95		2.75		2.82		3.03		3

		

		Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		10		9		11		10		25		12		10		9		13		6		20		6		10		14		11		10		9		11		8		9

		3 Osittain samaa mieltä		34		34		34		33		44		30		34		36		44		31		10		28		34		42		40		33		38		31		29		36

		2 Osittain eri mieltä		37		38		36		38		19		38		37		37		26		45		30		49		35		29		30		39		31		37		41		38

		1 Täysin eri mieltä		18		19		17		19		12		18		20		17		16		17		40		15		22		14		18		18		22		20		20		17

		Ei osaa sanoa		1		-		1		1		-		2		-		1		1		1		-		1		-		2		2		0		-		1		1		-

		

		Keskiarvo		2.36		2.33		2.4		2.34		2.81		2.38		2.34		2.37		2.53		2.26		2.1		2.26		2.32		2.56		2.45		2.34		2.34		2.33		2.27		2.36

		

		Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

		

		4 Täysin samaa mieltä		39		30		47		38		56		27		41		43		59		27		40		29		32		58		60		33		41		48		28		31

		3 Osittain samaa mieltä		39		43		36		40		19		39		39		40		30		45		40		47		41		31		30		42		38		35		39		35

		2 Osittain eri mieltä		16		21		11		17		12		20		17		13		10		20		20		18		22		6		9		18		16		10		23		27

		1 Täysin eri mieltä		4		3		5		4		6		11		1		5		1		5		-		4		3		5		-		5		4		5		6		4

		Ei osaa sanoa		2		3		1		2		6		4		3		-		-		3		-		3		3		-		2		2		-		1		3		4

		

		Keskiarvo		3.15		3.03		3.27		3.14		3.33		2.85		3.23		3.21		3.46		2.96		3.2		3.04		3.04		3.43		3.52		3.06		3.16		3.28		2.92		2.96

		

		Opiskelen, koska muuta mahdollisuutta ei ole

		

		4 Täysin samaa mieltä		19		18		21		19		25		14		20		20		34		12		-		10		13		37		35		15		19		20		15		16

		3 Osittain samaa mieltä		20		19		22		20		25		34		16		20		21		19		30		18		23		18		16		21		19		23		20		21

		2 Osittain eri mieltä		30		32		27		30		19		18		32		33		23		35		10		29		33		28		21		32		34		24		28		26

		1 Täysin eri mieltä		29		30		28		29		31		32		30		28		22		32		60		41		30		15		26		30		25		33		37		35

		Ei osaa sanoa		1		1		2		1		-		2		2		-		-		1		-		3		1		2		2		1		3		-		-		2

		

		Keskiarvo		2.3		2.25		2.35		2.29		2.44		2.31		2.27		2.31		2.68		2.12		1.7		1.97		2.19		2.78		2.61		2.22		2.33		2.3		2.13		2.19

		

		Vanhempiani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

		

		4 Täysin samaa mieltä		84		84		84		83		100		84		83		85		83		85		100		81		90		77		79		85		82		86		80		84

		3 Osittain samaa mieltä		12		13		12		13		-		14		13		10		13		12		-		16		8		17		12		12		15		11		18		15

		2 Osittain eri mieltä		2		1		3		2		-		2		1		3		3		1		-		-		1		5		7		1		1		2		1		-

		1 Täysin eri mieltä		2		2		1		2		-		-		3		1		1		2		-		3		1		2		2		2		1		1		1		1

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

		

		Keskiarvo		3.79		3.79		3.79		3.77		4		3.82		3.76		3.79		3.77		3.8		4		3.76		3.87		3.69		3.68		3.81		3.78		3.82		3.77		3.81

		

		Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

		

		4 Täysin samaa mieltä		70		77		64		71		62		75		69		70		55		78		90		84		72		58		61		73		66		62		73		78

		3 Osittain samaa mieltä		27		21		32		26		38		20		29		26		37		21		10		15		27		40		35		24		28		32		25		21

		2 Osittain eri mieltä		2		1		3		2		-		2		1		2		3		1		-		-		1		2		2		1		3		3		1		-

		1 Täysin eri mieltä		1		1		1		1		-		4		1		1		5		-		-		1		-		-		2		1		3		2		1		1

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

		

		Keskiarvo		3.66		3.74		3.58		3.66		3.62		3.66		3.67		3.66		3.43		3.77		3.9		3.81		3.71		3.57		3.56		3.69		3.57		3.55		3.69		3.75

		

		Aiotko jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?

		

		Kyllä		99		100		97		99		100		98		99		100		100		100		100		100		99		98		93		100		100		98		100		100

		En		1		-		2		1		-		2		1		-		-		-		-		-		1		-		5		-		-		1		-		-

		

		Ei aio jatkaa opiskelua/Ei osaa sanoa		4		-		4		4		-		1		2		-		-		-		-		-		2		1		4		-		-		2		-		-

		

		Mitä aiot tehdä peruskoulun jälkeen?

		

		Mennä töihin		50		-		50		50		-		100		50		-		-		-		-		-		100		-		50		-		-		50		-		-

		Tehdä jotain muuta		25		-		25		25		-		-		50		-		-		-		-		-		-		100		25		-		-		50		-		-

		Ei osaa sanoa		25		-		25		25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		25		-		-		-		-		-

		

		Aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		296		149		147		280		16		55		151		87		87		176		10		79		137		64		53		238		68		91		95		81

		

		Peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan hakemiseen ja valintaan vaikuttaa moni asia. Sano, kuinka paljon luettelemani tekijät vaikuttavat siihen, mihin oppilaitokseen tai oppilaitoksiin aiot hakea, tai paljonko ne vaikuttivat, jos olet jo hakenut.

		

		Oma koulumenestys peruskoulussa

		

		4 Erittäin paljon		38		41		35		39		19		42		36		38		31		41		40		39		42		34		34		39		29		35		39		44

		3 Melko paljon		52		50		54		51		69		53		52		54		56		51		50		49		53		48		60		50		57		56		55		47

		2 Ei kovin paljon		7		7		8		8		6		4		11		3		9		7		-		8		4		12		4		8		12		9		3		6

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

		Ei osaa sanoa		1		1		1		0		6		-		1		1		1		1		-		1		-		2		2		0		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.28		3.3		3.25		3.28		3.13		3.35		3.25		3.28		3.17		3.32		3.2		3.27		3.36		3.16		3.31		3.27		3.15		3.26		3.29		3.33

		

		Halu saada nopeasti hyvä ammatti

		

		4 Erittäin paljon		18		18		18		18		19		18		16		23		28		11		50		8		24		19		32		15		18		22		16		17

		3 Melko paljon		44		43		44		42		62		45		42		43		53		39		40		35		39		58		47		42		43		43		40		33

		2 Ei kovin paljon		28		30		26		29		12		27		30		25		14		38		10		43		26		16		15		31		32		27		31		31

		1 Ei lainkaan		9		8		11		10		6		9		10		9		5		13		-		14		9		8		6		11		7		8		14		19

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

		

		Keskiarvo		2.71		2.72		2.71		2.7		2.94		2.73		2.65		2.79		3.05		2.47		3.4		2.37		2.8		2.88		3.06		2.63		2.71		2.79		2.58		2.49

		

		Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

		

		4 Erittäin paljon		38		36		41		39		25		49		36		36		21		48		40		47		40		30		32		39		31		36		51		56

		3 Melko paljon		45		51		38		44		62		38		44		48		47		42		50		39		47		48		43		45		37		37		38		33

		2 Ei kovin paljon		13		11		15		13		6		9		15		11		21		10		10		11		9		16		17		12		22		20		11		9

		1 Ei lainkaan		4		2		6		4		6		4		4		5		11		-		-		3		2		6		8		3		10		7		1		2

		Ei osaa sanoa		0		1		-		0		-		-		1		-		-		-		-		-		1		-		-		0		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.17		3.21		3.14		3.18		3.06		3.33		3.13		3.15		2.77		3.39		3.3		3.3		3.26		3.02		3		3.21		2.88		3.03		3.38		3.42

		

		Halu päästä nopeasti työelämään

		

		4 Erittäin paljon		20		13		27		21		6		16		19		25		37		12		20		11		19		30		30		18		18		31		17		16

		3 Melko paljon		37		40		34		37		44		40		36		39		46		31		60		25		41		41		45		34		40		33		35		27

		2 Ei kovin paljon		32		35		30		32		38		29		36		26		14		42		10		48		30		23		15		37		34		26		37		44

		1 Ei lainkaan		10		11		9		10		12		15		9		9		3		14		10		15		10		6		9		11		9		10		12		12

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

		

		Keskiarvo		2.68		2.56		2.8		2.69		2.44		2.58		2.65		2.8		3.16		2.42		2.9		2.33		2.69		2.94		2.96		2.61		2.66		2.85		2.57		2.47

		

		Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

		

		4 Erittäin paljon		41		42		40		40		62		47		39		40		39		42		30		37		42		42		47		39		41		43		42		44

		3 Melko paljon		45		44		47		46		38		35		47		48		44		45		50		49		46		44		34		47		43		42		42		42

		2 Ei kovin paljon		11		13		10		12		-		13		12		10		14		12		10		14		9		9		15		11		15		13		14		12

		1 Ei lainkaan		1		1		1		1		-		4		1		1		1		1		10		-		1		5		4		1		1		1		1		1

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

		

		Keskiarvo		3.27		3.26		3.28		3.25		3.62		3.28		3.26		3.28		3.24		3.29		3		3.23		3.33		3.23		3.25		3.27		3.24		3.28		3.27		3.3

		

		Oma kunnianhimo ja menestyshalu

		

		4 Erittäin paljon		36		42		30		35		62		42		35		34		31		40		30		41		38		31		43		35		35		34		37		43

		3 Melko paljon		49		47		52		50		31		49		48		53		43		52		60		53		46		48		40		52		53		51		51		49

		2 Ei kovin paljon		12		10		14		12		6		7		13		13		22		7		10		6		15		12		13		11		9		13		12		6

		1 Ei lainkaan		2		1		3		2		-		2		3		-		5		1		-		-		1		6		2		2		3		2		-		1

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		-		1		-		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		1		-

		

		Keskiarvo		3.2		3.31		3.09		3.18		3.56		3.31		3.15		3.22		3		3.31		3.2		3.34		3.2		3.06		3.27		3.19		3.21		3.16		3.26		3.35

		

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

		

		4 Erittäin paljon		29		28		31		29		44		29		30		29		37		22		40		18		33		36		40		27		24		26		31		26

		3 Melko paljon		45		48		42		45		38		45		41		51		41		51		40		52		43		39		40		45		47		47		45		49

		2 Ei kovin paljon		21		19		22		21		19		20		22		18		18		23		-		25		21		16		13		23		22		22		20		22

		1 Ei lainkaan		5		5		5		5		-		5		6		2		3		4		20		5		2		9		8		4		7		4		4		2

		Ei osaa sanoa		0		1		-		0		-		-		1		-		-		-		-		-		1		-		-		0		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.99		2.99		3		2.98		3.25		2.98		2.97		3.06		3.11		2.91		3		2.82		3.07		3.02		3.11		2.96		2.87		2.96		3.02		2.99

		

		Minua kiinnostava ala

		

		4 Erittäin paljon		70		73		67		69		81		73		73		63		69		70		90		73		68		73		74		69		76		70		73		78

		3 Melko paljon		26		23		29		26		19		22		23		33		29		26		10		25		27		20		21		27		19		26		24		19

		2 Ei kovin paljon		2		2		2		2		-		-		2		3		-		3		-		1		3		2		2		2		1		2		2		-

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

		Ei osaa sanoa		1		-		1		1		-		4		-		-		-		1		-		-		1		2		2		0		1		-		1		1

		

		Keskiarvo		3.66		3.68		3.63		3.65		3.81		3.72		3.67		3.6		3.64		3.67		3.9		3.72		3.62		3.67		3.69		3.65		3.73		3.66		3.71		3.74

		

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

		

		4 Erittäin paljon		32		34		31		32		31		40		32		29		22		38		40		41		28		36		34		33		32		35		33		41

		3 Melko paljon		54		55		54		55		50		51		55		56		54		55		60		52		60		47		42		56		49		47		60		51

		2 Ei kovin paljon		11		11		12		11		19		7		12		11		18		7		-		8		12		12		19		10		18		14		6		7

		1 Ei lainkaan		2		1		3		2		-		-		1		3		6		-		-		-		-		5		6		1		1		3		-		-

		Ei osaa sanoa		0		-		1		0		-		2		-		-		-		1		-		-		1		-		-		0		-		-		1		1

		

		Keskiarvo		3.18		3.21		3.14		3.18		3.12		3.33		3.17		3.1		2.92		3.3		3.4		3.33		3.16		3.14		3.04		3.22		3.12		3.14		3.27		3.34

		

		Koulutusajan pituus

		

		4 Erittäin paljon		9		11		7		10		6		4		9		14		14		7		10		5		12		9		15		8		7		10		11		9

		3 Melko paljon		45		44		46		46		31		44		42		49		48		43		50		37		46		48		38		46		46		46		44		37

		2 Ei kovin paljon		32		34		31		31		50		38		34		25		26		36		20		46		29		25		25		34		35		35		29		35

		1 Ei lainkaan		12		9		16		12		12		15		13		10		9		13		20		13		12		14		19		11		10		8		16		20

		Ei osaa sanoa		1		1		1		1		-		-		1		1		2		1		-		-		1		3		4		0		1		1		-		-

		

		Keskiarvo		2.52		2.59		2.45		2.53		2.31		2.36		2.48		2.67		2.68		2.44		2.5		2.34		2.6		2.55		2.51		2.51		2.51		2.59		2.49		2.35

		

		Oppilaitoksen sijainti

		

		4 Erittäin paljon		16		17		14		16		12		18		18		9		13		16		10		15		18		9		15		15		15		19		15		21

		3 Melko paljon		47		46		48		45		69		40		40		64		51		45		40		44		47		50		49		47		44		55		43		40

		2 Ei kovin paljon		29		28		29		29		19		31		32		21		25		31		30		34		28		25		17		32		32		18		31		30

		1 Ei lainkaan		8		7		9		9		-		11		9		5		9		7		20		6		6		14		17		6		9		9		12		10

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

		

		Keskiarvo		2.7		2.74		2.66		2.69		2.94		2.65		2.67		2.79		2.68		2.71		2.4		2.68		2.78		2.56		2.63		2.72		2.65		2.84		2.61		2.72

		

		Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi

		

		4 Erittäin paljon		15		14		16		15		19		20		15		13		15		14		30		14		15		17		15		15		12		16		19		16

		3 Melko paljon		54		57		52		54		62		51		55		56		52		57		40		57		54		47		55		54		53		51		54		59

		2 Ei kovin paljon		22		20		24		22		12		20		21		25		23		23		20		24		23		20		17		24		25		26		22		20

		1 Ei lainkaan		6		5		7		6		6		9		7		3		9		5		10		5		5		12		11		5		9		5		5		5

		Ei osaa sanoa		2		3		1		2		-		-		3		2		1		2		-		-		3		3		2		2		1		1		-		-

		

		Keskiarvo		2.8		2.83		2.77		2.79		2.94		2.82		2.79		2.8		2.73		2.82		2.9		2.8		2.82		2.71		2.75		2.8		2.69		2.79		2.86		2.86

		

		Kavereiden mielipiteet tai suositukset

		

		4 Erittäin paljon		3		3		2		2		6		4		3		2		3		3		-		1		3		-		4		2		3		1		2		2

		3 Melko paljon		14		13		14		13		25		5		17		14		11		15		10		18		12		12		15		13		9		10		15		15

		2 Ei kovin paljon		45		43		48		45		44		44		44		46		43		45		30		48		44		44		40		46		46		51		49		51

		1 Ei lainkaan		38		40		36		39		25		47		36		37		41		36		60		33		42		42		40		39		43		38		34		32

		Ei osaa sanoa		0		1		-		0		-		-		-		1		1		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		1.81		1.79		1.82		1.79		2.12		1.65		1.85		1.81		1.77		1.85		1.5		1.87		1.76		1.7		1.83		1.79		1.72		1.74		1.85		1.88

		

		Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide

		

		4 Erittäin paljon		3		1		4		2		6		2		3		2		2		3		-		3		4		2		2		3		-		1		4		1

		3 Melko paljon		31		33		29		31		38		25		30		37		29		33		40		28		35		30		34		31		19		22		34		33

		2 Ei kovin paljon		42		41		42		41		44		38		44		39		38		42		30		47		41		41		30		44		46		46		39		35

		1 Ei lainkaan		24		24		24		25		12		33		23		21		30		22		30		23		20		25		30		22		34		31		23		31

		Ei osaa sanoa		1		1		1		1		-		2		-		1		1		-		-		-		-		3		4		-		1		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.13		2.11		2.14		2.11		2.38		1.96		2.13		2.21		2.03		2.18		2.1		2.1		2.22		2.08		2.08		2.14		1.85		1.93		2.19		2.05

		

		Vanhempien mielipide

		

		4 Erittäin paljon		4		3		5		4		12		5		5		2		2		6		-		5		4		5		-		5		-		2		5		6

		3 Melko paljon		50		50		50		50		50		49		50		52		43		55		20		54		50		47		40		53		50		41		52		51

		2 Ei kovin paljon		32		32		33		32		31		27		37		28		32		31		50		35		31		33		32		32		32		35		35		38

		1 Ei lainkaan		13		14		12		13		6		18		9		17		22		8		30		5		15		14		26		10		18		22		8		5

		Ei osaa sanoa		0		1		-		0		-		-		-		1		1		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.46		2.43		2.5		2.45		2.69		2.42		2.5		2.4		2.26		2.59		1.9		2.59		2.45		2.43		2.13		2.53		2.32		2.23		2.54		2.58

		

		Perheeni epävarma taloudellinen tilanne tai minun oma epävarma taloudellinen tilanteeni

		

		4 Erittäin paljon		2		2		3		2		6		4		1		3		2		2		-		3		2		3		2		3		-		-		4		4

		3 Melko paljon		21		29		13		21		25		20		18		26		23		23		20		14		27		16		11		22		24		24		16		14

		2 Ei kovin paljon		35		32		39		34		56		38		37		31		39		33		10		35		35		34		45		34		35		37		34		36

		1 Ei lainkaan		41		37		46		43		12		38		44		39		36		43		70		48		36		47		42		41		41		38		46		47

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

		

		Keskiarvo		1.84		1.96		1.73		1.82		2.25		1.89		1.77		1.94		1.92		1.84		1.5		1.71		1.96		1.75		1.74		1.86		1.82		1.86		1.78		1.74

		

		Kuinka kiinnostavina itsellesi pidät eri koulutusvaihtoehtoja?

		

		Ammatillinen koulutus

		

		4 Erittäin kiinnostava		25		22		29		26		19		22		23		31		66		6		50		9		27		41		47		20		32		34		17		21

		3 Melko kiinnostava		32		28		37		31		50		29		34		32		32		26		40		23		31		42		40		31		38		34		20		15

		2 Ei kovin kiinnostava		30		34		26		30		25		31		29		30		1		49		10		49		29		11		8		35		22		23		41		42

		1 Ei lainkaan kiinnostava		12		15		9		12		6		18		13		7		1		19		-		19		12		6		6		14		7		9		22		22

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

		

		Keskiarvo		2.71		2.57		2.85		2.7		2.81		2.55		2.68		2.87		3.62		2.18		3.4		2.22		2.73		3.17		3.28		2.57		2.96		2.93		2.32		2.35

		

		Lukio

		

		4 Erittäin kiinnostava		51		62		39		51		56		51		54		46		2		82		20		84		51		19		23		58		43		41		74		74

		3 Melko kiinnostava		21		18		24		20		31		24		20		22		17		17		50		11		24		28		19		21		15		14		16		11

		2 Ei kovin kiinnostava		14		10		17		14		6		15		13		15		36		1		20		4		15		22		30		10		16		15		7		10

		1 Ei lainkaan kiinnostava		15		9		20		15		6		11		14		17		45		-		10		1		9		31		28		11		26		30		3		5

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

		

		Keskiarvo		3.08		3.34		2.83		3.07		3.38		3.15		3.13		2.97		1.77		3.82		2.8		3.77		3.17		2.34		2.36		3.26		2.74		2.66		3.6		3.54

		

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto

		

		4 Erittäin kiinnostava		8		7		9		8		19		9		9		6		2		7		80		9		10		5		8		8		9		9		4		6

		3 Melko kiinnostava		36		42		30		36		25		33		32		45		31		41		20		35		42		27		34		36		26		30		40		37

		2 Ei kovin kiinnostava		35		30		40		35		44		36		41		24		33		37		-		43		31		34		30		37		35		32		41		38

		1 Ei lainkaan kiinnostava		21		21		21		21		12		22		19		25		33		15		-		13		18		34		28		20		29		30		15		19

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

		

		Keskiarvo		2.31		2.36		2.27		2.3		2.5		2.29		2.3		2.31		2.02		2.39		3.8		2.41		2.45		2.02		2.21		2.32		2.15		2.18		2.34		2.31

		

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		1		1		6		-		1		1		1		1		-		1		1		-		6		-		1		2		1		1

		3 Melko kiinnostava		13		12		14		12		31		16		11		15		24		6		20		3		14		23		23		11		13		15		4		5

		2 Ei kovin kiinnostava		29		27		31		27		56		16		31		32		33		27		10		29		30		27		25		30		25		34		25		28

		1 Ei lainkaan kiinnostava		56		58		53		59		-		64		56		52		41		65		70		66		53		48		45		58		59		47		68		65

		Ei osaa sanoa		1		1		1		1		6		4		1		-		-		1		-		1		1		2		2		1		1		1		1		-

		

		Keskiarvo		1.59		1.56		1.62		1.54		2.47		1.51		1.57		1.66		1.85		1.43		1.5		1.38		1.63		1.75		1.88		1.51		1.57		1.72		1.37		1.42

		

		Kymppiluokka

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		1		0		6		-		1		1		1		1		-		1		-		2		2		0		3		1		-		-

		3 Melko kiinnostava		5		7		3		4		19		2		4		7		7		4		-		3		5		5		4		5		7		5		4		5

		2 Ei kovin kiinnostava		13		11		16		11		44		9		15		14		15		11		20		9		15		14		23		11		13		13		13		11

		1 Ei lainkaan kiinnostava		81		82		81		84		31		89		81		78		77		85		80		87		80		80		72		84		76		80		83		84

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

		

		Keskiarvo		1.25		1.26		1.23		1.2		2		1.13		1.25		1.31		1.32		1.2		1.2		1.18		1.25		1.28		1.36		1.22		1.37		1.27		1.21		1.21

		

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		2		1		3		1		12		2		3		1		1		2		-		1		1		5		8		1		1		1		2		2

		3 Melko kiinnostava		17		11		22		15		44		11		16		21		25		12		10		6		18		19		25		14		19		20		13		10

		2 Ei kovin kiinnostava		24		23		26		24		38		24		27		21		23		26		10		28		24		23		17		26		15		25		24		23

		1 Ei lainkaan kiinnostava		56		62		49		59		6		60		53		57		51		60		80		65		55		52		47		58		63		52		60		64

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

		

		Keskiarvo		1.64		1.51		1.78		1.59		2.62		1.53		1.68		1.66		1.77		1.55		1.3		1.44		1.63		1.76		1.92		1.57		1.58		1.7		1.56		1.51

		

		Tiesitkö, että nykyään on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa niin sanottuna kaksoistutkintona?

		

		Kyllä		91		93		88		91		81		93		90		90		91		91		100		91		91		89		87		91		91		91		87		89

		En		9		7		12		9		19		7		10		10		9		9		-		9		9		11		13		9		9		9		13		11

		

		Tiesitkö, että myös ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin asti?

		

		Kyllä		85		86		84		86		69		80		87		84		82		86		100		91		88		77		77		87		84		84		86		90

		En		15		14		16		14		31		18		13		16		17		14		-		9		12		23		21		13		16		15		14		10

		

		Mihin koulutusvaihtoehtoon aiot hakea tai mennä peruskoulun jälkeen? Mikä on ykkösvaihtoehto?

		

		Ammatillinen koulutus		29		25		34		30		12		18		28		38		100		-		-		5		27		55		60		22		43		46		9		17

		Lukio		59		65		54		59		69		67		61		53		-		100		-		89		62		27		26		67		50		47		84		79

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto		3		3		3		4		-		9		2		2		-		-		100		3		5		2		2		3		4		2		2		2

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

		Kymppiluokka		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA		1		-		1		1		-		-		1		-		-		-		-		1		-		2		2		0		-		-		-		-

		Jokin muu koulutusvaihtoehto		0		-		1		0		-		2		-		-		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-

		En osaa sanoa		7		7		7		6		19		4		7		7		-		-		-		3		6		14		8		7		3		4		4		1

		

		Aikoo hakea johonkin koulutusvaihtoehtoon		276		139		137		263		13		53		140		81		87		176		10		77		129		55		49		222		66		87		91		80

		

		Kuinka varmasti uskot opiskelevasi vielä lisää tuon koulutuksen tai opintojen jälkeen?

		

		Erittäin varmasti		41		48		34		40		54		53		44		30		13		56		30		65		39		18		20		46		29		34		58		58

		Melko varmasti		40		38		42		40		31		36		34		53		47		35		70		27		44		51		41		39		44		37		36		32

		En tiedä opiskelenko vielä lisää myöhemmin		15		13		17		15		8		11		18		11		28		9		-		8		16		18		27		12		24		20		4		10

		Melko varmasti en		3		1		6		3		8		-		4		5		9		-		-		-		1		11		10		2		2		6		1		-

		Varmasti en		1		-		2		1		-		-		1		1		3		-		-		-		-		2		2		1		2		3		-		-

		

		Aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		296		149		147		280		16		55		151		87		87		176		10		79		137		64		53		238		68		91		95		81

		

		Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestäsi pidetään?

		

		Erittäin arvostettu		7		6		8		6		25		9		7		7		10		5		10		3		8		8		11		6		7		8		3		4

		Melko arvostettu		67		66		67		68		44		55		72		66		67		66		70		67		69		62		68		67		68		62		59		70

		Ei kovin arvostettu		18		18		17		17		25		25		15		17		10		22		10		23		16		16		9		19		13		18		28		17

		Ei lainkaan arvostettu		1		1		1		1		-		4		1		-		-		1		10		1		1		-		-		1		1		1		2		2

		En osaa sanoa		8		9		7		8		6		7		6		10		13		6		-		6		5		14		11		7		10		12		7		6

		

		Entä kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona lukiota mielestäsi pidetään?

		

		Erittäin arvostettu		44		50		39		44		50		53		44		40		29		51		90		57		45		34		30		48		41		40		49		53

		Melko arvostettu		49		47		51		49		50		42		50		54		53		48		10		42		53		48		49		49		50		53		48		44

		Ei kovin arvostettu		4		3		5		4		-		4		4		3		11		1		-		1		1		11		13		2		6		2		-		2

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

		En osaa sanoa		2		1		3		2		-		2		2		1		5		-		-		-		-		5		8		1		1		3		2		-

		

		Aikoo hakea ammatilliseen koulutukseen		97		42		55		95		2		15		46		35		87		-		10		6		44		36		33		61		32		44		11		16

		

		Mitä alaa aiot opiskella?

		

		Kasvatusalat		1		2		-		1		-		-		-		3		1		-		-		-		2		-		-		2		-		2		-		-

		Humanistiset ja taidealat		2		5		-		2		-		7		2		-		1		-		10		-		5		-		-		2		3		2		9		6

		Yhteiskunnalliset alat		1		2		-		1		-		-		2		-		1		-		-		-		-		-		3		-		-		-		-		-

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		7		12		4		7		-		7		9		6		7		-		10		17		7		6		6		8		12		5		-		12

		Luonnontieteet		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		5		-		9		5		-		7		4		6		3		-		20		-		5		8		9		3		3		5		9		6

		Tekniikan alat		34		10		53		35		-		27		39		31		37		-		10		17		27		42		30		38		38		52		9		19

		Maa- ja metsätalousalat		5		2		7		5		-		7		-		11		6		-		-		-		5		8		6		5		-		9		27		6

		Terveys- ja hyvinvointialat		20		43		2		19		50		20		22		17		18		-		30		17		27		17		15		23		16		7		18		25

		Palvelualat		13		17		11		14		-		7		13		17		15		-		-		33		16		6		21		8		16		7		9		19

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

		En tiedä vielä/ei osaa sanoa		11		7		15		11		50		20		9		9		10		-		20		17		7		14		9		11		12		11		18		6

		

		Aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		296		149		147		280		16		55		151		87		87		176		10		79		137		64		53		238		68		91		95		81

		

		Oletko harkinnut muita ammatteja tai tutkintoja tai koulutuksia tämän lisäksi?

		

		Kyllä		35		31		40		37		6		29		37		38		52		32		30		38		30		38		45		34		40		45		34		37

		En		41		42		39		39		69		40		38		44		36		43		50		39		43		42		38		42		38		36		38		40

		En osaa sanoa		24		27		21		24		25		31		25		18		13		26		20		23		27		20		17		24		22		19		28		23

		

		Aikoo hakea ammatilliseen koulutukseen		97		42		55		95		2		15		46		35		87		-		10		6		44		36		33		61		32		44		11		16

		

		Mitä aiot tehdä ammatillisen koulutuksen jälkeen?

		

		Mennä töihin		65		64		65		65		50		40		65		74		69		-		30		50		61		69		79		57		72		70		45		44

		Jatkaa opiskelua		21		24		18		20		50		40		20		14		17		-		50		17		30		14		6		28		25		16		55		56

		Tehdä jotain muuta		1		-		2		1		-		-		-		3		1		-		-		-		-		3		3		-		3		2		-		-

		En osaa sanoa		15		14		16		16		-		20		17		11		15		-		20		33		11		17		15		16		6		14		-		-

		

		Aikoo jatkaa opiskelua		20		10		10		19		1		6		9		5		15		-		5		1		13		5		2		17		8		7		6		9

		

		Missä aiot jatkaa opiskelua?

		

		Ammattikorkeakoulussa		70		60		80		68		100		67		56		100		73		-		60		-		85		40		50		71		62		100		83		67

		Yliopistossa		15		20		10		16		-		33		11		-		7		-		40		100		8		20		-		18		12		-		-		11

		Ammatillisessa oppilaitoksessa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Lukiossa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Jokin muu opiskelupaikka		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		En osaa sanoa		5		-		10		5		-		-		11		-		7		-		-		-		-		20		-		6		-		-		17		11

		

		Aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		296		149		147		280		16		55		151		87		87		176		10		79		137		64		53		238		68		91		95		81

		

		Mistä olet saanut tietoa ammatillisesta koulutuksesta?

		

		Koulusta yleensä		46		50		42		46		56		40		50		45		45		46		50		41		53		42		32		50		47		40		44		44

		Opinto-ohjaajalta / OPOlta		65		64		65		66		44		71		62		64		53		72		50		76		62		59		66		65		62		64		71		68

		Opettajilta		12		9		14		12		12		11		13		11		17		11		10		15		11		8		15		11		15		18		8		10

		Vanhemmilta		29		26		32		29		19		25		27		34		38		24		60		19		34		28		45		25		34		36		26		26

		Sisaruksilta / siskoilta / veljiltä		13		15		10		13		6		15		12		14		17		12		20		9		14		17		13		13		13		14		11		15

		Kavereilta		28		26		30		28		25		20		31		28		33		26		20		24		27		36		40		25		25		31		26		25

		Ammattiosaaja-lehdestä / Ammatissa-lehdestä		0		1		-		0		-		-		1		-		-		1		-		1		-		-		-		0		1		1		-		-

		Muista lehdistä		2		1		2		2		-		-		1		3		3		1		-		3		1		2		2		1		4		2		-		-

		Televisiosta / radiosta		3		3		3		3		-		2		3		3		3		3		-		6		1		3		2		3		3		5		3		2

		Internetistä / sosiaalisesta mediasta		12		14		10		13		-		16		9		15		15		11		20		13		9		20		13		12		12		16		12		9

		Muualta, mistä		7		5		9		8		-		7		7		8		6		8		-		8		4		12		11		6		10		8		7		10

		En osaa sanoa		1		-		1		1		-		-		-		1		1		-		-		-		-		2		2		0		1		1		-		-

		

		Oletko kaivannut lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta?

		

		Kyllä		15		16		13		15		6		13		13		20		16		13		20		13		14		17		23		12		19		19		12		9

		En		85		84		87		85		94		87		87		80		84		87		80		87		86		83		77		88		81		81		88		91





Taustatiedot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - 9. luokkalaiset

						Sukupuoli				Äidinkieli				Asuinpaikka						Ykkösvaihtoehto peruskoulun jälkeen						Menestyi lukuaineissa 8. luokalla						Saanut erityistä tukea				Vanhempien koulutus

				Kaikki		Tyttö		Poika		Suomi		Ruotsi		Uusimaa/ kaupunki		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Amma-tillinen koulutus		Lukio		Kaksois- tutkinto		Erittäin hyvin		Hyvin		Tyydyttä- västi		Kyllä		Ei		Äiti 
perus-/ amm.koulu		Isä 
perus-/ amm.koulu		Äiti 
AMK/ yliopisto		Isä 
AMK/ yliopisto

		Kaikki		300		149		151		284		16		56		153		87		87		176		10		79		139		65		57		238		68		93		95		81

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Äidinkieli

		

		Suomi		95		95		95		100		-		93		95		94		98		94		100		92		94		98		96		94		99		97		94		95

		Ruotsi		5		5		5		-		100		7		5		6		2		6		-		8		6		2		4		6		1		3		6		5

		

		Sukupuoli

		

		Tyttö		50		100		-		50		50		43		48		59		43		55		50		57		55		35		44		51		54		42		48		52

		Poika		50		-		100		50		50		57		52		41		57		45		50		43		45		65		56		49		46		58		52		48

		

		Onko asuinpaikkakuntasi...

		

		Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa		12		9		14		11		25		62		-		-		2		15		40		14		13		9		7		13		7		8		17		16

		Muu kaupunki Uudellamaalla		7		7		7		7		-		38		-		-		9		6		10		5		8		5		9		7		10		11		8		6

		Turku		2		3		1		2		-		-		3		-		-		2		-		3		1		2		2		2		1		2		2		4

		Tampere		2		2		2		2		-		-		4		-		5		1		-		3		1		2		2		2		1		1		2		4

		Muu kaupunki		47		44		50		48		44		-		93		-		45		49		30		49		45		52		51		47		51		41		43		48

		Kunta, maaseutu		29		34		24		29		31		-		-		100		38		26		20		25		32		31		28		29		28		38		27		21

		En osaa sanoa		1		1		2		1		-		-		-		-		1		1		-		1		-		-		2		1		-		-		-		1

		

		Missä maakunnassa asut?

		

		Etelä-Karjala		1		-		2		1		-		-		1		-		1		1		-		1		1		-		-		1		1		1		1		1

		Etelä-Pohjanmaa		6		4		7		5		25		-		8		6		7		4		-		3		6		9		4		6		4		8		4		4

		Etelä-Savo		1		1		1		1		-		-		2		-		2		1		-		-		1		2		-		1		1		1		1		2

		Kainuu		1		1		1		1		-		-		1		-		-		1		-		-		1		-		-		1		1		-		-		1

		Kanta-Häme		3		5		2		4		-		-		3		6		3		3		-		4		4		2		2		4		4		2		1		2

		Keski-Pohjanmaa		4		3		6		4		19		-		5		6		6		3		10		4		4		6		9		3		3		3		4		2

		Keski-Suomi		5		5		5		5		-		-		8		3		1		7		-		3		6		6		2		6		3		3		8		9

		Kymenlaakso		3		3		3		3		-		-		5		1		5		2		-		4		2		3		5		2		1		2		2		2

		Lappi		4		3		5		4		-		-		3		8		3		5		-		8		1		6		4		4		6		6		2		5

		Pirkanmaa		9		11		7		10		-		-		11		10		10		8		10		10		7		8		12		8		13		9		7		9

		Pohjanmaa		3		3		2		2		12		-		3		5		3		3		-		4		2		3		4		3		6		4		2		1

		Pohjois-Karjala		2		3		2		2		-		-		5		-		2		3		-		3		3		2		4		2		3		2		2		4

		Pohjois-Pohjanmaa		12		15		9		12		6		-		14		17		10		14		-		18		9		6		11		12		18		13		9		9

		Pohjois-Savo		4		4		3		4		-		-		4		6		5		3		-		1		4		6		4		4		-		6		4		2

		Päijät-Häme		4		4		5		5		-		-		5		6		7		4		-		5		4		5		5		4		6		3		6		6

		Satakunta		5		5		5		6		-		-		8		5		3		6		-		3		6		8		9		5		1		3		6		4

		Uusimaa		23		20		26		23		31		100		4		8		18		25		50		22		27		15		21		24		21		20		26		26

		Varsinais-Suomi		9		10		7		9		6		-		10		13		10		7		30		9		8		12		7		9		4		11		12		10

		En osaa sanoa		1		1		1		1		-		-		1		1		1		1		-		1		-		2		-		1		1		1		-		-

		

		Mikä on äitisi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		3		3		2		3		-		4		2		3		5		2		-		4		1		3		2		3		12		2		-		4

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		20		21		19		21		6		18		22		18		29		17		30		18		18		25		30		18		88		34		-		12

		Ylioppilas		14		14		15		15		6		11		12		22		16		15		10		13		18		11		14		15		-		16		-		7

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		2		3		1		2		6		2		1		3		1		2		-		4		2		-		4		2		-		1		-		1

		Opistoasteen tutkinto		3		3		3		3		6		2		3		3		6		2		-		3		4		2		4		3		-		4		-		4

		Ammattikorkeakoulu		9		11		8		10		6		16		8		8		1		15		-		10		12		6		4		11		-		13		29		12

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		22		20		25		22		31		27		22		22		9		31		20		32		22		12		11		25		-		13		71		53

		Muu koulutus		1		1		1		1		-		-		1		1		1		1		-		-		1		-		2		0		-		2		-		-

		En tiedä		26		23		28		25		38		21		29		18		32		16		40		18		22		42		32		24		-		14		-		6

		

		Entä mikä on isäsi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		3		2		3		3		-		7		1		2		3		3		-		3		3		2		7		2		3		9		3		-

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		28		24		32		29		19		23		25		38		45		22		20		16		31		35		35		27		47		91		22		-

		Ylioppilas		9		9		8		9		6		7		7		13		7		11		-		8		10		9		9		9		7		-		5		-

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		2		3		1		2		12		2		1		5		-		3		-		4		3		-		2		3		-		-		2		-

		Opistoasteen tutkinto		2		1		4		2		-		2		3		2		2		2		-		3		3		2		4		2		1		-		2		-

		Ammattikorkeakoulu		8		7		9		8		6		7		8		7		9		9		-		14		6		6		4		9		9		-		12		30

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		19		21		17		19		19		25		21		13		7		27		20		33		18		8		4		23		10		-		44		70

		Muu koulutus		1		1		1		1		-		-		1		1		-		2		-		1		1		-		-		1		1		-		1		-

		En tiedä		28		31		25		27		38		27		31		20		26		21		60		19		24		38		37		25		21		-		8		-

		

		Mihin ammattiryhmään äitisi kuuluu? Onko äitisi...

		

		Työntekijä		56		56		56		56		56		41		62		56		60		53		70		53		55		66		63		55		68		61		48		46

		Toimihenkilö		14		14		15		15		6		21		17		5		8		19		10		15		17		9		9		16		7		12		22		22

		Johtavassa asemassa oleva		7		6		7		7		6		16		5		5		2		9		10		8		6		6		4		8		1		2		14		12

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		8		8		8		8		-		9		2		18		13		7		-		6		9		6		5		8		12		10		5		10

		Maanviljelijä		1		1		1		1		-		2		-		1		1		-		-		-		-		2		-		1		3		2		-		-

		Kotiäiti: ei ansiotyössä tällä hetkellä		4		5		3		4		6		-		4		6		3		3		-		5		4		3		7		3		3		4		3		4

		Opiskelija		2		1		2		1		6		2		2		1		-		3		-		5		1		-		2		2		3		2		2		4

		Työtön		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Eläkeläinen		1		1		1		1		-		-		1		-		1		1		-		-		1		-		2		0		-		-		-		-

		Muu		0		1		-		0		-		-		1		-		-		1		-		-		1		-		2		-		-		1		1		-

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		8		8		8		7		19		9		7		8		11		5		10		8		6		8		7		8		3		5		4		2

		

		Entä isäsi? Mihin ammattiryhmään hän kuuluu?

		

		Työntekijä		45		49		42		45		44		43		46		46		48		44		30		52		42		43		49		45		57		56		35		31

		Toimihenkilö		9		9		9		10		6		12		10		6		5		13		10		10		10		8		5		11		6		4		14		20

		Johtavassa asemassa oleva		12		7		16		12		12		18		10		10		7		14		20		11		14		9		9		12		7		4		22		30

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		17		17		16		17		19		11		15		24		21		14		20		14		17		22		16		17		16		25		14		11

		Maanviljelijä		1		1		2		1		-		-		1		3		1		1		-		3		-		3		2		1		1		2		2		2

		Koti-isä: ei ansiotyössä tällä hetkellä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Opiskelija		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Työtön		2		1		3		2		-		2		3		1		2		2		-		-		1		5		5		1		1		2		2		1

		Eläkeläinen		2		1		2		2		-		2		2		1		2		2		-		1		2		-		4		1		1		3		1		-

		Muu		1		1		1		1		-		-		1		1		-		1		-		1		1		-		-		1		3		-		-		1

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		11		13		10		11		19		12		12		7		14		9		20		8		12		11		11		11		6		3		11		4

		

		Kuinka hyvin omasta mielestäsi pärjäsit lukuaineissa kahdeksannella luokalla?

		

		Erittäin hyvin		26		30		23		26		38		27		28		23		5		40		20		100		-		-		9		31		25		16		35		46

		Hyvin		46		52		41		46		56		52		43		51		43		48		70		-		100		-		30		51		40		51		49		42

		Tyydyttävästi		22		15		28		23		6		16		24		23		40		10		10		-		-		100		53		15		26		26		13		11

		Välttävästi		2		1		4		2		-		4		1		3		7		1		-		-		-		-		2		2		6		5		1		-

		Heikosti		1		1		1		1		-		2		1		-		2		1		-		-		-		-		4		0		1		2		1		-

		En osaa sanoa		2		1		3		2		-		-		3		-		3		1		-		-		-		-		4		1		1		-		1		1

		

		Oletko viimeisen kahden vuoden aikana saanut jotain erityistä tukea koulunkäyntisi avuksi?

		

		Kyllä		19		17		21		19		12		16		20		18		37		8		10		6		12		46		100		-		26		26		8		5

		En		79		81		77		79		88		84		78		79		61		91		80		92		87		54		-		100		71		73		89		94

		En osaa sanoa		2		2		1		2		-		-		1		2		2		1		10		1		1		-		-		-		3		1		2		1

		

		Saanut erityistä tukea		57		25		32		55		2		9		31		16		32		14		1		5		17		30		57		-		18		24		8		4

		

		Millaista erityistä tukea olet saanut koulunkäyntisi avuksi?

		

		Koulunkäyntiavustaja		5		-		9		5		-		22		-		6		3		-		100		-		12		3		5		-		-		4		-		-

		Erityisluokka / erityisryhmä		47		48		47		49		-		44		48		44		62		21		-		20		53		47		47		-		44		54		62		75

		Apuvälineet		2		-		3		2		-		-		3		-		3		-		-		20		-		-		2		-		-		-		-		-

		Tulkki		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tukiopetus		33		32		34		35		-		33		32		38		28		50		-		20		24		40		33		-		33		38		25		-

		Jotain muuta		12		20		6		9		100		-		16		12		3		29		-		40		12		10		12		-		22		8		12		25






9.lk vanhemmat

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - 9. luokkalaisten vanhemmat

						Äidinkieli				Sukupuoli				Asuinpaikka						Oma koulutus						Puolison koulutus						Erityistä tukea				Oma ammattiryhmä								Puolison ammattiryhmä

				Kaikki		Suomi		Ruotsi		Nainen		Mies		Uusimaa/ kaupunki		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Perus-/ amm.koulu		YO/ opisto		AMK/ yliopisto		Perus-/ amm.koulu		YO/ opisto		AMK/ yliopisto		Kyllä		Ei		Työn- tekijä		Toimi- henkilö		Johtava asema		Yrittäjä		Työn- tekijä		Toimi- henkilö		Johtava asema		Yrittäjä

		Kaikki		150		145		5		75		75		44		69		37		56		31		63		54		30		52		24		125		66		35		15		19		69		26		15		20

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Luen sinulle nyt erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Kerro jokaisen väittämän jälkeen, oletko asiasta täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä.

		

		Opiskelu on tärkeää tulevaisuuden kannalta

		

		4 Täysin samaa mieltä		97		97		100		97		97		98		99		95		96		94		100		96		97		100		100		97		98		100		100		100		99		100		100		95

		3 Osittain samaa mieltä		1		1		-		1		1		-		-		5		2		3		-		4		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		5

		2 Osittain eri mieltä		1		1		-		1		1		2		1		-		2		3		-		-		3		-		-		2		2		-		-		-		1		-		-		-

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

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

		

		Keskiarvo		3.96		3.96		4		3.96		3.96		3.95		3.97		3.95		3.95		3.9		4		3.96		3.93		4		4		3.95		3.97		4		4		4		3.97		4		4		3.95

		

		Opiskelu on kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		52		50		100		56		48		52		52		51		38		42		70		39		43		75		54		51		47		54		67		63		46		69		53		55

		3 Osittain samaa mieltä		43		45		-		40		47		43		43		43		55		48		30		54		57		23		38		45		44		46		33		32		48		27		47		45

		2 Osittain eri mieltä		2		2		-		-		4		2		3		-		4		3		-		4		-		2		4		2		3		-		-		5		3		4		-		-

		1 Täysin eri mieltä		1		1		-		1		1		2		-		3		2		3		-		2		-		-		-		2		3		-		-		-		1		-		-		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		3		-		-		1		3		2		3		-		2		-		-		4		1		3		-		-		-		1		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.48		3.46		4		3.55		3.41		3.45		3.5		3.47		3.31		3.33		3.7		3.32		3.43		3.73		3.52		3.47		3.39		3.54		3.67		3.58		3.41		3.65		3.53		3.55

		

		Opiskelu on mukavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		31		30		60		35		28		30		38		22		20		29		43		22		30		44		33		30		27		29		40		53		29		38		33		35

		3 Osittain samaa mieltä		61		62		40		60		63		61		57		70		68		61		56		67		67		54		62		62		59		71		60		37		61		62		60		60

		2 Osittain eri mieltä		5		5		-		3		7		7		4		3		9		6		-		6		3		2		4		5		9		-		-		5		7		-		7		-

		1 Täysin eri mieltä		2		2		-		1		3		2		1		3		4		3		-		4		-		-		-		2		5		-		-		-		3		-		-		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		1		-		-		-		3		-		-		2		2		-		-		-		1		-		-		-		5		-		-		-		5

		

		Keskiarvo		3.23		3.22		3.6		3.3		3.16		3.18		3.3		3.14		3.04		3.16		3.44		3.09		3.27		3.42		3.29		3.21		3.09		3.29		3.4		3.5		3.16		3.38		3.27		3.37

		

		Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		11		12		-		4		19		16		9		11		16		13		6		17		17		4		12		11		15		9		7		11		14		8		20		5

		3 Osittain samaa mieltä		23		22		40		19		27		20		25		22		29		23		17		24		10		27		38		20		20		26		13		32		16		31		20		30

		2 Osittain eri mieltä		44		45		20		47		41		45		46		38		43		48		43		39		43		52		33		46		45		40		53		37		41		50		53		50

		1 Täysin eri mieltä		22		21		40		31		13		18		20		30		12		16		33		20		30		17		17		22		20		26		27		21		29		12		7		15

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

		

		Keskiarvo		2.23		2.24		2		1.96		2.51		2.34		2.22		2.14		2.48		2.32		1.97		2.37		2.13		2.17		2.46		2.2		2.3		2.17		2		2.32		2.16		2.35		2.53		2.25

		

		Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

		

		4 Täysin samaa mieltä		16		17		-		12		20		11		17		19		29		10		8		31		10		6		17		16		23		9		20		16		23		19		-		-

		3 Osittain samaa mieltä		41		41		40		48		35		30		43		51		41		29		48		43		30		44		33		43		39		34		40		37		36		31		47		65

		2 Osittain eri mieltä		31		31		20		27		35		41		30		19		21		48		30		17		47		35		42		29		29		43		20		32		32		35		27		25

		1 Täysin eri mieltä		11		10		40		13		9		18		9		8		9		13		13		9		10		15		8		11		9		14		13		16		7		15		27		10

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		1		-		-		3		-		-		2		-		3		-		-		1		-		-		7		-		1		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.62		2.65		2		2.59		2.66		2.34		2.7		2.83		2.89		2.35		2.52		2.96		2.41		2.4		2.58		2.65		2.76		2.37		2.71		2.53		2.76		2.54		2.2		2.55

		

		Opiskeltava on, koska muuta mahdollisuutta ei ole

		

		4 Täysin samaa mieltä		35		36		-		35		35		32		32		43		38		48		25		33		43		27		54		31		41		31		20		26		35		38		40		10

		3 Osittain samaa mieltä		25		26		20		20		31		20		33		16		25		16		30		22		20		33		21		26		20		34		33		21		23		38		27		15

		2 Osittain eri mieltä		28		27		60		29		27		32		23		32		27		26		30		30		27		29		21		30		29		20		27		47		29		12		27		55

		1 Täysin eri mieltä		12		12		20		16		8		16		12		8		11		10		14		15		10		12		4		13		11		14		20		5		13		12		7		20

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

		

		Keskiarvo		2.83		2.86		2		2.73		2.92		2.68		2.86		2.95		2.89		3.03		2.67		2.74		2.97		2.75		3.25		2.76		2.91		2.83		2.53		2.68		2.8		3.04		3		2.15

		

		Minua kiinnostaa, kuinka lapseni pärjää opinnoissaan

		

		4 Täysin samaa mieltä		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		3 Osittain samaa mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		2 Osittain eri mieltä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

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

		

		Keskiarvo		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		

		Minulle on tärkeää, että lapseni menestyy opinnoissaan hyvin

		

		4 Täysin samaa mieltä		53		53		60		49		57		64		49		49		59		32		59		43		57		62		38		56		52		60		40		58		57		54		60		45

		3 Osittain samaa mieltä		41		41		40		41		40		32		45		43		38		52		38		52		40		35		54		38		44		31		53		37		42		38		33		45

		2 Osittain eri mieltä		5		6		-		8		3		5		4		8		4		13		3		6		3		4		4		6		5		6		7		5		1		8		7		10

		1 Täysin eri mieltä		1		1		-		1		-		-		1		-		-		3		-		-		-		-		4		-		-		3		-		-		-		-		-		-

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

		

		Keskiarvo		3.47		3.46		3.6		3.39		3.55		3.59		3.42		3.41		3.55		3.13		3.56		3.37		3.53		3.58		3.25		3.5		3.47		3.49		3.33		3.53		3.55		3.46		3.53		3.35

		

		Aikooko lapsesi jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen?

		

		Kyllä		99		99		100		99		100		98		100		100		100		97		100		100		100		100		100		99		98		100		100		100		100		100		100		100

		En		1		1		-		1		-		2		-		-		-		3		-		-		-		-		-		1		2		-		-		-		-		-		-		-

		

		Lapsi ei aio jatkaa opiskelua		1		1		-		1		-		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-

		

		Mitä hän aikoo tehdä peruskoulun jälkeen?

		

		Mennä töihin		100		100		-		100		-		100		-		-		-		100		-		-		-		-		-		100		100		-		-		-		-		-		-		-

		Tehdä jotain muuta		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Lapsi aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		149		144		5		74		75		43		69		37		56		30		63		54		30		52		24		124		65		35		15		19		69		26		15		20

		

		Peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan hakemiseen ja valintaan vaikuttaa moni asia. Kuinka paljon seuraavaksi luettelemieni tekijöiden mielestäsi PITÄISI VAIKUTTAA siihen, mihin oppilaitokseen tai -laitoksiin lapsesi hakee tai haki.

		

		Koulumenestys peruskoulussa

		

		4 Erittäin paljon		13		12		20		11		15		21		7		14		12		10		14		11		17		10		-		15		11		14		13		11		12		12		13		20

		3 Melko paljon		70		69		80		73		67		67		72		68		57		73		79		67		67		81		75		69		63		74		87		68		70		69		73		75

		2 Ei kovin paljon		11		12		-		14		9		9		13		11		20		10		5		15		10		8		17		10		17		9		-		11		13		15		-		5

		1 Ei lainkaan		6		6		-		3		9		2		7		8		11		7		2		7		7		2		8		6		9		3		-		11		6		4		13		-

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

		

		Keskiarvo		2.89		2.88		3.2		2.92		2.87		3.07		2.8		2.86		2.71		2.87		3.06		2.81		2.93		2.98		2.67		2.93		2.75		3		3.13		2.79		2.87		2.88		2.87		3.15

		

		Halu saada nopeasti hyvä ammatti

		

		4 Erittäin paljon		10		10		20		9		11		7		4		24		12		17		5		11		7		10		4		11		15		-		7		-		12		4		13		10

		3 Melko paljon		38		38		40		42		35		26		42		46		41		47		32		44		43		31		46		37		37		37		33		42		45		27		13		55

		2 Ei kovin paljon		40		40		40		35		44		49		43		22		36		23		51		30		47		50		29		41		37		46		47		47		36		54		47		30

		1 Ei lainkaan		12		12		-		14		11		19		10		8		11		13		13		15		3		10		21		10		11		17		13		11		7		15		27		5

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

		

		Keskiarvo		2.46		2.45		2.8		2.47		2.45		2.21		2.41		2.86		2.55		2.67		2.29		2.52		2.53		2.4		2.33		2.49		2.57		2.2		2.33		2.32		2.61		2.19		2.13		2.7

		

		Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

		

		4 Erittäin paljon		28		27		40		36		19		30		23		32		20		27		35		24		30		29		21		28		25		29		40		16		26		23		53		20

		3 Melko paljon		52		52		40		46		57		60		49		46		52		50		52		48		57		52		54		52		54		57		47		58		54		46		47		50

		2 Ei kovin paljon		16		16		20		14		19		9		20		16		21		20		10		19		13		17		17		16		18		9		7		16		16		23		-		30

		1 Ei lainkaan		5		5		-		4		5		-		7		5		7		3		3		9		-		2		8		4		3		6		7		11		4		8		-		-

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

		

		Keskiarvo		3.02		3.01		3.2		3.15		2.89		3.21		2.88		3.05		2.84		3		3.19		2.87		3.17		3.08		2.88		3.04		3		3.09		3.2		2.79		3.01		2.85		3.53		2.9

		

		Halu päästä nopeasti työelämään

		

		4 Erittäin paljon		11		12		-		12		11		5		7		27		16		17		5		19		7		6		12		11		17		6		13		-		16		4		13		5

		3 Melko paljon		31		32		-		30		32		30		32		30		29		33		32		33		30		27		38		30		25		31		33		53		29		31		13		50

		2 Ei kovin paljon		44		44		60		43		45		49		49		30		39		37		52		37		47		56		29		48		48		40		40		32		45		50		47		40

		1 Ei lainkaan		13		12		40		15		12		16		12		14		16		13		11		11		17		12		21		11		11		23		13		16		10		15		27		5

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

		

		Keskiarvo		2.4		2.43		1.6		2.39		2.41		2.23		2.35		2.7		2.45		2.53		2.3		2.59		2.27		2.27		2.42		2.41		2.48		2.2		2.47		2.37		2.51		2.23		2.13		2.55

		

		Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

		

		4 Erittäin paljon		20		20		20		19		21		19		14		32		32		27		6		26		17		13		17		21		32		9		7		11		28		12		27		5

		3 Melko paljon		53		53		60		54		52		56		54		49		39		50		67		50		70		46		46		55		42		57		87		58		48		42		60		65

		2 Ei kovin paljon		22		22		20		23		21		23		26		14		20		20		25		15		10		40		25		21		23		31		7		11		22		38		13		25

		1 Ei lainkaan		4		4		-		3		5		2		6		3		9		3		-		7		3		-		12		2		3		3		-		16		3		8		-		-

		Ei osaa sanoa		1		1		-		1		-		-		-		3		-		-		2		2		-		-		-		1		-		-		-		5		-		-		-		5

		

		Keskiarvo		2.9		2.9		3		2.9		2.89		2.91		2.77		3.14		2.95		3		2.81		2.96		3		2.73		2.67		2.95		3.03		2.71		3		2.67		3		2.58		3.13		2.79

		

		Kunnianhimo ja menestyshalu

		

		4 Erittäin paljon		27		26		60		30		24		35		23		24		23		27		30		22		33		27		17		29		23		20		33		32		28		15		33		35

		3 Melko paljon		49		49		40		50		48		40		54		51		46		43		54		52		53		48		46		49		46		57		53		53		48		54		53		50

		2 Ei kovin paljon		19		20		-		14		25		21		17		22		21		27		14		20		10		23		29		18		25		17		13		11		20		23		13		15

		1 Ei lainkaan		5		5		-		7		3		5		6		3		9		3		2		6		3		2		8		4		6		6		-		5		4		8		-		-

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

		

		Keskiarvo		2.98		2.96		3.6		3.03		2.93		3.05		2.94		2.97		2.84		2.93		3.13		2.91		3.17		3		2.71		3.03		2.86		2.91		3.2		3.11		2.99		2.77		3.2		3.2

		

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

		

		4 Erittäin paljon		28		28		-		27		28		19		36		22		34		33		19		28		23		19		21		29		32		20		13		21		30		27		13		20

		3 Melko paljon		53		53		60		54		52		60		43		62		48		47		60		52		53		60		62		51		54		60		67		42		54		42		67		55

		2 Ei kovin paljon		16		15		40		16		16		19		17		11		14		17		17		15		20		19		4		19		12		14		20		26		14		23		20		20

		1 Ei lainkaan		3		3		-		3		4		2		3		5		4		3		3		6		3		2		12		2		2		6		-		11		1		8		-		5

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

		

		Keskiarvo		3.05		3.06		2.6		3.05		3.04		2.95		3.13		3		3.12		3.1		2.95		3.02		2.97		2.96		2.92		3.07		3.17		2.94		2.93		2.74		3.13		2.88		2.93		2.9

		

		Kiinnostava ala

		

		4 Erittäin paljon		81		81		80		84		77		79		83		78		79		87		79		85		70		79		75		82		85		71		80		84		83		88		60		75

		3 Melko paljon		19		19		20		16		23		21		17		22		21		13		21		15		30		21		25		18		15		29		20		16		17		12		40		25

		2 Ei kovin paljon		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

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

		

		Keskiarvo		3.81		3.81		3.8		3.84		3.77		3.79		3.83		3.78		3.79		3.87		3.79		3.85		3.7		3.79		3.75		3.82		3.85		3.71		3.8		3.84		3.83		3.88		3.6		3.75

		

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

		

		4 Erittäin paljon		42		42		20		49		35		37		46		38		38		63		35		44		37		42		25		44		46		31		40		32		42		46		40		45

		3 Melko paljon		48		49		20		43		53		47		46		54		46		33		57		44		57		44		54		48		45		60		60		37		52		38		40		45

		2 Ei kovin paljon		7		6		60		4		11		16		4		3		12		3		5		6		7		12		17		6		6		6		-		26		4		12		20		5

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

		Ei osaa sanoa		1		1		-		1		-		-		-		3		-		-		2		2		-		-		-		1		-		-		-		5		-		-		-		5

		

		Keskiarvo		3.3		3.33		2.6		3.4		3.21		3.21		3.36		3.31		3.18		3.6		3.27		3.32		3.3		3.27		3		3.36		3.34		3.2		3.4		3.06		3.35		3.27		3.2		3.42

		

		Koulutusajan pituus

		

		4 Erittäin paljon		6		6		-		8		4		5		4		11		9		10		2		9		3		2		8		6		11		3		-		-		9		4		-		5

		3 Melko paljon		32		33		20		39		25		26		29		46		34		40		27		35		47		19		33		31		32		29		20		32		33		19		33		35

		2 Ei kovin paljon		50		49		80		41		59		53		57		32		46		40		57		41		50		65		38		52		49		46		67		58		51		54		53		50

		1 Ei lainkaan		12		12		-		12		12		16		10		11		11		10		14		15		-		13		21		10		8		23		13		11		7		23		13		10

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

		

		Keskiarvo		2.32		2.33		2.2		2.43		2.21		2.19		2.28		2.57		2.41		2.5		2.16		2.39		2.53		2.1		2.29		2.32		2.46		2.11		2.07		2.21		2.43		2.04		2.2		2.35

		

		Oppilaitoksen sijainti

		

		4 Erittäin paljon		13		12		20		14		12		14		9		19		18		17		6		15		17		6		12		13		17		6		7		5		13		4		20		10

		3 Melko paljon		39		40		-		43		35		37		39		41		38		43		38		48		30		40		71		32		38		37		40		42		45		46		27		35

		2 Ei kovin paljon		36		36		40		32		40		35		41		30		29		30		46		24		50		38		17		40		31		43		47		37		33		31		33		45

		1 Ei lainkaan		12		11		40		11		13		14		12		11		16		10		10		13		3		15		-		15		14		14		7		16		9		19		20		10

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

		

		Keskiarvo		2.52		2.54		2		2.59		2.45		2.51		2.45		2.68		2.57		2.67		2.41		2.65		2.6		2.37		2.96		2.44		2.58		2.34		2.47		2.37		2.62		2.35		2.47		2.45

		

		Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä itselle sopivaksi

		

		4 Erittäin paljon		26		26		20		30		23		23		23		35		30		37		17		35		20		19		21		27		23		23		20		37		25		27		7		45

		3 Melko paljon		54		54		60		51		57		51		55		57		57		43		57		52		60		58		62		53		57		60		53		37		58		46		73		40

		2 Ei kovin paljon		18		18		20		19		17		26		20		5		12		13		25		13		13		23		17		19		17		17		27		26		16		27		20		10

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

		Ei osaa sanoa		1		1		-		-		1		-		1		-		-		3		-		-		3		-		-		1		2		-		-		-		-		-		-		5

		

		Keskiarvo		3.07		3.07		3		3.11		3.03		2.98		3.03		3.24		3.18		3.17		2.92		3.22		3		2.96		3.04		3.07		3.03		3.06		2.93		3.11		3.06		3		2.87		3.37

		

		Kavereiden mielipiteet tai suositukset

		

		4 Erittäin paljon		1		1		-		-		3		2		1		-		-		3		2		-		3		2		4		1		2		3		-		-		1		-		-		-

		3 Melko paljon		9		10		-		12		7		16		7		5		11		7		10		9		7		10		21		7		9		14		7		5		10		12		20		-

		2 Ei kovin paljon		48		47		80		50		47		51		54		35		38		57		54		30		60		62		33		52		48		54		53		37		48		42		53		55

		1 Ei lainkaan		41		42		20		38		44		30		38		59		52		33		35		61		30		27		42		40		42		29		40		58		41		46		27		45

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

		

		Keskiarvo		1.71		1.71		1.8		1.74		1.68		1.91		1.72		1.46		1.59		1.8		1.78		1.48		1.83		1.87		1.88		1.69		1.71		1.91		1.67		1.47		1.72		1.65		1.93		1.55

		

		Oppilaanohjaajan eli OPOn mielipide

		

		4 Erittäin paljon		2		2		-		1		3		7		-		-		2		3		2		-		3		4		4		2		2		-		-		5		1		-		-		10

		3 Melko paljon		31		31		40		27		35		26		38		24		34		33		27		22		37		35		29		31		32		31		27		32		30		35		33		25

		2 Ei kovin paljon		51		51		60		53		49		58		48		49		41		53		59		52		53		52		50		52		48		51		60		53		49		50		67		50

		1 Ei lainkaan		16		17		-		19		13		9		14		27		23		10		13		26		7		10		17		15		18		17		13		11		19		15		-		15

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

		

		Keskiarvo		2.19		2.18		2.4		2.11		2.27		2.3		2.23		1.97		2.14		2.3		2.17		1.96		2.37		2.33		2.21		2.19		2.17		2.14		2.13		2.32		2.14		2.19		2.33		2.3

		

		Vanhempien mielipide

		

		4 Erittäin paljon		4		4		-		4		4		5		4		3		-		13		3		2		3		6		8		3		3		6		7		-		4		8		-		-

		3 Melko paljon		40		39		60		36		43		47		38		35		29		47		46		26		60		44		33		41		29		40		40		68		33		38		73		45

		2 Ei kovin paljon		45		45		40		46		44		44		43		49		54		33		43		52		37		42		54		43		52		46		40		26		51		31		27		55

		1 Ei lainkaan		11		12		-		14		9		5		14		14		18		7		8		20		-		8		4		13		15		9		13		5		12		23		-		-

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

		

		Keskiarvo		2.36		2.35		2.6		2.31		2.41		2.51		2.32		2.27		2.11		2.67		2.44		2.09		2.67		2.48		2.46		2.35		2.2		2.43		2.4		2.63		2.3		2.31		2.73		2.45

		

		Lapsen oma mielipide

		

		4 Erittäin paljon		85		85		100		92		79		86		88		78		84		77		90		85		77		88		75		87		83		91		87		84		83		85		87		90

		3 Melko paljon		15		15		-		8		21		14		12		22		16		23		10		15		23		12		25		13		17		9		13		16		17		15		13		10

		2 Ei kovin paljon		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

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

		

		Keskiarvo		3.85		3.85		4		3.92		3.79		3.86		3.88		3.78		3.84		3.77		3.9		3.85		3.77		3.88		3.75		3.87		3.83		3.91		3.87		3.84		3.83		3.85		3.87		3.9

		

		Perheen ja/tai lapsen oma epävarma taloudellinen tilanne

		

		4 Erittäin paljon		2		2		-		-		4		2		1		3		4		-		2		2		-		4		-		2		3		3		-		-		3		-		7		-

		3 Melko paljon		13		14		-		14		13		16		9		19		11		30		8		17		17		6		17		13		15		11		7		11		13		-		13		20

		2 Ei kovin paljon		28		28		-		28		27		30		29		22		27		27		29		20		40		23		17		29		28		34		13		26		26		23		13		40

		1 Ei lainkaan		57		56		100		58		56		51		61		57		59		43		62		61		43		67		67		56		54		51		80		63		58		77		67		40

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

		

		Keskiarvo		1.6		1.62		1		1.55		1.65		1.7		1.51		1.68		1.59		1.87		1.49		1.59		1.73		1.46		1.5		1.62		1.68		1.66		1.27		1.47		1.61		1.23		1.6		1.8

		

		Kuinka kiinnostavina pidät seuraavia koulutusvaihtoehtoja lapsellesi?

		

		Ammatillinen koulutus

		

		4 Erittäin kiinnostava		28		28		20		34		23		21		25		43		39		40		13		52		7		13		25		29		40		11		20		26		33		19		-		40

		3 Melko kiinnostava		34		35		-		24		44		30		41		27		38		37		30		31		37		35		54		30		26		43		40		37		35		35		40		25

		2 Ei kovin kiinnostava		26		24		60		24		27		35		25		16		23		13		33		13		37		35		12		28		23		34		20		26		20		31		40		30

		1 Ei lainkaan kiinnostava		12		12		20		18		7		14		10		14		-		10		24		4		20		17		8		13		11		11		20		11		12		15		20		5

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

		

		Keskiarvo		2.79		2.81		2.2		2.74		2.83		2.58		2.8		3		3.16		3.07		2.32		3.31		2.3		2.44		2.96		2.75		2.95		2.54		2.6		2.79		2.9		2.58		2.2		3

		

		Lukio

		

		4 Erittäin kiinnostava		64		63		80		65		63		70		65		54		48		70		75		54		77		73		25		71		62		80		60		53		61		62		87		70

		3 Melko kiinnostava		17		17		20		16		19		14		19		19		25		10		14		20		13		17		29		15		17		9		27		16		19		23		13		10

		2 Ei kovin kiinnostava		10		10		-		9		11		9		10		11		12		13		6		9		7		10		21		8		11		9		7		11		12		8		-		10

		1 Ei lainkaan kiinnostava		9		9		-		9		8		7		6		16		14		7		5		17		3		-		25		6		11		3		7		21		9		8		-		10

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

		

		Keskiarvo		3.36		3.35		3.8		3.36		3.36		3.47		3.43		3.11		3.07		3.43		3.59		3.11		3.63		3.63		2.54		3.52		3.29		3.66		3.4		3		3.32		3.38		3.87		3.4

		

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto

		

		4 Erittäin kiinnostava		13		13		20		15		12		9		10		24		14		20		10		15		17		10		4		15		17		11		7		-		13		15		7		15

		3 Melko kiinnostava		42		42		20		42		41		47		46		27		38		43		44		39		40		46		42		41		35		51		47		37		41		42		60		35

		2 Ei kovin kiinnostava		32		32		40		30		35		33		30		35		29		30		37		33		33		33		33		32		34		29		33		42		33		19		33		45

		1 Ei lainkaan kiinnostava		12		12		-		12		12		9		13		14		18		7		10		13		10		10		21		10		12		9		13		21		13		23		-		-

		Ei osaa sanoa		1		-		20		1		-		2		-		-		2		-		-		-		-		2		-		1		2		-		-		-		-		-		-		5

		

		Keskiarvo		2.57		2.56		2.75		2.6		2.53		2.57		2.54		2.62		2.49		2.77		2.54		2.56		2.63		2.57		2.29		2.62		2.58		2.66		2.47		2.16		2.54		2.5		2.73		2.68

		

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		-		1		1		5		-		-		4		-		-		-		3		-		4		1		2		-		-		5		-		4		-		-

		3 Melko kiinnostava		12		12		-		15		9		14		10		14		20		13		5		15		10		8		17		10		15		11		7		5		13		12		7		10

		2 Ei kovin kiinnostava		38		39		-		31		44		42		38		32		38		43		35		39		33		38		38		38		34		37		33		47		35		23		33		60

		1 Ei lainkaan kiinnostava		48		46		100		51		44		40		52		49		38		40		60		44		50		54		42		49		48		51		60		42		49		62		60		30

		Ei osaa sanoa		1		1		-		1		1		-		-		5		2		3		-		2		3		-		-		2		2		-		-		-		3		-		-		-

		

		Keskiarvo		1.67		1.69		1		1.66		1.68		1.84		1.58		1.63		1.89		1.72		1.44		1.7		1.66		1.54		1.83		1.62		1.7		1.6		1.47		1.74		1.63		1.58		1.47		1.8

		

		Kymppiluokka

		

		4 Erittäin kiinnostava		1		1		-		1		-		-		1		-		-		3		-		2		-		-		4		-		2		-		-		-		1		-		-		-

		3 Melko kiinnostava		8		8		-		9		7		7		7		11		11		17		2		13		3		4		17		6		11		3		-		11		9		4		7		5

		2 Ei kovin kiinnostava		30		31		-		26		35		47		25		22		30		23		33		26		30		31		46		27		29		34		40		32		32		15		47		30

		1 Ei lainkaan kiinnostava		61		60		100		64		59		47		67		68		59		57		65		59		67		65		33		66		58		63		60		58		58		81		47		65

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

		

		Keskiarvo		1.48		1.5		1		1.49		1.48		1.6		1.43		1.43		1.52		1.67		1.37		1.57		1.37		1.38		1.92		1.4		1.55		1.4		1.4		1.53		1.54		1.23		1.6		1.4

		

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		3		3		-		-		5		5		1		3		7		-		-		4		3		2		-		3		5		-		-		5		3		-		-		5

		3 Melko kiinnostava		8		8		-		7		9		14		4		8		12		7		5		6		10		6		12		7		8		11		-		11		7		12		-		10

		2 Ei kovin kiinnostava		28		29		-		28		28		33		28		24		27		23		32		33		23		27		46		24		23		37		40		16		29		19		40		30

		1 Ei lainkaan kiinnostava		60		58		100		64		56		49		67		59		52		67		63		56		60		65		42		64		63		51		60		68		58		69		60		55

		Ei osaa sanoa		1		1		-		1		1		-		-		5		2		3		-		2		3		-		-		2		2		-		-		-		3		-		-		-

		

		Keskiarvo		1.53		1.55		1		1.42		1.64		1.74		1.41		1.51		1.75		1.38		1.41		1.57		1.55		1.44		1.71		1.49		1.53		1.6		1.4		1.53		1.54		1.42		1.4		1.65

		

		Tiesitkö, että nykyään on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa niin sanottuna kaksoistutkintona?

		

		Kyllä		97		97		80		97		96		91		100		97		98		97		95		98		100		94		100		96		98		91		93		100		97		96		100		95

		En		3		3		20		3		4		9		-		3		2		3		5		2		-		6		-		4		2		9		7		-		3		4		-		5

		

		Tiesitkö, että myös ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin asti?

		

		Kyllä		85		85		80		91		80		77		90		86		80		83		90		85		83		87		88		85		85		86		87		89		84		92		93		75

		En		15		15		20		9		20		23		10		14		20		17		10		15		17		13		12		15		15		14		13		11		16		8		7		25

		

		Mihin koulutusvaihtoehtoon lapsesi pitäisi hakea tai mennä peruskoulun jälkeen? Mikä olisi lapsellesi sopivin vaihtoehto?

		

		Ammatillinen koulutus		26		27		-		26		27		21		25		35		43		27		11		39		17		13		58		20		32		14		20		37		30		23		7		20

		Lukio		62		61		80		61		63		74		61		49		45		60		78		48		73		75		25		69		55		74		67		53		59		65		87		60

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto		10		10		20		11		9		2		12		16		11		10		10		13		10		8		8		10		12		9		7		5		10		8		7		15

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

		Kymppiluokka		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

		Jokin muu koulutusvaihtoehto		1		1		-		1		-		-		1		-		-		3		-		-		-		-		4		-		-		-		-		5		-		-		-		-

		En osaa sanoa		1		1		-		1		1		2		1		-		2		-		2		-		-		4		4		1		-		3		7		-		-		4		-		5

		

		Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona pidät ammatillista koulutusta?

		

		Erittäin arvostettu		21		21		20		20		21		12		19		35		29		30		10		39		10		10		25		19		26		11		13		21		26		15		13		25

		Melko arvostettu		53		53		60		46		60		49		59		46		52		47		57		44		63		58		46		55		52		54		67		47		57		65		47		30

		Ei kovin arvostettu		22		22		20		28		16		35		16		19		18		23		25		13		20		29		29		21		18		31		13		26		13		15		40		35

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

		En osaa sanoa		4		4		-		5		3		5		6		-		2		-		8		4		7		4		-		5		3		3		7		5		4		4		-		10

		

		Entä kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona pidät lukiota?

		

		Erittäin arvostettu		42		40		80		47		36		44		35		51		29		53		48		44		43		42		33		43		40		31		53		42		38		38		47		60

		Melko arvostettu		52		53		20		50		53		51		54		49		61		37		51		50		47		52		54		52		54		66		40		42		54		54		53		35

		Ei kovin arvostettu		5		5		-		3		7		2		9		-		7		10		-		4		7		4		12		3		6		3		-		11		6		4		-		5

		Ei lainkaan arvostettu		1		1		-		-		1		-		1		-		2		-		-		-		3		-		-		1		-		-		-		-		1		-		-		-

		En osaa sanoa		1		1		-		-		3		2		1		-		2		-		2		2		-		2		-		2		-		-		7		5		1		4		-		-

		

		Lapsi aikoo hakea ammatilliseen koulutukseen		54		53		1		27		27		10		25		19		30		11		13		28		8		11		16		38		29		8		4		8		28		8		2		7

		

		Minkä alan koulutus olisi mielestäsi lapsellesi sopiva?

		

		Kasvatusalat		9		8		100		11		7		10		8		11		7		18		8		7		25		9		6		11		10		12		-		-		11		-		50		14

		Humanistiset ja taidealat		6		6		-		11		-		-		8		5		3		18		-		7		-		9		-		8		7		-		-		-		4		12		-		14

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

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		7		8		-		11		4		10		4		11		10		-		8		11		-		9		12		5		3		-		-		12		4		-		50		29

		Luonnontieteet		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		4		4		-		-		7		10		4		-		3		9		-		-		12		9		12		-		-		-		-		25		-		25		-		-

		Tekniikan alat		30		30		-		26		33		40		20		37		33		18		31		29		25		36		6		39		31		38		75		12		32		12		-		29

		Maa- ja metsätalousalat		6		6		-		11		-		-		-		16		3		9		8		11		-		-		12		3		7		-		-		12		7		-		-		14

		Terveys- ja hyvinvointialat		26		26		-		26		26		10		36		21		27		27		23		29		25		18		31		24		31		12		-		12		21		50		-		29

		Palvelualat		13		13		-		11		15		20		12		11		7		18		23		7		12		18		12		13		10		12		25		12		14		-		-		14

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

		En tiedä / ei osaa sanoa		7		8		-		4		11		-		12		5		7		9		8		11		-		-		12		5		3		25		-		12		11		-		-		-

		

		Lapsi aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		149		144		5		74		75		43		69		37		56		30		63		54		30		52		24		124		65		35		15		19		69		26		15		20

		

		Olisiko muita ammatteja tai tutkintoja, jotka mielestäsi sopisivat lapsellesi?

		

		Kyllä		48		49		-		58		37		47		41		62		48		40		51		52		57		37		50		48		48		46		33		47		42		38		53		65

		Ei		27		25		80		19		35		21		32		24		25		40		22		26		17		35		25		27		26		26		33		42		28		35		33		10

		En osaa sanoa		26		26		20		23		28		33		28		14		27		20		27		22		27		29		25		25		26		29		33		11		30		27		13		25

		

		Lapsi aikoo hakea ammatilliseen koulutukseen		54		53		1		27		27		10		25		19		30		11		13		28		8		11		16		38		29		8		4		8		28		8		2		7

		

		Mitä lapsesi aikoo tehdä ammatillisen koulutuksen jälkeen?

		

		Mennä töihin		54		55		-		59		48		70		36		68		47		73		54		54		62		45		69		47		55		50		-		62		50		88		-		71

		Jatkaa opiskelua		17		15		100		11		22		10		24		11		20		18		8		11		38		27		-		24		14		12		50		12		14		-		50		29

		Tehdä jotain muuta		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Varusmiespalvelus		6		6		-		7		4		-		12		-		3		-		15		4		-		9		6		5		3		12		25		-		7		-		-		-

		En osaa sanoa		24		25		-		22		26		20		28		21		30		9		23		32		-		18		25		24		28		25		25		25		29		12		50		-

		

		Lapsi aikoo jatkaa opiskelua		9		8		1		3		6		1		6		2		6		2		1		3		3		3		-		9		4		1		2		1		4		-		1		2

		

		Missä hän aikoo jatkaa opiskelua?

		

		Ammattikorkeakoulussa		67		75		-		67		67		100		83		-		67		50		100		67		67		67		-		67		50		100		50		100		75		-		-		100

		Yliopistossa		22		12		100		33		17		-		17		50		17		50		-		-		33		33		-		22		50		-		-		-		25		-		100		-

		Ammatillisessa oppilaitoksessa		11		12		-		-		17		-		-		50		17		-		-		33		-		-		-		11		-		-		50		-		-		-		-		-

		Lukiossa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Jokin muu opiskelupaikka		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

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

		

		Lapsi aikoo jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen		149		144		5		74		75		43		69		37		56		30		63		54		30		52		24		124		65		35		15		19		69		26		15		20

		

		Mistä olet saanut tietoa ammatillisesta koulutuksesta?

		

		Koulusta yleensä		26		26		40		32		20		30		20		32		34		27		19		26		40		19		25		26		23		26		27		32		26		15		27		40

		Opinto-ohjaajalta / OPOlta		11		10		20		16		5		12		12		8		4		17		14		9		13		10		4		12		8		11		20		11		6		12		13		15

		Opettajilta		5		5		-		4		5		7		3		5		4		10		3		2		3		6		-		6		5		3		-		-		3		12		-		-

		Lapselta		28		28		20		28		28		16		35		30		38		27		21		43		30		13		33		27		32		17		27		37		32		35		13		25

		Puolisolta		1		1		-		-		1		-		1		-		-		-		2		-		-		2		-		1		-		3		-		-		1		-		-		-

		Ystäviltä		15		15		40		14		17		16		14		16		14		10		19		13		13		19		12		16		17		11		20		21		13		12		13		25

		Ammattiosaaja-lehdestä / Ammatissa-lehdestä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muista lehdistä		17		17		-		15		19		23		16		11		5		23		24		7		30		21		25		15		12		26		13		26		13		27		20		20

		Televisiosta / radiosta		14		15		-		12		16		7		17		16		7		17		19		15		13		15		21		13		14		20		7		16		13		4		27		20

		Internetistä / sosiaalisesta mediasta		16		17		-		19		13		12		16		22		16		13		17		20		3		19		17		16		17		11		7		32		16		8		13		40

		Muualta		19		20		-		16		23		12		28		14		20		17		21		20		10		25		29		18		18		14		27		21		20		27		20		5

		En osaa sanoa		5		3		40		3		7		12		1		3		4		7		5		2		-		10		4		5		6		3		7		5		6		4		7		-

		

		Oletko kaivannut lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta?

		

		Kyllä		14		15		-		19		9		21		10		14		11		20		14		19		17		10		17		13		15		14		13		11		16		-		-		35

		En		86		85		100		81		91		79		90		86		89		80		86		81		83		90		83		87		85		86		87		89		84		100		100		65





Taustatiedot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - 9. luokkalaisten vanhemmat

						Äidinkieli				Sukupuoli				Asuinpaikka						Oma koulutus						Puolison koulutus						Erityistä tukea				Oma ammattiryhmä								Puolison ammattiryhmä

				Kaikki		Suomi		Ruotsi		Nainen		Mies		Uusimaa/ kaupunki		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Perus-/ amm.koulu		YO/ opisto		AMK/ yliopisto		Perus-/ amm.koulu		YO/ opisto		AMK/ yliopisto		Kyllä		Ei		Työn- tekijä		Toimi- henkilö		Johtava asema		Yrittäjä		Työn- tekijä		Toimi- henkilö		Johtava asema		Yrittäjä

		Kaikki		150		145		5		75		75		44		69		37		56		31		63		54		30		52		24		125		66		35		15		19		69		26		15		20

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Äidinkieli

		

		Suomi		97		100		-		96		97		91		99		100		98		94		97		100		97		92		100		96		95		100		93		95		96		100		93		95

		Ruotsi		3		-		100		4		3		9		1		-		2		6		3		-		3		8		-		4		5		-		7		5		4		-		7		5

		

		Sukupuoli

		

		Nainen		50		50		60		100		-		52		46		54		34		61		59		54		47		44		54		49		55		51		47		32		45		54		33		75

		Mies		50		50		40		-		100		48		54		46		66		39		41		46		53		56		46		51		45		49		53		68		55		46		67		25

		

		Onko asuinpaikkakuntasi...

		

		Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa		21		19		60		23		19		70		-		-		5		23		33		6		17		33		17		22		14		29		40		11		14		23		27		30

		Muu kaupunki Uudellamaalla		9		8		20		8		9		30		-		-		14		3		6		6		17		8		12		8		9		6		7		21		7		8		20		10

		Turku		4		4		-		3		5		-		9		-		-		6		6		-		7		8		4		4		5		9		-		-		4		4		13		-

		Tampere		4		4		-		5		3		-		9		-		4		6		3		4		3		6		8		3		6		3		7		-		3		12		-		5

		Muu kaupunki		38		39		20		35		41		-		83		-		45		39		32		39		37		37		29		39		35		49		20		58		42		50		13		20

		Kunta, maaseutu		25		26		-		27		23		-		-		100		32		23		19		46		20		10		29		24		32		6		27		11		29		4		27		35

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

		

		Missä maakunnassa asut?

		

		Etelä-Karjala		1		1		-		-		1		-		1		-		-		-		2		-		3		-		-		1		-		-		-		5		-		-		7		-

		Etelä-Pohjanmaa		3		3		-		1		5		-		4		5		5		3		2		4		10		-		-		4		5		-		-		-		6		4		-		-

		Etelä-Savo		1		1		-		1		1		-		3		-		-		3		2		2		-		-		8		-		-		3		-		5		1		-		-		-

		Kainuu		1		1		-		1		1		-		3		-		2		-		2		-		3		2		-		2		2		-		-		-		-		8		-		-

		Kanta-Häme		5		5		-		4		5		-		7		5		5		6		3		4		10		2		4		5		8		3		-		5		6		-		-		5

		Keski-Pohjanmaa		1		1		-		-		3		-		-		5		4		-		-		4		-		-		-		2		2		-		-		-		1		-		-		-

		Keski-Suomi		1		1		-		1		1		-		1		3		2		-		2		2		-		2		-		2		-		-		-		11		-		4		-		5

		Kymenlaakso		1		1		-		-		1		-		1		-		2		-		-		2		-		-		-		1		-		-		-		5		1		-		-		-

		Lappi		3		3		-		5		1		-		3		8		4		3		3		7		3		-		4		3		5		6		-		-		3		-		-		10

		Pirkanmaa		9		9		-		13		4		-		17		3		5		13		10		9		3		13		8		9		14		6		13		-		7		23		7		5

		Pohjanmaa		3		3		-		4		3		-		4		5		4		6		2		6		-		2		-		4		-		-		13		11		1		4		-		5

		Pohjois-Karjala		2		2		-		3		1		-		3		3		2		-		3		4		3		-		4		2		3		-		7		-		4		-		-		-

		Pohjois-Pohjanmaa		5		6		-		3		8		-		6		11		9		3		3		7		7		4		4		6		6		-		13		5		10		4		-		-

		Pohjois-Savo		2		2		-		1		3		-		1		5		4		-		2		4		-		2		4		2		2		3		-		5		-		-		-		10

		Päijät-Häme		3		3		-		3		3		-		4		3		4		3		2		6		-		2		-		3		3		3		-		-		3		-		-		5

		Satakunta		10		10		-		11		9		-		14		14		12		6		10		11		7		10		4		10		11		17		-		5		10		4		13		10

		Uusimaa		33		32		80		36		31		100		1		14		25		32		41		19		33		42		38		33		27		37		47		32		28		31		53		40

		Varsinais-Suomi		14		14		-		11		17		-		22		16		12		16		14		11		13		19		21		13		14		23		7		11		16		19		20		5

		En osaa sanoa		1		-		20		1		-		-		1		-		-		3		-		-		3		-		-		1		2		-		-		-		1		-		-		-

		

		Mikä on oma koulutuksesi? Ylin suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		5		6		-		4		7		5		4		8		14		-		-		7		3		4		-		6		6		-		-		11		7		4		-		5

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		32		32		20		21		43		20		35		41		86		-		-		54		17		17		25		33		47		14		20		32		41		23		13		20

		Ylioppilas		5		6		-		7		4		2		6		8		-		26		-		7		3		2		8		5		8		3		-		-		6		-		-		10

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		1		1		20		1		1		-		3		-		-		6		-		-		7		-		-		2		3		-		-		-		1		-		-		5

		Opistoasteen tutkinto		14		14		20		17		11		16		14		11		-		68		-		13		20		12		17		14		18		3		-		26		17		8		13		15

		Ammattikorkeakoulu		15		15		-		19		11		18		9		22		-		-		35		11		17		17		21		14		6		31		7		16		10		19		20		20

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		27		27		40		31		24		39		29		11		-		-		65		7		33		48		29		27		12		49		73		16		17		46		53		25

		Muu koulutus		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		En tiedä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Mikä on puolisosi koulutus? Ylin suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		5		5		-		8		1		2		3		11		4		6		5		13		-		-		8		4		5		-		7		5		7		-		7		5

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		31		32		-		31		32		11		30		57		55		29		11		87		-		-		33		30		41		11		20		37		46		12		7		35

		Ylioppilas		3		3		-		1		5		7		3		-		4		6		2		-		17		-		4		3		2		6		-		5		4		-		7		5

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		3		3		20		4		3		2		4		3		2		6		3		-		17		-		4		3		5		3		7		-		6		-		-		5

		Opistoasteen tutkinto		13		14		-		13		13		14		13		14		5		16		19		-		67		-		8		14		11		14		7		21		10		15		27		20

		Ammattikorkeakoulu		13		14		-		12		15		16		16		5		11		13		16		-		-		38		8		14		14		14		13		11		9		35		7		15

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		21		19		80		19		24		32		22		8		9		10		38		-		-		62		21		22		14		37		40		16		14		38		47		15

		Muu koulutus		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		En tiedä		2		2		-		-		4		7		-		-		4		-		2		-		-		-		-		2		3		3		-		-		3		-		-		-

		

		Mikä on oma ammattiryhmäsi?

		

		Työntekijä		44		43		60		48		40		34		43		57		62		61		19		56		37		35		29		47		100		-		-		-		65		23		20		25

		Toimihenkilö		23		24		-		24		23		27		30		5		9		6		44		7		27		35		38		20		-		100		-		-		10		42		40		15

		Johtavassa asemassa oleva		10		10		20		9		11		16		6		11		5		-		19		7		7		15		8		10		-		-		100		-		10		8		7		10

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		13		12		20		8		17		14		16		5		14		16		10		15		17		10		21		11		-		-		-		100		6		19		20		30

		Maanviljelijä		1		1		-		-		3		-		-		5		2		3		-		4		-		-		-		2		-		-		-		-		1		-		-		-

		Kotiäiti/koti-isä: ei ansiotyössä tällä hetkellä		1		1		-		3		-		2		-		3		-		3		2		2		-		2		-		2		-		-		-		-		-		-		-		10

		Opiskelija		1		1		-		1		-		-		-		3		-		3		-		2		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		5

		Työtön		4		4		-		5		3		7		1		5		4		6		3		4		13		-		-		5		-		-		-		-		4		4		7		5

		Eläkeläinen		2		2		-		1		3		-		1		5		2		-		3		4		-		2		4		2		-		-		-		-		3		-		7		-

		Muu		1		1		-		-		1		-		1		-		2		-		-		-		-		2		-		1		-		-		-		-		-		4		-		-

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Mikä on puolisosi ammattiryhmä?

		

		Työntekijä		46		46		60		41		51		34		49		54		59		55		30		69		47		31		46		46		68		20		47		21		100		-		-		-

		Toimihenkilö		17		18		-		19		16		18		25		3		12		6		27		6		13		37		17		18		9		31		13		26		-		100		-		-

		Johtavassa asemassa oleva		10		10		20		7		13		16		6		11		4		6		17		4		17		15		17		9		5		17		7		16		-		-		100		-

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		13		13		20		20		7		18		7		19		9		19		14		15		20		12		8		14		8		9		13		32		-		-		-		100

		Maanviljelijä		1		1		-		-		1		-		-		3		2		-		-		2		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kotiäiti/koti-isä: ei ansiotyössä tällä hetkellä		3		3		-		-		5		-		1		8		5		-		2		6		3		-		-		3		3		3		7		-		-		-		-		-

		Opiskelija		1		1		-		-		1		-		1		-		2		-		-		-		-		2		-		1		-		3		-		-		-		-		-		-

		Työtön		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Eläkeläinen		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		1		1		-		-		1		-		1		-		-		-		2		-		-		2		-		1		-		3		-		-		-		-		-		-

		

		Onko peruskoulun yhdeksännellä luokalla oleva lapsesi saanut viimeisen kahden vuoden aikana jotain erityistä tukea koulunkäynnin avuksi?

		

		Kyllä		16		17		-		17		15		16		14		19		11		19		19		19		13		13		100		-		11		26		13		26		16		15		27		10

		En		83		83		100		81		85		84		84		81		88		81		81		80		87		87		-		100		89		71		87		74		83		85		73		90

		En osaa sanoa		1		1		-		1		-		-		1		-		2		-		-		2		-		-		-		-		-		3		-		-		1		-		-		-

		

		Saanut erityistä tukea		24		24		-		13		11		7		10		7		6		6		12		10		4		7		24		-		7		9		2		5		11		4		4		2

		

		Millaista erityistä tukea lapsesi on saanut?

		

		Koulunkäyntiavustaja		8		8		-		15		-		-		10		14		17		17		-		10		-		-		8		-		14		-		-		20		-		-		25		-

		Erityisluokka / erityisryhmä		21		21		-		38		-		14		30		14		17		17		25		30		-		29		21		-		29		22		50		-		27		25		-		50

		Apuvälineet		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tulkki		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tukiopetus		38		38		-		8		73		57		40		14		50		33		33		40		50		43		38		-		29		44		-		40		55		50		25		-

		Jotain muuta		29		29		-		38		18		29		10		57		17		33		33		20		50		14		29		-		14		33		50		40		9		25		50		50






Aikuiset opiskelijat

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset

						Sukupuoli				Ikäryhmä								Asuinpaikkakunta						Ammattiryhmä						Kokenut työttömyyttä/irtisanottu				Milloin viimeksi työttömänä

				Kaikki		Nainen		Mies		Alle 30
-vuotiaat		30-39 
-vuotiaat		40-49 
-vuotiaat		50+ 
-vuotiaat		Pk-seutu Turku Tampere		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Työntekijä		Toimihlö/ joht.as./ yrittäjä		Opiskelija		On/ollut työtön/ irtisanottu		Ei ole		Vuoden sisällä		1-5 vuotta sitten		Yli 5 vuotta sitten

		Kaikki		300		151		149		61		105		77		56		44		203		53		123		43		116		219		75		73		76		69

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Luen sinulle nyt erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Kerro jokaisen väittämän jälkeen, oletko asiasta täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä.

		

		Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta

		

		4 Täysin samaa mieltä		67		70		65		59		66		71		73		70		66		72		64		72		67		67		69		63		68		70

		3 Osittain samaa mieltä		31		28		33		36		32		29		25		27		32		28		32		28		32		30		31		34		28		29

		2 Osittain eri mieltä		2		1		2		3		2		-		2		2		2		-		3		-		1		2		-		3		3		1

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

		Ei osaa sanoa		0		1		-		2		-		-		-		-		0		-		1		-		-		0		-		-		1		-

		

		Keskiarvo		3.66		3.69		3.63		3.57		3.64		3.71		3.71		3.68		3.64		3.72		3.61		3.72		3.66		3.65		3.69		3.6		3.67		3.68

		

		Opiskelu on kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		64		72		56		56		59		71		71		59		62		75		62		65		66		62		69		60		57		68

		3 Osittain samaa mieltä		32		25		39		39		38		25		21		34		33		25		35		30		30		33		31		34		37		28

		2 Osittain eri mieltä		4		3		5		5		3		4		5		7		4		-		3		5		3		5		-		4		7		4

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

		Ei osaa sanoa		0		-		1		-		-		-		2		-		0		-		-		-		-		0		-		1		-		-

		

		Keskiarvo		3.6		3.69		3.51		3.51		3.56		3.68		3.67		3.52		3.58		3.75		3.59		3.6		3.63		3.57		3.69		3.57		3.5		3.64

		

		Opiskelu on mukavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		51		62		40		43		45		65		52		48		48		64		50		40		56		50		55		47		47		55

		3 Osittain samaa mieltä		44		33		54		52		50		29		43		48		46		32		43		58		41		44		44		49		45		38

		2 Osittain eri mieltä		5		5		5		5		5		6		5		5		6		4		7		2		3		6		1		4		8		7

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

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

		

		Keskiarvo		3.46		3.56		3.35		3.38		3.4		3.58		3.46		3.43		3.42		3.6		3.44		3.37		3.53		3.43		3.53		3.42		3.39		3.48

		

		Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa

		

		4 Täysin samaa mieltä		2		1		3		3		2		1		4		5		2		2		4		-		2		2		3		1		1		4

		3 Osittain samaa mieltä		15		9		21		18		22		6		12		9		17		13		15		16		14		17		8		18		20		13

		2 Osittain eri mieltä		35		32		38		38		34		36		30		36		36		26		32		37		37		36		35		32		36		39

		1 Täysin eri mieltä		46		56		36		39		40		55		52		50		42		57		48		47		45		44		52		45		43		43

		Ei osaa sanoa		2		1		2		2		2		1		2		-		2		2		1		-		3		1		3		4		-		-

		

		Keskiarvo		1.74		1.55		1.92		1.85		1.85		1.54		1.67		1.68		1.78		1.6		1.75		1.7		1.72		1.77		1.6		1.74		1.79		1.78

		

		Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu

		

		4 Täysin samaa mieltä		34		23		46		33		46		26		25		25		36		36		41		26		29		37		25		37		38		36

		3 Osittain samaa mieltä		35		40		30		34		34		38		34		34		34		40		33		30		40		36		35		36		38		35

		2 Osittain eri mieltä		22		28		17		23		14		27		30		25		22		21		17		40		22		21		27		19		17		25

		1 Täysin eri mieltä		7		7		6		8		4		8		9		14		6		2		7		5		7		5		12		4		5		4

		Ei osaa sanoa		2		2		1		2		2		1		2		2		1		2		1		-		3		2		1		4		1		-

		

		Keskiarvo		2.99		2.8		3.17		2.93		3.24		2.83		2.76		2.72		3.01		3.12		3.1		2.77		2.94		3.07		2.74		3.1		3.11		3.03

		

		Opiskelen, koska haluan pitää oman osaamiseni ajan tasalla

		

		4 Täysin samaa mieltä		67		74		60		57		67		71		71		61		66		77		74		74		57		64		75		66		55		71

		3 Osittain samaa mieltä		18		15		21		21		22		10		18		25		18		13		16		19		21		18		17		15		22		17

		2 Osittain eri mieltä		9		7		11		15		7		10		7		11		10		4		5		5		14		11		5		16		13		3

		1 Täysin eri mieltä		5		3		7		7		4		6		4		2		5		6		4		2		8		6		3		1		9		7

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

		

		Keskiarvo		3.48		3.6		3.36		3.3		3.53		3.49		3.57		3.45		3.45		3.62		3.61		3.65		3.28		3.41		3.64		3.47		3.24		3.54

		

		Työnantajaani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani

		

		4 Täysin samaa mieltä		24		23		26		18		30		29		16		25		24		25		33		33		14		22		29		16		22		29

		3 Osittain samaa mieltä		23		23		23		31		22		21		16		14		27		15		26		23		18		22		25		15		33		17

		2 Osittain eri mieltä		14		13		15		23		14		10		9		14		13		19		13		14		15		13		16		10		16		13

		1 Täysin eri mieltä		31		34		28		21		27		35		43		36		29		34		24		30		37		33		24		47		18		36

		Ei osaa sanoa		8		8		9		7		8		5		16		11		8		8		3		-		16		9		5		12		11		4

		

		Keskiarvo		2.44		2.38		2.51		2.49		2.59		2.45		2.06		2.31		2.5		2.33		2.71		2.58		2.1		2.37		2.63		2.02		2.66		2.41

		

		Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin

		

		4 Täysin samaa mieltä		69		72		66		66		70		69		70		64		70		70		68		53		73		69		69		75		70		61

		3 Osittain samaa mieltä		27		26		29		31		26		26		29		27		29		23		27		40		25		28		24		25		28		33

		2 Osittain eri mieltä		3		1		5		3		3		4		2		7		1		6		4		5		2		2		5		-		3		4

		1 Täysin eri mieltä		1		1		1		-		1		1		-		2		-		2		1		2		-		0		1		-		-		1

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

		

		Keskiarvo		3.65		3.7		3.6		3.62		3.66		3.62		3.68		3.52		3.68		3.6		3.63		3.44		3.72		3.66		3.61		3.75		3.67		3.54

		

		Opiskelupaikan hakemiseen ja valintaan vaikuttaa moni asia. Kuinka paljon seuraavaksi luettelemani tekijät vaikuttivat siihen, mihin sinä hait opiskelemaan?

		

		Halu saada nopeasti hyvä ammatti

		

		4 Erittäin paljon		32		30		33		30		33		29		36		34		32		30		36		26		30		34		24		38		33		30

		3 Melko paljon		33		35		31		39		35		27		29		34		35		23		27		28		40		35		28		37		38		29

		2 Ei kovin paljon		16		15		17		16		11		19		18		11		17		15		15		16		16		16		17		7		20		20

		1 Ei lainkaan		20		20		19		15		20		25		18		20		16		32		22		30		14		16		31		18		9		20

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

		

		Keskiarvo		2.77		2.76		2.77		2.84		2.82		2.6		2.82		2.82		2.82		2.51		2.76		2.49		2.86		2.88		2.45		2.96		2.95		2.7

		

		Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus

		

		4 Erittäin paljon		15		15		14		16		11		13		20		11		16		11		16		26		9		13		19		12		12		16

		3 Melko paljon		31		26		36		28		39		30		21		41		29		32		31		28		32		31		31		33		34		26

		2 Ei kovin paljon		32		34		31		30		32		29		41		34		32		32		25		30		41		37		19		38		36		36

		1 Ei lainkaan		22		25		19		26		16		29		18		14		23		23		28		16		17		19		31		16		18		22

		Ei osaa sanoa		0		1		-		-		1		-		-		-		-		2		-		-		1		-		1		-		-		-

		

		Keskiarvo		2.39		2.32		2.46		2.34		2.46		2.27		2.43		2.5		2.38		2.33		2.36		2.63		2.34		2.39		2.38		2.41		2.39		2.36

		

		Halu päästä nopeasti työelämään tai takaisin työelämään

		

		4 Erittäin paljon		46		43		48		48		48		43		43		52		44		45		46		35		45		50		36		64		46		38

		3 Melko paljon		23		22		25		30		24		18		23		23		25		19		20		7		34		24		20		19		37		16

		2 Ei kovin paljon		9		12		7		13		6		12		9		7		10		8		7		12		12		10		8		7		8		16

		1 Ei lainkaan		21		21		20		10		22		25		25		18		20		26		25		47		8		15		35		10		9		28

		Ei osaa sanoa		1		2		-		-		1		3		-		-		1		2		2		-		1		1		1		-		-		3

		

		Keskiarvo		2.95		2.89		3.01		3.15		2.98		2.81		2.84		3.09		2.95		2.85		2.88		2.3		3.17		3.1		2.58		3.38		3.2		2.66

		

		Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa

		

		4 Erittäin paljon		22		21		23		33		25		16		16		23		22		25		25		26		16		21		25		22		25		16

		3 Melko paljon		32		28		36		33		39		29		23		41		33		21		33		16		38		34		31		38		33		30

		2 Ei kovin paljon		23		28		19		20		17		27		34		16		26		21		22		19		28		26		16		25		22		32

		1 Ei lainkaan		22		22		21		13		19		29		27		20		19		34		20		40		17		19		28		14		20		22

		Ei osaa sanoa		0		1		-		2		-		-		-		-		0		-		-		-		1		0		-		1		-		-

		

		Keskiarvo		2.56		2.49		2.62		2.87		2.7		2.31		2.29		2.66		2.58		2.36		2.64		2.28		2.54		2.57		2.53		2.69		2.63		2.41

		

		Halu kehittyä omassa työssä

		

		4 Erittäin paljon		58		56		60		52		55		70		54		48		58		70		63		70		49		55		67		48		55		62

		3 Melko paljon		24		24		24		28		29		18		20		39		25		9		20		19		30		26		19		29		26		23

		2 Ei kovin paljon		8		10		6		5		9		6		12		7		7		11		10		5		8		9		5		10		7		10

		1 Ei lainkaan		8		8		7		11		7		4		11		5		8		9		7		7		9		7		9		8		11		3

		Ei osaa sanoa		2		2		2		3		1		1		4		2		2		-		1		-		4		3		-		5		1		1

		

		Keskiarvo		3.36		3.31		3.4		3.25		3.34		3.57		3.2		3.33		3.35		3.4		3.41		3.51		3.25		3.33		3.43		3.23		3.28		3.47

		

		Tarve kouluttautua, että pysyy työelämässä

		

		4 Erittäin paljon		57		56		58		52		63		52		61		61		57		57		57		47		62		65		36		64		70		62

		3 Melko paljon		22		23		21		21		17		25		29		23		25		11		21		21		22		21		25		27		18		16

		2 Ei kovin paljon		11		12		9		15		9		14		5		11		10		13		11		19		8		8		17		4		8		12

		1 Ei lainkaan		9		9		10		11		10		9		5		5		8		17		11		14		7		5		21		4		3		10

		Ei osaa sanoa		0		-		1		-		1		-		-		-		-		2		-		-		1		0		-		-		1		-

		

		Keskiarvo		3.28		3.27		3.29		3.15		3.34		3.19		3.45		3.41		3.3		3.1		3.24		3		3.41		3.46		2.76		3.52		3.57		3.3

		

		Oma kunnianhimo ja menestyshalu

		

		4 Erittäin paljon		35		39		30		43		34		30		34		34		32		47		37		42		31		33		40		29		29		43

		3 Melko paljon		40		36		45		38		48		44		25		32		46		25		38		40		42		39		41		40		41		36

		2 Ei kovin paljon		16		17		15		13		13		14		25		20		15		17		14		12		18		19		9		29		18		9

		1 Ei lainkaan		9		9		9		7		5		12		16		14		7		11		11		7		9		9		9		3		12		12

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

		

		Keskiarvo		3.01		3.05		2.96		3.16		3.11		2.92		2.77		2.86		3.02		3.08		3		3.16		2.96		2.97		3.12		2.95		2.87		3.12

		

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

		

		4 Erittäin paljon		42		44		40		44		48		31		43		32		45		38		44		30		44		44		36		45		47		41

		3 Melko paljon		30		28		32		30		25		38		30		45		29		23		33		14		32		31		28		32		36		25

		2 Ei kovin paljon		13		14		11		10		14		13		12		14		12		13		12		19		11		12		15		11		8		17

		1 Ei lainkaan		15		13		17		16		13		17		14		9		13		26		11		37		13		12		21		12		9		16

		Ei osaa sanoa		0		1		-		-		-		1		-		-		0		-		1		-		-		0		-		-		-		1

		

		Keskiarvo		2.99		3.04		2.95		3.02		3.07		2.84		3.02		3		3.06		2.72		3.11		2.37		3.07		3.08		2.79		3.1		3.21		2.91

		

		Minua kiinnostava ala

		

		4 Erittäin paljon		79		81		77		72		80		83		79		64		81		85		77		77		84		75		89		70		83		72

		3 Melko paljon		18		17		18		26		17		13		16		30		17		11		18		21		14		21		9		26		16		20

		2 Ei kovin paljon		3		2		3		-		3		4		4		5		2		4		4		2		2		4		-		4		-		7

		1 Ei lainkaan		1		-		1		2		-		-		2		2		0		-		1		-		1		0		1		-		1		-

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

		

		Keskiarvo		3.75		3.79		3.71		3.69		3.77		3.79		3.71		3.55		3.78		3.81		3.72		3.74		3.8		3.71		3.87		3.66		3.8		3.65

		

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

		

		4 Erittäin paljon		28		30		26		36		30		26		18		30		25		36		34		21		24		27		27		22		34		25

		3 Melko paljon		27		28		26		23		30		29		21		32		27		21		23		33		28		25		32		30		18		26

		2 Ei kovin paljon		22		19		25		25		25		18		18		20		25		11		23		16		23		25		15		27		25		22

		1 Ei lainkaan		24		24		24		16		16		27		43		18		23		32		20		30		24		24		27		21		22		28

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

		

		Keskiarvo		2.58		2.64		2.52		2.79		2.72		2.53		2.14		2.73		2.54		2.6		2.71		2.44		2.53		2.55		2.59		2.53		2.64		2.48

		

		Koulutusajan pituus

		

		4 Erittäin paljon		29		34		25		34		33		19		29		39		26		34		24		33		34		28		35		30		36		16

		3 Melko paljon		34		31		36		26		36		35		36		34		35		26		33		33		32		37		23		37		33		41

		2 Ei kovin paljon		16		15		17		13		13		21		18		18		16		15		18		16		15		16		16		15		13		20

		1 Ei lainkaan		21		21		21		26		17		25		18		9		23		25		24		19		20		20		27		18		18		23

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

		

		Keskiarvo		2.71		2.78		2.64		2.69		2.86		2.49		2.75		3.02		2.65		2.7		2.58		2.79		2.79		2.73		2.65		2.79		2.86		2.49

		

		Oppilaitoksen sijainti

		

		4 Erittäin paljon		44		53		36		34		41		47		59		45		44		43		42		49		44		41		53		45		43		33

		3 Melko paljon		31		29		33		30		36		31		21		39		31		25		32		26		31		33		24		37		29		33

		2 Ei kovin paljon		11		9		13		13		11		10		9		9		10		15		11		12		13		13		5		5		18		16

		1 Ei lainkaan		14		9		18		23		11		12		11		7		14		17		15		14		12		13		17		12		9		17

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

		

		Keskiarvo		3.06		3.26		2.86		2.75		3.07		3.13		3.29		3.23		3.05		2.94		3.01		3.09		3.07		3.02		3.13		3.15		3.07		2.83

		

		Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi

		

		4 Erittäin paljon		40		39		40		33		36		43		48		32		40		43		47		42		32		37		45		33		34		45

		3 Melko paljon		37		39		35		36		41		38		30		27		39		36		29		49		41		39		32		41		36		41

		2 Ei kovin paljon		11		9		14		16		13		6		9		27		10		4		12		2		13		13		8		14		21		3

		1 Ei lainkaan		12		13		10		15		9		13		12		14		10		17		11		7		14		11		15		11		9		12

		Ei osaa sanoa		0		-		1		-		1		-		-		-		0		-		-		-		1		0		-		1		-		-

		

		Keskiarvo		3.05		3.04		3.06		2.87		3.06		3.1		3.14		2.77		3.11		3.06		3.12		3.26		2.91		3.04		3.08		2.97		2.95		3.19

		

		Kavereiden mielipiteet tai suositukset

		

		4 Erittäin paljon		5		5		5		2		11		3		-		5		4		8		4		5		6		5		3		5		7		4

		3 Melko paljon		7		8		7		15		5		6		5		2		8		9		6		7		9		6		11		5		8		6

		2 Ei kovin paljon		14		15		13		13		19		9		14		23		14		9		15		19		12		14		16		14		12		16

		1 Ei lainkaan		73		72		74		70		65		81		80		68		74		74		76		70		72		74		71		74		74		74

		Ei osaa sanoa		0		-		1		-		-		1		-		2		-		-		-		-		1		0		-		1		-		-

		

		Keskiarvo		1.44		1.45		1.43		1.48		1.63		1.3		1.25		1.42		1.43		1.51		1.38		1.47		1.48		1.43		1.45		1.42		1.47		1.41

		

		Ohjaajien mielipiteet tai suositukset: muun muassa ammatinvalinnan ja työvoimatoimiston ohjaajat, Ohjaamojen henkilöstö

		

		4 Erittäin paljon		3		3		3		-		4		5		2		2		3		4		4		-		3		4		1		3		7		1

		3 Melko paljon		12		9		14		18		12		8		9		16		12		6		8		7		15		13		7		23		11		6

		2 Ei kovin paljon		19		17		21		28		21		16		12		23		21		11		22		5		20		20		17		19		20		20

		1 Ei lainkaan		66		70		62		54		63		71		77		59		64		79		66		88		63		63		75		55		63		72

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

		

		Keskiarvo		1.52		1.46		1.58		1.64		1.57		1.47		1.36		1.61		1.54		1.34		1.5		1.19		1.57		1.57		1.35		1.74		1.61		1.36

		

		Työnantajan mielipide tai suositukset

		

		4 Erittäin paljon		9		8		10		3		12		9		9		11		8		11		13		12		5		8		12		4		9		10

		3 Melko paljon		18		18		17		25		16		17		12		20		18		15		27		14		9		16		23		15		12		23

		2 Ei kovin paljon		11		11		11		11		12		9		11		5		13		8		10		14		11		11		11		10		17		6

		1 Ei lainkaan		61		62		59		61		57		64		64		61		60		64		50		60		72		63		55		67		61		59

		Ei osaa sanoa		2		1		3		-		2		1		4		2		1		2		1		-		3		2		-		4		1		1

		

		Keskiarvo		1.75		1.71		1.78		1.7		1.83		1.71		1.65		1.81		1.74		1.73		2.03		1.77		1.46		1.69		1.92		1.54		1.69		1.84

		

		Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne

		

		4 Erittäin paljon		11		11		10		11		11		9		11		7		11		11		8		9		11		12		4		15		13		9

		3 Melko paljon		22		24		20		20		21		22		27		27		22		19		23		12		26		26		9		27		28		23

		2 Ei kovin paljon		15		16		13		20		15		16		7		18		14		13		16		7		13		17		9		19		18		13

		1 Ei lainkaan		53		49		56		49		52		53		55		48		53		57		53		72		50		45		77		38		41		55

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

		

		Keskiarvo		1.91		1.97		1.84		1.93		1.91		1.87		1.93		1.93		1.92		1.85		1.86		1.58		1.98		2.06		1.4		2.19		2.13		1.86

		

		Kuinka kiinnostavina itsellesi pidit seuraavia koulutusvaihtoehtoja?

		

		Koko ammatillinen tutkinto

		

		4 Erittäin kiinnostava		52		58		46		44		45		61		59		43		53		55		49		53		56		49		60		42		50		55

		3 Melko kiinnostava		40		34		46		46		46		34		32		43		40		36		43		30		39		44		28		51		49		33

		2 Ei kovin kiinnostava		6		7		6		8		8		5		4		11		5		8		7		12		3		5		9		3		1		10

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

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

		

		Keskiarvo		3.41		3.47		3.36		3.33		3.33		3.56		3.45		3.27		3.44		3.43		3.4		3.33		3.48		3.41		3.45		3.32		3.49		3.42

		

		Ammatillisen tutkinnon osa tai osia

		

		4 Erittäin kiinnostava		36		40		32		28		36		44		36		41		34		40		37		37		36		35		40		34		33		39

		3 Melko kiinnostava		42		39		45		54		40		39		36		23		46		42		44		40		41		43		39		40		49		41

		2 Ei kovin kiinnostava		13		11		14		11		14		9		16		23		11		11		13		14		10		14		9		15		16		10

		1 Ei lainkaan kiinnostava		9		9		9		7		9		8		12		14		8		6		6		9		11		8		11		11		3		10

		Ei osaa sanoa		0		1		-		-		1		-		-		-		-		2		-		-		1		-		1		-		-		-

		

		Keskiarvo		3.06		3.12		3.01		3.03		3.05		3.19		2.95		2.91		3.07		3.17		3.13		3.05		3.03		3.05		3.09		2.97		3.12		3.09

		

		Omiin tai työelämän tarpeisiin räätälöity muu ammatillinen koulutus, ammattitaitoa syventävä tai täydentävä koulutus

		

		4 Erittäin kiinnostava		35		33		36		26		36		40		32		27		34		42		44		49		22		31		47		23		37		32

		3 Melko kiinnostava		42		44		40		54		39		38		41		50		41		38		39		33		47		43		39		44		43		42

		2 Ei kovin kiinnostava		12		12		12		10		14		8		16		11		13		9		8		9		17		15		4		19		11		14

		1 Ei lainkaan kiinnostava		10		10		11		10		9		13		11		9		11		8		9		9		13		11		9		11		9		12

		Ei osaa sanoa		1		1		1		-		2		1		-		2		-		4		-		-		2		1		1		3		-		-

		

		Keskiarvo		3.02		3.01		3.03		2.97		3.05		3.07		2.95		2.98		2.99		3.18		3.18		3.21		2.78		2.94		3.24		2.82		3.08		2.94

		

		Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, niin sanottu kaksoistutkinto

		

		4 Erittäin kiinnostava		3		1		5		3		2		3		4		-		3		4		2		5		3		2		4		-		3		4

		3 Melko kiinnostava		8		8		9		18		7		6		4		14		7		8		7		9		9		7		12		8		9		4

		2 Ei kovin kiinnostava		11		9		13		11		10		12		9		9		12		8		9		9		12		12		5		10		11		16

		1 Ei lainkaan kiinnostava		78		82		74		67		82		78		84		75		78		81		80		77		76		79		77		82		78		75

		Ei osaa sanoa		0		1		-		-		-		1		-		2		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-

		

		Keskiarvo		1.35		1.27		1.44		1.57		1.29		1.33		1.27		1.37		1.35		1.34		1.31		1.42		1.39		1.33		1.42		1.26		1.37		1.38

		

		Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		3		3		3		2		2		3		7		2		3		4		4		-		3		1		7		-		3		1

		3 Melko kiinnostava		11		11		11		13		13		12		4		5		13		9		12		5		13		11		12		10		12		10

		2 Ei kovin kiinnostava		9		10		7		13		6		8		11		2		8		17		11		7		7		10		7		10		7		13

		1 Ei lainkaan kiinnostava		71		70		72		70		70		74		68		84		71		57		67		86		69		72		69		73		72		70

		Ei osaa sanoa		6		7		6		2		9		4		11		7		4		13		6		2		9		7		5		8		7		6

		

		Keskiarvo		1.43		1.43		1.43		1.45		1.42		1.41		1.44		1.2		1.45		1.54		1.51		1.17		1.44		1.37		1.54		1.31		1.41		1.4

		

		Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

		

		4 Erittäin kiinnostava		3		3		3		2		2		5		4		-		4		2		4		2		3		3		4		1		5		1

		3 Melko kiinnostava		8		8		9		10		11		8		-		5		10		6		7		7		9		7		9		10		4		9

		2 Ei kovin kiinnostava		6		5		6		7		6		6		4		2		6		6		5		2		8		7		1		8		5		9

		1 Ei lainkaan kiinnostava		76		75		77		80		73		77		79		84		75		74		80		86		72		76		80		73		80		75

		Ei osaa sanoa		7		9		5		2		8		4		14		9		4		13		4		2		9		6		5		8		5		6

		

		Keskiarvo		1.34		1.32		1.35		1.32		1.37		1.39		1.17		1.12		1.4		1.26		1.33		1.24		1.36		1.32		1.34		1.34		1.31		1.32

		

		Mitä alaa opiskelet tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa? Mikä on pääasiallinen ala?

		

		Kasvatusalat		2		4		1		3		-		5		2		5		1		4		2		2		1		2		1		4		-		3

		Humanistiset ja taidealat		5		6		5		5		5		9		2		5		6		4		2		9		9		5		5		7		4		6

		Yhteiskunnalliset alat		1		2		-		-		2		-		2		2		-		4		-		5		1		0		3		-		1		-

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		15		21		9		16		21		8		12		41		10		13		14		26		11		16		13		19		14		12

		Luonnontieteet		3		5		1		-		3		5		5		-		4		4		2		2		6		4		3		5		1		4

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		4		2		6		3		4		4		4		16		1		4		2		5		5		3		7		3		7		-

		Tekniikan alat		25		13		38		38		30		14		20		16		27		26		29		19		25		25		25		25		26		25

		Maa- ja metsätalousalat		4		3		5		2		4		6		5		-		5		6		2		7		4		4		4		4		4		4

		Terveys- ja hyvinvointialat		23		30		17		23		21		23		29		7		28		21		28		9		26		23		24		16		29		25

		Palvelualat		16		15		17		10		11		25		20		9		18		15		19		16		12		17		15		16		13		22

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

		

		Opiskeletko tällä hetkellä myös jotain muuta alaa tai tutkintoa?

		

		Kyllä		3		3		3		-		5		-		5		5		2		2		2		2		3		2		4		3		1		3

		En		97		97		97		100		95		100		95		95		98		98		98		98		97		98		96		97		99		97

		

		Opiskelee myös muuta alaa/tutkintoa amm. koulutuksessa		8		4		4		-		5		-		3		2		5		1		3		1		3		5		3		2		1		2

		

		Mitä muuta alaa tai tutkintoa opiskelet tällä hetkellä?

		

		Kasvatusalat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Humanistiset ja taidealat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Yhteiskunnalliset alat		12		25		-		-		20		-		-		-		20		-		33		-		-		20		-		-		-		50

		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		25		-		50		-		20		-		33		50		20		-		33		-		33		20		33		50		-		-

		Luonnontieteet		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tietojen käsittely ja tietoliikenne, ICT		12		-		25		-		20		-		-		50		-		-		33		-		-		-		33		-		-		-

		Tekniikan alat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Maa- ja metsätalousalat		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Terveys- ja hyvinvointialat		25		50		-		-		20		-		33		-		20		100		-		100		33		20		33		-		-		50

		Palvelualat		12		25		-		-		20		-		-		-		20		-		-		-		33		20		-		-		100		-

		Jokin muu ala		12		-		25		-		-		-		33		-		20		-		-		-		-		20		-		50		-		-

		

		Kaikki		300		151		149		61		105		77		56		44		203		53		123		43		116		219		75		73		76		69

		

		Tiesitkö, että nykyään on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa niin sanottuna kaksoistutkintona?

		

		Kyllä		90		93		86		89		96		82		89		91		89		91		87		86		93		89		91		93		83		91

		En		10		7		14		11		4		18		11		9		11		9		13		14		7		11		9		7		17		9

		

		Tiesitkö, että myös ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin asti?

		

		Kyllä		91		93		89		98		93		87		84		95		89		96		87		95		93		89		96		92		86		91

		En		9		7		11		2		7		13		16		5		11		4		13		5		7		11		4		8		14		9

		

		Kuinka tyytyväinen olet opiskelupaikkaasi tällä hetkellä?

		

		Erittäin tyytyväinen		47		47		47		52		41		55		41		41		47		51		49		40		47		46		49		37		53		46

		Melko tyytyväinen		38		38		39		31		46		31		43		36		39		38		40		47		37		38		39		45		28		43

		Ei tyytyväinen eikä tyytymätön		9		9		8		11		8		8		9		11		9		6		7		7		11		10		7		10		12		7

		Melko tyytymätön		5		5		4		3		4		6		5		9		3		6		3		7		3		5		3		7		7		3

		Erittäin tyytymätön		1		1		2		2		2		-		2		2		1		-		2		-		2		1		3		1		1		-

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

		

		Kuinka varmasti uskot jossakin vaiheessa opiskelevasi lisää nykyisten opintojesi jälkeen?

		

		Erittäin varmasti		13		14		12		15		15		14		5		16		14		6		8		21		16		12		16		10		13		14

		Melko varmasti		37		35		40		43		36		43		27		48		33		43		41		33		33		37		39		41		45		23

		En tiedä opiskelenko työurani aikana lisää vai en		35		36		34		34		35		29		43		20		37		40		37		40		33		37		29		37		30		45

		Melko varmasti en		11		11		11		7		11		13		12		14		11		9		11		7		14		12		8		10		11		16

		Varmasti en		4		3		4		2		2		1		12		2		4		2		4		-		4		2		8		3		1		1

		

		Seuraavaksi pyydän sinua ottamaan kantaa neljään väittämään.

		

		Nykyiset opintoni/tuleva tutkintoni on hyödyllinen työelämässä

		

		Kyllä		95		94		95		92		94		95		98		86		96		98		95		95		93		95		95		93		95		97

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

		En osaa sanoa		3		4		3		7		3		3		2		9		3		-		2		5		4		3		4		5		3		-

		

		Nykyiset opintoni/tuleva tutkintoni on hyödyllinen mahdollisissa jatko-opinnoissa

		

		Kyllä		80		85		74		75		85		82		71		75		82		75		82		72		80		79		80		70		82		86

		Ei		9		9		9		8		7		5		18		11		7		11		7		14		8		7		15		12		4		4

		En osaa sanoa		12		7		17		16		9		13		11		14		11		13		11		14		12		14		5		18		14		10

		

		Jos saisin hakea tai valita uudelleen opiskelupaikkani, niin valitsisin saman, jossa opiskelen nyt

		

		Kyllä		82		79		84		82		86		78		79		64		85		83		84		91		78		81		84		82		75		86

		Ei		11		13		9		7		10		14		11		16		9		13		10		2		12		11		8		11		14		9

		En osaa sanoa		8		8		7		11		4		8		11		20		6		4		7		7		10		8		8		7		11		6

		

		Voisin suositella nykyisiä opintojani työkavereille tai ystäville

		

		Kyllä		88		90		87		89		85		90		93		82		89		91		87		93		87		88		91		89		82		94

		Ei		7		7		7		7		10		5		5		9		7		6		9		2		8		6		8		5		11		3

		En osaa sanoa		5		3		6		5		6		5		2		9		4		4		4		5		5		5		1		5		8		3

		

		Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestäsi pidetään?

		

		Erittäin arvostettu		13		12		13		7		10		12		25		14		12		15		13		16		12		12		15		12		11		14

		Melko arvostettu		56		54		57		61		57		55		50		41		58		58		56		53		53		54		57		55		55		52

		Ei kovin arvostettu		26		27		24		21		30		27		21		39		24		21		28		28		24		26		27		22		26		29

		Ei lainkaan arvostettu		2		2		3		5		3		1		-		2		2		4		-		-		6		3		-		4		5		-

		En osaa sanoa		4		5		3		7		1		5		4		5		4		2		3		2		4		5		1		7		3		4

		

		Entä kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona lukiota mielestäsi pidetään?

		

		Erittäin arvostettu		19		26		13		15		20		22		18		14		21		17		20		16		20		16		29		12		14		22

		Melko arvostettu		53		56		49		52		46		58		59		57		49		62		45		63		58		56		44		55		53		61

		Ei kovin arvostettu		21		13		29		20		25		18		20		25		22		15		28		16		16		20		23		23		24		13

		Ei lainkaan arvostettu		4		3		5		8		6		-		-		-		4		6		5		2		3		4		3		4		5		1

		En osaa sanoa		3		2		5		5		4		1		4		5		4		-		2		2		4		4		1		5		4		3





Taustatiedot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset

						Sukupuoli				Ikäryhmä								Asuinpaikkakunta						Ammattiryhmä						Kokenut työttömyyttä/irtisanottu				Milloin viimeksi työttömänä

				Kaikki		Nainen		Mies		Alle 30
-vuotiaat		30-39 
-vuotiaat		40-49 
-vuotiaat		50+ 
-vuotiaat		Pk-seutu Turku Tampere		Muu kaupunki		Kunta maaseutu		Työntekijä		Toimihlö/ joht.as./ yrittäjä		Opiskelija		On/ollut työtön/ irtisanottu		Ei ole		Vuoden sisällä		1-5 vuotta sitten		Yli 5 vuotta sitten

		Kaikki		300		151		149		61		105		77		56		44		203		53		123		43		116		219		75		73		76		69

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Opiskeletko tällä hetkellä ammatillisesssa oppilaitoksessa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa?

		

		Kyllä		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		En		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Sukupuoli

		

		Nainen		50		100		-		48		42		56		62		55		47		58		52		49		48		49		55		44		37		68

		Mies		50		-		100		52		58		44		38		45		53		42		48		51		52		51		45		56		63		32

		

		Minkä ikäinen olet?

		

		Alle 30-vuotias		20		19		21		100		-		-		-		23		20		21		16		9		28		20		21		22		28		9

		30-39 -vuotias		35		29		41		-		100		-		-		30		36		34		38		28		36		37		28		36		39		36

		40-49 -vuotias		26		28		23		-		-		100		-		27		27		19		30		26		21		27		23		21		25		38

		50+ -vuotias		19		23		14		-		-		-		100		20		16		26		15		37		15		16		27		22		8		17

		

		

		Onko asuinpaikkakuntasi...

		

		Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa		8		10		6		10		8		5		11		55		-		-		7		14		6		7		11		10		8		4

		Muu kaupunki Uudellamaalla		0		-		1		-		1		-		-		2		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-

		Turku		5		5		5		7		3		6		5		34		-		-		5		2		4		4		7		10		1		1

		Tampere		1		1		2		-		1		4		-		9		-		-		-		2		3		2		-		-		4		1

		Muu kaupunki		68		64		72		66		70		71		59		-		100		-		72		56		72		70		63		63		74		74

		Kunta, maaseutu		18		21		15		18		17		13		25		-		-		100		17		23		16		17		20		18		13		19

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

		

		Missä maakunnassa asut?

		

		Etelä-Karjala		5		4		6		8		4		4		5		-		6		4		7		-		5		5		4		5		4		7

		Etelä-Pohjanmaa		5		6		4		2		2		6		12		-		5		8		6		7		3		5		4		3		7		6

		Etelä-Savo		5		8		3		3		6		6		5		-		6		8		4		2		9		5		8		7		3		4

		Kainuu		5		4		5		-		5		6		7		-		5		6		2		9		5		5		5		5		-		9

		Kanta-Häme		5		5		6		3		8		6		2		-		4		15		7		7		3		5		7		3		5		6

		Keski-Pohjanmaa		2		2		1		2		1		4		-		-		2		-		2		2		-		2		1		1		3		1

		Keski-Suomi		7		7		7		5		10		8		4		-		9		6		11		14		2		8		7		7		7		10

		Kymenlaakso		5		5		5		2		6		6		5		-		7		-		3		5		8		6		3		5		7		6

		Lappi		2		2		1		-		1		3		4		-		1		6		2		2		1		2		-		4		1		1

		Pirkanmaa		9		9		10		15		8		8		9		9		10		8		4		12		14		9		11		5		13		7

		Pohjanmaa		5		4		6		5		8		3		4		-		5		9		7		5		4		6		3		5		5		7

		Pohjois-Karjala		5		5		4		-		4		4		12		-		5		8		4		7		3		5		4		4		5		6

		Pohjois-Pohjanmaa		8		6		10		13		5		9		5		-		10		8		9		7		8		5		13		7		5		4

		Pohjois-Savo		6		5		8		10		10		3		-		-		8		4		5		-		11		8		3		1		16		6

		Päijät-Häme		5		7		2		8		6		3		2		-		5		6		6		-		5		5		3		7		5		4

		Satakunta		5		5		4		7		5		4		4		-		6		4		5		-		6		5		4		8		5		1

		Uusimaa		9		11		7		10		10		5		11		57		-		2		7		16		6		8		11		10		8		6

		Varsinais-Suomi		8		6		9		8		4		12		9		34		3		2		8		5		7		6		11		11		1		7

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

		

		Mitkä seuraavista koulutuksista tai tutkinnoista olet itse suorittanut?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		55		49		60		61		56		52		50		59		51		66		59		44		54		52		60		55		53		48

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		54		50		58		51		58		57		46		39		55		64		60		44		55		56		49		47		61		62

		Ylioppilas		27		33		20		25		28		18		39		39		24		26		27		30		27		23		35		23		26		19

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		5		6		5		5		5		6		5		9		5		4		2		7		9		5		5		5		5		6

		Opistoasteen tutkinto		12		16		8		2		5		22		23		16		11		11		11		21		8		10		17		15		7		9

		Ammattikorkeakoulu		13		17		9		8		12		18		12		11		14		11		11		23		12		12		16		10		9		19

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		8		10		5		2		7		6		18		9		6		11		7		16		3		7		11		10		7		3

		Muu koulutus		2		1		3		-		2		4		2		-		2		4		2		2		2		2		3		-		3		3

		En tiedä		1		1		1		-		-		1		-		2		0		-		1		-		1		-		3		-		-		-

		

		Mikä on ammattiryhmäsi?

		

		Työntekijä		41		42		40		33		45		48		34		32		43		40		100		-		-		39		48		25		36		58

		Toimihenkilö		6		5		6		3		3		6		12		11		3		9		-		40		-		4		11		-		7		6

		Johtavassa asemassa oleva		3		3		2		-		3		3		5		2		3		2		-		19		-		1		7		-		1		3

		Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja		6		5		7		3		6		5		9		7		5		6		-		40		-		4		9		4		1		7

		Maanviljelijä		0		1		-		-		-		-		2		-		-		2		-		2		-		0		-		1		-		-

		Kotiäiti: ei ansiotyössä tällä hetkellä		1		2		-		-		2		1		-		2		0		2		-		-		-		1		-		1		3		-

		Opiskelija		39		37		40		52		40		31		30		34		41		34		-		-		100		44		25		51		53		26

		Työtön		4		4		5		7		2		5		5		9		3		4		-		-		-		6		-		18		-		-

		Eläkeläinen		0		-		1		-		-		-		2		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ei tiedä / ei osaa sanoa - ÄLÄ LUE TÄTÄ!		0		1		-		2		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Ei ole tällä hetkellä työtön		287		145		142		57		103		73		53		40		196		51		123		43		116		206		75		60		76		69

		

		Oletko koskaan tullut irtisanotuksi tai ollut työttömänä?

		

		Kyllä		72		70		73		68		77		77		60		62		74		69		69		51		83		100		-		100		100		100

		En		26		28		24		28		20		23		38		32		24		29		29		47		16		-		100		-		-		-

		En halua vastata		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		On joskus irtisanottu/ollut työttömänä		206		102		104		39		79		56		32		25		146		35		85		22		96		206		-		60		76		69

		

		Milloin olet viimeksi ollut työttömänä?

		

		Vuoden sisällä		29		25		33		31		30		20		41		40		27		31		21		18		39		29		-		100		-		-

		Yli vuosi - 2 vuotta sitten		22		14		30		41		23		18		3		20		24		14		20		14		26		22		-		-		59		-

		Yli 2 vuotta - 5 vuotta sitten		15		14		16		13		15		16		16		20		14		14		12		18		16		15		-		-		41		-

		Yli 5 vuotta sitten		33		46		21		15		32		46		38		20		35		37		47		50		19		33		-		-		-		100

		

		Kaikki		300		151		149		61		105		77		56		44		203		53		123		43		116		219		75		73		76		69

		

		Oletko viimeisen kahden vuoden aikana saanut jotain erityistä tukea opiskelusi avuksi?

		

		Kyllä		22		24		20		20		25		18		25		20		22		23		16		12		34		23		17		23		21		26

		En		76		74		78		77		72		81		75		77		76		74		83		88		62		74		81		75		74		74

		En osaa sanoa		2		2		2		3		3		1		-		2		1		4		1		-		4		2		1		1		5		-

		

		Saanut erityistä tukea		66		36		30		12		26		14		14		9		45		12		20		5		39		51		13		17		16		18

		

		Millaista erityistä tukea olet saanut?

		

		Koulunkäyntiavustaja		2		3		-		-		4		-		-		-		2		-		5		-		-		-		-		-		-		-

		Erityisluokka / erityisryhmä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Apuvälineet		2		3		-		-		4		-		-		-		2		-		-		-		3		2		-		-		6		-

		Tulkki		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Rahallista tukea		86		83		90		100		77		93		86		89		82		100		80		100		90		86		92		88		81		89

		Jotain muuta		11		11		10		-		15		7		14		11		13		-		10		-		10		12		8		18		6		11
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