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Tutkimuksen tavoite ja toteutus

• Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta 
puhelinhaastatteluilla IROResearchin haastattelukeskuksesta 10. - 15.10.2018 välisenä 
aikana.

• Tavoitteena oli selvittää suomalaisten yritysten henkilöstöasioista päättävien henkilöiden 
mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta Suomessa.

• Kohderyhmä oli henkilöstöasioista päättävät henkilöt yli viiden hengen yrityksissä 
valtakunnallisesti.

• Tutkimuksen otoskoko oli 100 kohderyhmään kuuluvaa yrityspäättäjää, ja se oli kiintiöity 
yrityskoon suhteen. Otos muodostettiin Asiakastieto Oy:n yritysrekisteristä.

• 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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SFS-ISO 20252:2012 sertifioitu  



Yritysten henkilöstöpäättäjät 2018

Aineiston rakenne
Kaikki vastaajat, N=100
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%

Yrityksen sijaintipaikkakunnan tyyppi
Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa 30
Muu kaupunki Uudellamaalla -
Turku 4
Tampere 9
Muu kaupunki 46
Kunta, maaseutu 11

Missä maakunnassa yritys sijaitsee
Etelä-Karjala 2
Etelä-Pohjanmaa 3
Etelä-Savo 1
Kainuu 4
Kanta-Häme 3
Keski-Pohjanmaa 3
Keski-Suomi 2
Kymenlaakso 1
Lappi 5
Pirkanmaa 12
Pohjanmaa 5
Pohjois-Karjala 3
Pohjois-Pohjanmaa 4
Pohjois-Savo 2
Päijät-Häme 3
Satakunta 9
Uusimaa 32
Varsinais-Suomi 6

%

Miten osallistuu yrityksen henkilöstöön 
liittyvään päätöksentekoon?
Tekee lopullisia henkilöstöpäätöksiä 
yksin tai yhdessä muiden kanssa 80

Osallistuu päätöksentekoon, mutta 
ei tee itse lopullisia päätöksiä 20

Yrityksen henkilökunnan määrä
5 - 49 henkilöä 36
50 - 99 henkilöä 17
100 - 500 henkilöä 17
Yli 500 henkilöä 30

Yrityksen pääasiallinen toimiala
Teollisuus 48
Kauppa 13
Palvelut 36
Jokin muu 3

Yrityksen henkilökunnasta ammatillinen 
tutkinto/koulutus
Yli 80 prosentilla 35
50 - 80 prosentilla 34
30 - 49 prosentilla 9
10 - 29 prosentilla 7
Alle 10 prosentilla 6
Ei osaa sanoa 9

%

Vastaajan oma koulutus (korkein suoritettu)
Peruskoulu/keskikoulu/kansa-
/kansalaiskoulu 3

Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu 16
Ylioppilas 2
Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus 2
Opistoasteen tutkinto 18
Ammattikorkeakoulu 21
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 38
Muu koulutus -

Sukupuoli
Nainen 49
Mies 51

Ikäryhmä
Alle 30 -vuotiaat 4
30 - 39 -vuotiaat 10
40 - 49 -vuotiaat 28
50 - 59 -vuotiaat 42
60+ -vuotiaat 16
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Mielikuva/ käsitys ammatillisesta koulutuksesta 
Suomessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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• Antaa perusvalmiudet työelämään.
• Hyvää peruskoulutusta
• Laadukasta, käytännönläheistä ja hyvin organisoitua koulutusta
• Yhteistyötä yritysten kanssa
• Koulutuksen laatu vaihtelee paljon, mutta on keskimäärin hyvä.
• Opiskelijoilla on liikaa vastuuta omista opinnoistaan.
• Koulussa tapahtuvaa opetusta on liian vähän.
• Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on liian vähän.
• Opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän tarpeet/odotukset eivät kohtaa tarpeeksi 

hyvin.
• Osalla oppilaista on motivaatio-/asenneongelmia ja parannettavaa yksinkertaisissakin 

työelämätaidoissa. 
• Ammatillisesta koulutuksesta työelämään tulevien taso on laskenut viime vuosina.
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Hyvää ja kehitettävää/ parannettavaa 
ammatillisessa koulutuksessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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Kehitettävää/parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa
• Lisää käytännönläheisyyttä, työssä/työpaikoilla oppimista
• Aktiivisuutta ja yhteistyötä lisää yritysten kanssa, reaaliaikaisempi ”match” työelämän tarpeiden ja 

koulutuksen sisällön välillä
• Käytännön taitoja lisää, täsmäopetusta lisää
• Opiskelijoiden sitouttaminen oppilaitokseen/opiskeluun/toisiinsa (yhteenkuuluvuus/ryhmähenki)
• Koulussa opiskelua lisää, etäopiskelua vähemmän
• Tehokkuutta ja kuria lisää, ei ”armosta läpi”, tiiviimpää opiskelua
• Työelämätaitojen opetusta lisää

Hyvää ammatillisessa koulutuksessa
• Antaa perusvalmiudet/-taidot työelämään ja eri ammatteihin
• Joustava tie työelämään
• Monipuolinen, paljon vaihtoehtoja
• Käytännönläheistä, työssä/työpaikoilla oppimista
• Yhteistyö yritysten kanssa
• Valmistuu ammattitaitoisia työntekijöitä eri ammatteihin
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Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus 
Suomessa
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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• Ammatillista koulutusta tarvitaan aina.
• Suomi ei pyöri pelkillä maistereilla, ja kaikki työ ei tule automatisoitumaan.
• Ammatillisen koulutuksen tason pitää parantua.  Oikea ammattitutkinto, joka on 

hankittu riittävässä ”liveopetuksessa” ja työelämässä (vrt. omatoiminen opiskelu 
verkossa).

• Jos ammatillisen koulutuksen resursseista leikataan (lisää), niin koulutuksen taso laskee 
ja työelämään tulevien taso laskee.

• Riittääkö kaikkien opiskelijoiden motivaatio? Miten varmistetaan, että kaikki pysyvät 
kelkassa? Koulumaisempi opiskelu, jossa riittävästi lähiopetusta, ohjausta ja 
työssä/työpaikoilla oppimista on tarpeen.

• Miten ammatillisen koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuus saadaan 
paremmaksi ja reaaliaikaisemmaksi?

• Maahanmuuttajien potentiaalin parempi hyödyntäminen (kielikoulutus)
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Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osaamisen ja 
työelämän vaatimusten kohtaaminen
Kaikki vastaajat
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%

Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden ihmisten osaaminen ja työelämän vaatimukset mielestänne kohtaavat?
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Osaaminen ja työelämän vaatimukset kohtaavat
Perustelut
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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Erittäin huonosti
• Käytännön valmiudet puuttuvat, 

tutkintopaperit on saatu liian helposti erittäin 
puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla.

Melko huonosti
• Liian vähän työssä/työpaikoilla oppimista.
• Opettajat eivät päivitä omaa osaamistaan 

eivätkä tunne työelämän tarpeita riittävän 
hyvin.

• Pitäisi erikoistua enemmän jo 
opiskeluvaiheessa. 

Melko hyvin
• Valmiudet ammattiin, peruskoulutus
• Uuden opiskelua/osaamisen ylläpitoa 

tarvitaan koko ajan.
• Kun ammattiin valmistunut palkataan, niin 

juuri sen työn opettelu alkaa/jatkuu.
• Oppilaitoksissa ei voida opettaa kaikkea, mitä 

yksittäisten yritysten työtehtävissä tarvitaan.

Erittäin hyvin
• Kun koulutus sisältää paljon myös 

työssä/työpaikoilla oppimista
• Kun rakennetaan itse koulutusohjelman 

sisältö
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Oma suhtautuminen ammatilliseen koulutukseen
Kaikki vastaajat
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Onko oma suhtautumisenne ammatilliseen koulutukseen...
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Ammatillisen koulutuksen tarpeen kehittyminen 
Suomessa lähivuosina
Kaikki vastaajat
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Uskotteko, että lähivuosina ammatillisen koulutuksen tarve Suomessa...
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Ammatillisen koulutuksen arvostus 
koulutusvaihtoehtona
Kaikki vastaajat, N=100
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Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestänne pidetään?
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Ammatillisen koulutuksen arvostus 
koulutusvaihtoehtona
Perustelut
Tiivistelmä avoimista kommenteista
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Ei lainkaan arvostettuEi kovin arvostettu
• Negatiivinen julkisuus
• Tietotyön/korkeakoulutuksen yliarvostaminen
• Ammatilliseen koulutukseen 

”mennään/joudutaan jos muualle ei päästä”.
• ”Oikean” työn vähäinen arvostus Suomessa
• Joutuu ”duunarihommiin”, huonommat palkat 

kuin korkeasti koulutetuilla

Melko arvostettu
• Ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan aina, ja 

ilman koulutusta heitä ei ole.
• Ammatillisesta koulutuksesta tulee osaavia 

työntekijöitä useille aloille.
• Suomi ei pärjää ilman ammatillisen 

koulutuksen saaneita ihmisiä.

Erittäin arvostettu
• Ammatillinen tutkinto on tärkein asia, että voi 

ylipäätään tulla rekrytoiduksi.
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Työmarkkinoiden pula ammatillisen tutkinnon suorittaneista
Kaikki vastaajat
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2018: Uskotteko, että Suomen työmarkkinoilla tulee lähivuosina olemaan pulaa ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai ammatillisen koulutuksen käyneistä 
työntekijöistä?
2006-2016: Uskotko, että Suomen työmarkkinoilla tulee olemaan lähivuosina pulaa ns. tekijöistä, esim. käden taitajista?
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Ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja 
työmarkkinoiden kysynnän kohtaaminen
Kaikki vastaajat
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Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen tarjonta ja työmarkkinoiden kysyntä kohtaavat? 
Siis kuinka hyvin ammatillisesta koulutuksesta valmistuu ihmisiä niihin ammatteihin ja tehtäviin, joihin yritykset tarvitsevat työntekijöitä?
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Ammatillisen koulutuksen laatu Suomessa
Kaikki vastaajat
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Millaiseksi arvioitte ammatillisen koulutuksen laadun Suomessa?
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Onko yritykseen tänä vuonna rekrytoitu uusia työntekijöitä / 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita työntekijöitä?
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Onko yritykseenne tänä vuonna rekrytoitu uusia työntekijöitä?
Onko teille tänä vuonna rekrytoitu ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita uusia työntekijöitä?

* Kysymysmuoto muuttunut 2013: lisää henkilökuntaa -> uutta henkilökuntaa

Kaikki vastaajat

On rekrytoitu uusia työntekijöitä
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Aiotaanko tänä tai ensi vuonna rekrytoida uusia työntekijöitä / 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita työntekijöitä?
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Uskotteko, että yritykseenne rekrytoidaan uusia työntekijöitä tämän loppuvuoden tai ensi vuoden aikana?
Uskotteko, että rekrytoitte ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita uusia työntekijöitä tämän loppuvuoden tai ensi vuoden 
aikana?

* Kysymysmuoto muuttunut 2013: lisää henkilökuntaa -> uutta henkilökuntaa

Kaikki vastaajat

Rekrytoidaan uusia työntekijöitä
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• Taulukoissa on väritetty sinisellä ne rivit, jotka kertovat vastaajien lukumäärän. 
• Kun jokin prosenttiluku on taulukossa kirkkaan vihreällä tai pinkillä alustalla, tarkoittaa se sitä, että 

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

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

Taulukot ja avointen kommenttien listaus


Yritysten hlöstöpäättäjät

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Yritysten henkilöstöpäättäjät

						Henkilökunnan määrä						Toimiala						Yrityksen sijaintipaikkakunta						Hlökunnasta ammatillinen koulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä

				Kaikki		5-49 
hlöä		50-500 hlöä		Yli 500 hlöä		Teollisuus		Kauppa		Palvelut		Pääkau-punki- seutu		Muu kaupunki		Kunta maa-seutu		Yli 80 prosen-tilla		50-80 prosen-tilla		Alle 50 prosen-tilla		Nainen		Mies		Alle 40 vuotiaat		40-49 vuotiaat		50-59 vuotiaat		60+ vuotiaat

		Kaikki		100		36		34		30		48		13		36		30		59		11		35		34		22		49		51		14		28		42		16

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Kuinka suurella osalla yrityksenne henkilökunnasta on ammatillinen koulutus tai tutkinto? Tässä tarkoitetaan ammattioppilaitoksissa hankittua tutkintoa tai koulutusta tiettyyn ammattiin tai tehtävään, EI ammattikorkeakoulua eikä yliopistoa.

		

		Yli 80 prosenttia		35		50		26		27		31		23		44		23		41		36		100		-		-		37		33		29		32		29		62

		50 - 80 prosenttia		34		25		44		33		42		54		19		33		34		36		-		100		-		24		43		43		39		33		19

		30 - 49 prosenttia		9		6		9		13		6		-		11		13		7		9		-		-		41		12		6		-		11		14		-

		10 - 29 prosenttia		7		6		12		3		6		8		8		7		8		-		-		-		32		6		8		7		4		10		6

		Alle 10 prosenttia		6		8		3		7		2		8		11		10		5		-		-		-		27		8		4		7		7		5		6

		En osaa sanoa		9		6		6		17		12		8		6		13		5		18		-		-		-		12		6		14		7		10		6

		

		Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden ihmisten osaaminen ja työelämän vaatimukset mielestänne kohtaavat?

		

		4 Erittäin hyvin		4		6		-		7		-		8		6		7		2		9		6		-		9		6		2		7		-		7		-

		3 Melko hyvin		72		75		74		67		71		85		72		67		80		45		74		79		50		76		69		71		68		67		94

		2 Melko huonosti		18		14		18		23		23		8		14		13		17		36		17		15		27		14		22		21		25		17		6

		1 Erittäin huonosti		2		3		3		-		4		-		-		3		-		9		3		-		5		-		4		-		-		5		-

		En osaa sanoa		4		3		6		3		2		-		8		10		2		-		-		6		9		4		4		-		7		5		-

		

		Keskiarvo		2.81		2.86		2.75		2.83		2.68		3		2.91		2.85		2.84		2.55		2.83		2.84		2.7		2.91		2.71		2.86		2.73		2.8		2.94

		

		Onko oma suhtautumisenne ammatilliseen koulutukseen...

		

		5 Erittäin myönteinen		48		50		44		50		38		46		61		37		58		27		60		32		64		57		39		36		43		55		50

		4 Melko myönteinen		42		42		41		43		46		54		33		53		36		45		34		53		23		35		49		50		43		36		50

		3 Neutraali		9		6		15		7		15		-		6		10		7		18		3		15		14		8		10		14		14		7		-

		2 Melko kielteinen		1		3		-		-		2		-		-		-		-		9		3		-		-		-		2		-		-		2		-

		1 Erittäin kielteinen		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Keskiarvo		4.37		4.39		4.29		4.43		4.19		4.46		4.56		4.27		4.51		3.91		4.51		4.18		4.5		4.49		4.25		4.21		4.29		4.43		4.5

		

		Uskotteko, että lähivuosina ammatillisen koulutuksen tarve Suomessa...

		

		Kasvaa		54		61		41		60		50		54		58		63		51		45		57		50		55		53		55		50		46		62		50

		Pysyy ennallaan		32		25		47		23		35		31		28		27		36		27		23		32		41		35		29		29		39		29		31

		Vähenee		11		8		9		17		10		15		11		10		10		18		11		18		5		10		12		14		14		7		12

		En osaa sanoa		3		6		3		-		4		-		3		-		3		9		9		-		-		2		4		7		-		2		6

		

		Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestänne pidetään?

		

		4 Erittäin arvostettu		6		8		6		3		4		-		11		7		5		9		17		-		-		8		4		-		-		7		19

		3 Melko arvostettu		46		53		32		53		50		46		39		43		46		55		51		53		27		37		55		50		61		36		44

		2 Ei kovin arvostettu		45		33		59		43		44		54		44		40		49		36		31		47		64		49		41		36		36		57		38

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

		En osaa sanoa		3		6		3		-		2		-		6		10		-		-		-		-		9		6		-		14		4		-		-

		

		Keskiarvo		2.6		2.74		2.45		2.6		2.6		2.46		2.65		2.63		2.56		2.73		2.86		2.53		2.3		2.57		2.63		2.58		2.63		2.5		2.81

		

		Uskotteko, että Suomen työmarkkinoilla tulee lähivuosina olemaan pulaa ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai ammatillisen koulutuksen käyneistä työntekijöistä?

		

		Kyllä		84		86		79		87		83		92		83		80		83		100		86		82		77		84		84		93		79		86		81

		Ei		11		11		15		7		15		-		11		10		14		-		9		12		18		10		12		7		18		10		6

		En osaa sanoa		5		3		6		7		2		8		6		10		3		-		6		6		5		6		4		-		4		5		12

		

		Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen tarjonta ja työmarkkinoiden kysyntä kohtaavat? Siis kuinka hyvin ammatillisesta koulutuksesta valmistuu ihmisiä niihin ammatteihin ja tehtäviin, joihin yritykset tarvitsevat työntekijöitä?

		

		5 Erinomaisesti		2		-		-		7		2		-		3		-		3		-		3		-		5		4		-		14		-		-		-

		4 Hyvin		31		47		15		30		21		38		39		37		29		27		31		26		41		37		25		29		46		24		25

		3 Tyydyttävästi		47		33		62		47		50		54		42		40		51		45		49		53		32		45		49		21		43		50		69

		2 Välttävästi		15		14		15		17		21		8		11		20		14		9		14		15		14		12		18		36		7		19		-

		1 Heikosti		3		-		9		-		6		-		-		-		2		18		-		6		5		2		4		-		4		5		-

		En osaa sanoa		2		6		-		-		-		-		6		3		2		-		3		-		5		-		4		-		-		2		6

		

		Keskiarvo		3.14		3.35		2.82		3.27		2.92		3.31		3.35		3.17		3.19		2.82		3.24		3		3.29		3.29		3		3.21		3.32		2.95		3.27

		

		Millaiseksi arvioitte ammatillisen koulutuksen laadun Suomessa?

		

		6 Erinomainen		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		5 Erittäin hyvä		31		36		35		20		25		31		39		23		36		27		37		24		36		31		31		36		36		26		31

		4 Melko hyvä		40		44		32		43		42		46		39		47		37		36		37		44		36		43		37		57		32		38		44

		3 Kohtalainen		25		17		29		30		27		23		19		27		24		27		20		32		18		22		27		7		25		31		25

		2 Melko huono		2		-		3		3		4		-		-		3		2		-		-		-		9		2		2		-		4		2		-

		1 Erittäin huono		1		3		-		-		2		-		-		-		-		9		3		-		-		-		2		-		-		2		-

		En osaa sanoa		1		-		-		3		-		-		3		-		2		-		3		-		-		2		-		-		4		-		-

		

		Keskiarvo		3.99		4.11		4		3.83		3.83		4.08		4.2		3.9		4.09		3.73		4.09		3.91		4		4.04		3.94		4.29		4.04		3.83		4.06

		

		Onko yritykseenne tänä vuonna rekrytoitu uusia työntekijöitä?

		

		Kyllä		97		94		97		100		100		92		94		93		98		100		97		100		91		100		94		100		96		95		100

		Ei		3		6		3		-		-		8		6		7		2		-		3		-		9		-		6		-		4		5		-

		

		On rekrytoitu		97		34		33		30		48		12		34		28		58		11		34		34		20		49		48		14		27		40		16

		

		Onko teille tänä vuonna rekrytoitu ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita uusia työntekijöitä?

		

		Kyllä		89		74		94		100		90		92		85		82		93		82		97		94		70		90		88		71		89		92		94

		Ei		10		24		6		-		8		8		15		18		7		9		3		6		30		10		10		21		11		8		6

		En osaa sanoa		1		3		-		-		2		-		-		-		-		9		-		-		-		-		2		7		-		-		-

		

		Kaikki		100		36		34		30		48		13		36		30		59		11		35		34		22		49		51		14		28		42		16

		

		Uskotteko, että yritykseenne rekrytoidaan uusia työntekijöitä tämän loppuvuoden tai ensi vuoden aikana?

		

		Kyllä		78		50		91		97		85		54		75		87		73		82		69		85		77		86		71		86		86		81		50

		Ei		17		42		3		3		8		38		22		10		20		18		26		12		18		10		24		7		14		14		38

		

		Rekrytoidaan seuraavan vuoden aikana		78		18		31		29		41		7		27		26		43		9		24		29		17		42		36		12		24		34		8

		

		Uskotteko, että rekrytoitte ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita uusia työntekijöitä tämän loppuvuoden tai ensi vuoden aikana?

		

		Kyllä		92		78		94		100		98		100		89		85		98		89		96		100		76		93		92		83		92		97		88

		Ei		5		11		6		-		-		-		11		12		2		-		-		-		24		7		3		8		8		3		-

		En osaa sanoa		3		11		-		-		2		-		-		4		-		11		4		-		-		-		6		8		-		-		12





Taustatiedot

						Skills Finland/Ammatillisen koulutuksen mielikuva 2018 - Yritysten henkilöstöpäättäjät

						Henkilökunnan määrä						Toimiala						Yrityksen sijaintipaikkakunta						Hlökunnasta ammatillinen koulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä

				Kaikki		5-49 
hlöä		50-500 hlöä		Yli 500 hlöä		Teollisuus		Kauppa		Palvelut		Pääkau-punki- seutu		Muu kaupunki		Kunta maa-seutu		Yli 80 prosen-tilla		50-80 prosen-tilla		Alle 50 prosen-tilla		Nainen		Mies		Alle 40 vuotiaat		40-49 vuotiaat		50-59 vuotiaat		60+ vuotiaat

		Kaikki		100		36		34		30		48		13		36		30		59		11		35		34		22		49		51		14		28		42		16

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Millä tavalla te osallistutte yrityksenne henkilöstöön liittyvään päätöksentekoon, esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaamiseen?

		

		Teen lopullisia henkilöstöpäätöksiä yksin tai yhdessä muiden kanssa		80		81		71		90		73		92		83		77		83		73		86		76		73		73		86		64		89		74		94

		Osallistun päätöksentekoon, mutta en tee itse lopullisia päätöksiä		20		19		29		10		27		8		17		23		17		27		14		24		27		27		14		36		11		26		6

		En osallistu henkilöstöpäätöksiin		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Mikä on yrityksenne henkilökunnan määrä?

		

		Alle 5 henkilöä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		5 - 49 henkilöä		36		100		-		-		29		38		44		33		34		55		51		26		32		27		45		50		36		24		56

		50 - 99 henkilöä		17		-		50		-		25		15		6		7		24		9		14		21		23		14		20		14		11		21		19

		100 - 500 henkilöä		17		-		50		-		21		-		19		13		17		27		11		24		14		20		14		7		11		26		12

		Yli 500 henkilöä		30		-		-		100		25		46		31		47		25		9		23		29		32		39		22		29		43		29		12

		

		Mikä on yrityksenne pääsiallinen toimiala?

		

		Teollisuus		48		39		65		40		100		-		-		33		49		82		43		59		32		37		59		71		43		52		25

		Kauppa		13		14		6		20		-		100		-		17		14		-		9		21		9		14		12		-		7		14		31

		Palvelut		36		44		26		37		-		-		100		43		36		18		46		21		50		47		25		29		46		31		38

		Jokin muu		3		3		3		3		-		-		-		7		2		-		3		-		9		2		4		-		4		2		6

		

		Mikä seuraavista on yrityksenne sijaintipaikkakunnan tyyppi? Jos toimitte useammalla paikkakunnalla, sanokaa pääkonttorin sijainti.

		

		Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa		30		28		18		47		21		38		36		100		-		-		20		29		41		41		20		29		29		31		31

		Muu kaupunki Uudellamaalla		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Turku		4		-		3		10		2		15		3		-		7		-		6		3		5		6		2		7		-		7		-

		Tampere		9		8		9		10		4		8		17		-		15		-		6		6		23		12		6		7		7		10		12

		Muu kaupunki		46		47		59		30		54		38		39		-		78		-		57		50		27		33		59		43		50		40		56

		Kunta, maaseutu		11		17		12		3		19		-		6		-		-		100		11		12		5		8		14		14		14		12		-

		

		Missä maakunnassa yrityksenne sijaitsee? (=yrityksen pääkonttorin sijainti)

		

		Etelä-Karjala		2		3		3		-		-		8		3		-		3		-		-		3		5		4		-		-		-		5		-

		Etelä-Pohjanmaa		3		3		6		-		4		-		3		-		3		9		6		3		-		-		6		-		4		-		12

		Etelä-Savo		1		-		3		-		-		-		3		-		2		-		3		-		-		2		-		-		-		-		6

		Kainuu		4		6		6		-		6		-		3		-		3		18		3		6		5		2		6		14		-		2		6

		Kanta-Häme		3		3		3		3		-		-		6		-		5		-		-		-		9		2		4		-		11		-		-

		Keski-Pohjanmaa		3		3		3		3		6		-		-		-		5		-		6		-		5		4		2		-		7		2		-

		Keski-Suomi		2		3		3		-		2		-		3		-		3		-		3		-		-		4		-		-		4		2		-

		Kymenlaakso		1		3		-		-		2		-		-		-		2		-		-		3		-		-		2		7		-		-		-

		Lappi		5		8		6		-		8		8		-		-		7		9		9		3		5		2		8		-		-		10		6

		Pirkanmaa		12		8		15		13		10		8		17		-		17		18		6		12		23		14		10		7		11		14		12

		Pohjanmaa		5		8		3		3		4		15		3		-		8		-		6		9		-		2		8		-		7		2		12

		Pohjois-Karjala		3		3		3		3		-		8		6		-		3		9		3		6		-		2		4		-		-		7		-

		Pohjois-Pohjanmaa		4		-		6		7		4		-		6		-		7		-		6		6		-		2		6		-		11		2		-

		Pohjois-Savo		2		-		3		3		4		-		-		-		-		18		-		6		-		2		2		-		4		2		-

		Päijät-Häme		3		3		-		7		6		-		-		-		5		-		3		3		-		2		4		7		4		2		-

		Satakunta		9		14		12		-		12		-		8		-		14		9		20		6		-		8		10		21		7		5		12

		Uusimaa		32		31		21		47		25		38		36		100		2		9		20		29		45		41		24		36		29		33		31

		Varsinais-Suomi		6		3		6		10		4		15		6		-		10		-		9		6		5		6		6		7		4		10		-

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

		

		Mikä on oma koulutuksenne? Korkein suoritettu koulutusaste?

		

		Peruskoulu/keskikoulu/kansa-/kansalaiskoulu		3		8		-		-		2		-		6		-		2		18		6		-		5		-		6		-		-		5		6

		Ammattikoulu/tekninen-/kauppakoulu		16		28		18		-		17		8		17		10		20		9		23		12		9		8		24		29		18		7		25

		Ylioppilas		2		-		3		3		4		-		-		3		2		-		3		3		-		2		2		14		-		-		-

		Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus		2		-		6		-		2		-		-		3		2		-		-		3		5		2		2		-		4		2		-

		Opistoasteen tutkinto		18		17		26		10		15		31		19		13		20		18		17		24		9		14		22		-		14		24		25

		Ammattikorkeakoulu		21		25		15		23		25		-		25		13		22		36		31		18		14		24		18		29		29		17		12

		Yliopisto- tai korkeakoulututkinto		38		22		32		63		35		62		33		57		32		18		20		41		59		49		27		29		36		45		31

		Muu koulutus		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Sukupuoli

		

		Nainen		49		36		50		63		38		54		64		67		42		36		51		35		59		100		-		64		50		50		31

		Mies		51		64		50		37		62		46		36		33		58		64		49		65		41		-		100		36		50		50		69

		

		Minkä ikäinen olette?

		

		Alle 30 vuotta		4		3		3		7		8		-		-		7		3		-		3		6		-		6		2		29		-		-		-

		30 - 39 vuotta		10		17		6		7		12		-		11		7		10		18		9		12		9		12		8		71		-		-		-

		40 - 49 vuotta		28		28		18		40		25		15		36		27		27		36		26		32		27		29		27		-		100		-		-

		50 - 59 vuotta		42		28		59		40		46		46		36		43		41		45		34		41		55		43		41		-		-		100		-

		60 vuotta tai vanhempi		16		25		15		7		8		38		17		17		19		-		29		9		9		10		22		-		-		-		100






Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta Suomessa?



· Aika heikko taso on. Esim. kirvesmiehen koulutuksessa puute että opettajat ovat dipl.inssejä, eivät osaa kouluttaa kirvesmiestä. 

· Aika huono, järjestelmään pääsee sellaiset joita ei kiinnosta opiskelu, pakotetaan. 

· Aika korkealla tasolla. 

· Aika löysäksi on mennyt ei siellä paljoa tapahdu. 

· Aika vaatimaton, tarvittavaa opetusta ei saa. 

· Ainakin aikaisemmin on ollut ihan hyvä tasoinen, meillä ei ole nyt juuri ihan valmistuneita mutta aikaisemmin on ollut ihan hyvä. 

· Ajan tasalla, vastaa tarpeita. 

· Alueellisesti eroaa paljon koulutustaso. 

· Ammatillinen koulutus on erittäin hyvää ja korkeatasoista koulutusta niin hoitotyön osalta kuin muutenkin asumispalveluiden osalta.  

· Antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisia kädentaitoja vaativissa tehtävissä. 

· Antavat perusteet periaatteessa hyvin. 

· Ei negatiivista, toimiva. 

· Ei suuntaudu oikein alueellisesti. 

· Eihän ne valmiita ole mutta hyviä aihioita, riippuen paljon heistä itsestään. 

· Erittäin hyvä käsitys että sieltä on tultu myös lähelle yritystä ja käytäntöä. Olen neuvotellut monen kanssa. Hyvää sanottavaa. 

· Heikko, laatoittajia ei saa kiinni. On rakennettu taloa, eikä  vastata puhelimeen, töissä viivytellään. Eli asiakaspalveluun kiinnitettävä paljon enemmän huomiota. 

· Huononee, väärään suuntaan menee. Ei tule kuin epäpäteviä työntekijöitä koulusta. Osa haluaa oppia, osaa ei kiinnosta yhtään. 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä 

· Hyvä ja parantunut 

· Hyvä käsitys, olen työskennellyt toisella asteella ammattioppilaitoksessa 

· Hyvä käsitys. 

· Hyvä laatu 

· Hyvä taso. 

· Hyvä. 

· Hyvää peruskoulutusta. Hyviä käytännön harjoitteita. 

· Ihan hyvä käsitys. 

· Ihan hyvä on. Hyvälaatuinen tasoltaan, aika paljon kylläkin yritysten niskaan sälytetään harjoittelujaksot. 

· Ihan hyvä vaikutelma jää, koulussa ei mitään pahaa, ongelma on opiskelijoissa. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvä. 

· Ihan hyvät ja pätevät. 

· Ihan kohtuuhyvällä tasolla on. Meidän alalla tiettyihin tehtäviin ei ole koulutettua henkilöstöä. 

· Ihan laadukasta koulukasta on, mutta koko ajan koulutuksesta vähennetään ja käytännön taidot heikkenevät. 

· Ihan positiivinen kuva.  

· Ihan positiivinen käsitys. 

· Joustavammaksi ja täsmämitoituksellisemmaksi tullut viimeaikoina. 

· Kohtalainen. 

· Koulut on menettäneet arvonsa, kursseja on typistetty ja merenkulun opetukseen ei panna niin paljon arvoa, kurssit ovat  lähinnä muodollisia. Aikaisemmin saattoi koulutus kestää 8 kuukautta konepuolelle nyt muutaman viikonlopun. 

· Koulutus on hyvää; perusasiat tulevat siellä oikein hyvin esille. Kokonaisuutena todella hyvä. Ammatilliset asiat tulevat hyvin esille. 

· Koulutus tasokasta. 

· Koulutusreformin jälkeen huonompi on ollut tilanne. Oppituntien määrä on vähentynyt ammattikouluissa. 

· Käsitys on hyvä mutta en seuraa tiiviisti. 

· Käytännönläheisyyttä lisää 

· Laadukas ja käytännöllinen. 

· Laadukas koulutus. 

· Laatu on vaihteleva, mutta keskimäärin hyvä. 

· Liian vähäinen. 

· Me käytetään oppisopimuskoulutusta. 

· Meidän alalla koulutusta on täällä laskettu on jatkuva haku. Työoppimistunteja ei pitäisi vähentää. Koulussa opetusta enemmän. 

· Meidän kannalta epäoikeudenmukainen. Meillä on peruskoulututettavat ammattiin omalla kustannuksella emme ole saaneet ammattioppilaitosstatusta joten emme voi saada oppisopimuksilla opiskelijoita, emmekä ole saaneet ammatillisen koulutuksen statusta. 

· Mielestänne hyvällä tasolla. 

· Minulla on pitkä kokemus koulutuksen kanssa 30 vuotta olen ollut tekemisissä, huolettaa todella se että opetus on todella paljon vähentynyt eikä voi luottaa siihen mitä kaveri osaa kun tulee töihin. Säästöt pitäisi kohdentaa hallinto-organisaatioon ja muihin  toimiin ei opetukseen. Hallintohimmelit pitäisi purkaa. 

· Minusta aivan hyvä. Ehkä se on tarpeeksi joustavaa, oppisopimuksellakin löytyy tarpeen mukaan. 

· Muutos tulee mieleeni. 

· Määrärahat pienenee. Hyppytunnit kasvaa eli ammattioppilaitokset siirtävät vastuutaan opiskelijoilleen. Nyt pitäisi muuttaa järjestelmä niin, että oppituntien määrä alkaa kasvaa. Niiden määrä on laskenut koko ajan. Nyt tulee heikommilla eväillä varustettuja valmistuneita työmarkkinoille kuin aiemmin. 

· Nythän on paljon julkisuudessa puhuttu, että on vähän tunteja ja päiviä. Uudistus ei ehkä vastaa opiskelijoiden odotuksia. Ei ole luotettava kuva sekä opettajilla että opiskelijoille tästä uudistuksesta. On ollut keskustelua tästä. Ehkä työelämään valmistautuminen ja valmiudet ammattiin eivät ole niin hyvät heillä tällä hetkellä. Sanotaan näin, että tietty opiskelurytmi tärkeää. On opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea opintojen aikana.   

· On hyvin organisoitua ja tasokasta koulutusta. 

· On käytännönläheistä ja tehdään yritysten kanssa yhteistyötä. 

· On menty liiaksi avoimeen opiskeluun; sysätään oppiminen oppilaan omalle vastuulle. Liikaa tehdään etänä asioita. 

· On varmasti hyvällä tasolla mutta siinä on sellaista ongelmaa että työelämän tarpeen kohtaamisongelmaa esiintyy eli koulutetaan suosituille aloille eikä sellaisille joilla olisi tarvetta, rakenteesta johtuen ja mikä on vetovoimainen ala. 

· Onko siellä opetusta? Tutkinnon osa-alueita sysätään yrittäjille,  työssäoppimista entistä enemmän.  

· Onko vähän liian teoreettinen?  

· Opetus on varmasti kohtuullisen korkea mutta oletan että on aikamoisia puutteellisuuksia työhön valmistautumisessa, opetus on liian teoreettista. 

· Osaamista lähtökohtaisesti on. 

· Osittain hyvä osin heikko. 

· Paranemaan päin ollaan menty. 

· Pääasiallisesti hyvä käsitys, Suomessa se on laajakin. Mutta opetuksen laatu on huonoa. Tästä olen saanut palautetta omilta lapsiltani ja muiltakin. 



· Sanotaan, että vielä 2000-luvulla mennessä se ammatillinen koulutus ja sisältö vastasi sitä mitä yritykset tarvitsi. Nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut heikennystä ja syynä resurssien leikkaus ja korjausmäärärahojen määrän tiputtaminen koulutuksesta nyt näkyy myös ammatillisessa koulutuksessa ja sen laadun heikkenemisenä tällä hetkellä. 

· Se on hyvää ja kattavaa. 

· Se on hyvää ja menossa parempaan suuntaan koska iso osa työssäoppimisesta tapahtuu työpaikoilla.  

· Se on korkealaatuista. 

· Se on koulutusta tiettyyn ammattiin, hyvä kuva minulla on.  

· Se on liian löysä, väljä ja kunnianhimoton. Suvaitaan ja katsotaan vääränlaiseen työasenteeseen ja tekemisen asenteeseen. Pitäisi viedä lähemmäs työelämää ja vietävä lähemmäs yrityksiä. Konkreettiselle tasolle opettaminen alalle jota opiskellaan. Kenttätyöharjoittelua enemmän ja käytännön työtä. 

· Se on vähitellen ajautunut eroon työelämästä. Haasteena se, että nuoret tulevat sellaisista taustoista, että ammatillinen koulutus ei ole enää kiinnostava vaihtoehto. 

· Se voisi olla parempaakin.  

· Sehän on hyvin laadukasta ja monipuolista.  

· Sen laatu vaihtelee tosi paljon. 

· Siellä on jonkinlainen kriisi; opiskelijoiden ja yritysten tarpeet eivät kohtaa. 

· Sillain positiivinen kuva. Ei erityisen negatiivista. 

· Suht laadukasta, perusasioita. 

· Surulliselta näyttää tällä hetkellä, kansainvälisesti oikein hyvällä tasolla mutta haasteet mitä Suomessa nyt on ammattikoulutuksessa niissä on puutteita ja myöskin nuorten ohjauksessa. 

· Taso laskenut, puutteita on. 

· Tasokasta, vaikka viime aikoina on huolestuttu lähikoulutuksesta. 

· Tasokasta. Oppisopimusta käytetään paljon. 

· Tehostettava, on vetelehtimistä liikaa. 

· Teknisen kaupan koulutus ei ole riittävä. 

· Testit kun jäi pois, taso on nyt hirvittävän heikko. 

· Toimii joillakin aloilla, mutta erikoisaloille ei suoraan löydy koulutusta. 

· Toiset on ok ja toiset jotain muuta. Koulutuksella rahastus niin suurta tänä päivänä.  

· Työ opettaa. 

· Työharjoittelua lisätty, hyvä asia. 

· Tähän asti on ollut hyvin laadukasta. Huoli opetuksen tasosta, kun paljon kuulee, että kouluissa ei paljoa opeteta, vaan oppilaat on omillaan. 

· Välttämätöntä, ulkolaisia tulee paljon. 

· Ei osaa sanoa (4 kpl)




Mitä hyvää ammatillisessa koulutuksessa on?



· Ainakin harjoittelujaksot ovat hyviä. 

· Antaa hyvän peruspohjan menestyä työelämässä. 

· Antaa perustaidot joilla pääsee työelämään. Tehdään paljon käytännön työtä. 

· Antaa perusteet 

· Antaa perusvalmiudet. 

· Antaa valmiudet työelämään kun kohdentuu sille alalle mihin haluaa. 

· Ei lukuihmisille hyvä paikka opiskella. 

· Ei mitään, ajanhukkaa, liian pintapuolista tietoa. 

· Ei tietotyöhönkin löytyy koulutus, kädentaitoja tarvitaan myös. 

· En osaa sanoa. 

· En tiedä hirveän hyvin. On käsitys, että valmistaa enemmän käytännön asioihin. On hyvä asiana mielestäni.

· Erittäin monipuolista; hyvät perusvalmiudet siirtyä suoraan työelämään. 

· Että on runsaasti erilaisia aloja tarjolla ja matala kynnys päästä opiskelemaan, kaikille mahdollista. 

· Henkilö joka on suorittanut tutkinnon niin voidaan olettaa että hänellä on jonkinlaista valmiutta ja kykyä omaksua töitä joita tulee suorittamaan, jos on suoriutunut opinnoissa voidaan olettaa että suoriutuu myöskin työtehtävissä. 

· Hyvin joustavaa ja sillä pystyy nopeasti saamaan lisäkoulutusta jos on tarve johonkin työtehtävään. 

· Hyvä opetus, tulee päteviä työntekijöitä, ilmaista opetus. 

· Hyvät perustat työlle.  

· Hyvää on perusasiat, jotka opetetaan kuten kyseisellä ammattialalla tarvittavat perusasiat esim. koneistaja saa tietyt peruselementit ammattikoulussa. Nyt ei enää opetella koneistusta manuaalikoneistuksen kautta. Mutta nyt pitää myös opetella se digitaalinen puoli koneistuksesta. Kun valmistunut tulee työelämään, niin  hänelle pitää vielä opettaa manuaalista koneistusta lisää työpaikalla. 

· Hyvää on se, että ihmiset, jotka muuten olisivat väliinputoajia löytävät oman roolin tässä yhteiskunnassa. Toimii ehkä liikaa ns. turvasatamana ja sen takia koulutuksen taso heikkenee. 

· Ilman sitä vielä hankalampaa saada perustaitoja vaikka ne eivät korreloi työelämän vaatimuksia. 

· Joustava koulutus. Työssäharjoittelu auttaa työllistymään jatkossa. 

· Joustavuus ja työpaikkakohtaisuus on hyvää. 

· Joutava tie työelämään. 

· Kaupallinen koulu hyvää mutta sähköpuoli heikompaa 

· Kohtuulliset valmiudet, käytännönläheisyys ja paljon eri kouluja. 

· Kuljetuspuoli kestää vähintään vuoden. Tietyt asia opitaan siinä ajassa. 

· Kyllähän se on sillä lailla, että käytännön tekeminen on  tärkeintä ja opetellaan käytännön sijasta vähemmän teoriaa. 

· Kyllähän siinä on hyvää työharjoittelu ensimmäisestä vuodesta alkaen. Se on plussaa. On kuilu vielä liian suuri ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen välillä tällä hetkellä. Näen, että nyt ero on mielestäni liian iso. Sitä pitäisi kuroa kiinni. 

· Kyseessä on hyvä rekrytointikanava, yhteiskuntavastuu ym. on myös hyvä asiana. 

· Käytännönläheisyys. 

· Meidän alalle tulee perustiedot omaavia henkilöitä. 

· Meidän työharjoittelussa olleista, heillä teoriaosuus on ollut ihan kunnossa vaikka kaikki ei jaksa opetella niitä. Työpaikoilla oppi parhaiten. 

· Mihin sitä vertaa? Saavat hyvän lähdön meidän alalle. Hyvät pohjatiedot tulee ainakin. 

· Nuoriso saa jonkunlaisen ammatin. Yleisesti ottaen hyvä. 

· Nykyisin on uutta tietoa paljon, ja harjoittelujaksot hyviä, niitä voisi lisätäkin. 

· Ollaan aikanaan korostettu liikaa AMK-tasoa ja on tunne että  ammatillisen koulutuksen arvostus on kasvamassa. 

· Ollaan saatu hyviä työntekijöitä. 

· Omalla direktiivit hyvät. 

· On ainakin monipuolista. 

· On käytännöllistä, antaa valmiuksia toimia työssä. 

· On lähellä ammattia, teoria ja käytännön asiat kohtaavat. 

· On monelta alalta koulutusosaamista; kouluttajat ovat hyviä. 

· On useita teitä joita valita ja täydentää. 

· Opettaa juuri sitä työtä mitä tulee tekemään työelämässä. 

· Opiskelijat on aika yksin, eikä asioita enää opeteta niistä perusjutuista käsin. Tähän asti on kuitenkin käytännönläheisyys ja ammattitaito ollut hyvä. 

· Opiskelijat pääsee käytäntöön näkemään oikeasti sitä työtä ja valmistumaan ammattiin. 

· Oppii perustaidot. 

· Oppisopimuskoulutuksiin otamme ihmisiä joilla on jo perustutkinto. 

· Oppisopimuskoulutus on hyvää. 

· Palkkataso on ammatti-ihmisen tasoa eli on kouluttautunut päteväksi ammatti-ihmiseksi. 

· Periaatteessa helppo päästä koulutukseen jos tarvitsee, erilaisia koulutuksia on paljon. 

· Perusasiat opetetaan siellä 

· Perusasiat osataan, teoria on ok. 

· Perusasioiden oppiminen ne pitäisi tietää ennen kuin menee työhön. Ei ole ilmeisesti myöskään työharjoittelupaikkoja. 

· Perusjutut on opetettu, valmistuneet tietävät, miten koneita käytetään. 

· Peruskoulutuksen saa. 

· Perustiedot saa. 

· Pohjan saa ammattiin, on riittävästi tarjolla. 

· Pääsee nuorena työelämään kiinni. 

· Pääsee työnsyrjään nopeasti ja helposti kiinni. Ei pitkä opiskelu ja voi menestyä. 

· Riittävästi vaihtoehtoja olemassa. 

· Saadaan mahdollisimman paljon nuoria siihen osallistumaan. 

· Saadaan nuori ihminen ja jopa vanhempi ammattikoululainen  ymmärtämään mitä työelämässä tarvitaan. 

· Se kasvattaa ihmisistä aikuisia.  

· Se on hyvää koulutusta mitä on jäljellä. Sitä ei saisi vähentää. 

· Se on käytännönläheistä ja paljon työharjoittelua. 

· Se on käytännönläheistä. 

· Se on käytännönläheistä. 

· Se on työnteon edellytys tänä päivänä. 

· Se on täsmäkoulutusta ja opiskelijat valmistuu aika nopeasti. 

· Se takaa sen että saa ammatin. 

· Se tuo lähemmäksi työelämää. 

· Se valmentaa hyvin käytännön työelämään, jossa on myös työssäoppimisjaksot. 

· Sehän on välttämätön, se  parhaimmillaan opettajasta riippuen  tuottaa hyviä osaajia. 

· Sen käytännöllisyys. 

· Siellä luodaan tietopohja ja tehdään yhteistyötä työnantajien  kanssa. Joustavuutta löytyy. Yhdessä ratkaistaan. 

· Sieltä saa valmiudet. 

· Siinä on paljon työelämäntaitoa ja antaa perustiedot. 

· Siinä on teoria ja käytäntö ja myös työpaikalla tapahtuvaa  opiskelua. 

· Siinä tulee kaikki perusasiat ja vähän muutakin yleistietämystä. Se on hyvä kokonaispaketti, josta tulee tutkintotodistus, jota on mahdollisuus päivittää tarvittaessa. 

· Sitä on leikattu hiljattain se on huono suuntaus mutta kun itse kouluttauduin oli käytännön harjoitteita ja oli yhteyksiä työelämään. 

· Tietyillä aloilla ihan ok koulutus 

· Tietysti se, että ainakin näitä opiskelijoita jonkun verran on harjoitteluissa tai muissa, ja he pääsee näkee todellista työelämää. Monesti työpaikalla se varsinainen oppi tulee. Pääsee tutustumaan ja todellisuutta näkemään. Ei vain koulunpenkillä istumista. Oikeaa elämää. Näin sen näkisin. 

· Totta kai ohjaa henkilön ammattitaitoa ja suuntaa alalle minne henkilö on menossa ja yritykset pääsevät suoraan hyödyntämään opiskelijan osaamista. 

· Tulee melko valmiita osaajia paljon. 

· Tuottavaa henkilökuntaa tarvitaan aina. 

· Työelämälähtöisyys. 

· Työelämäosuutta aika kiitettävästi mukana. Koulutus kohdistuu paremmin työn tekemiseen. 

· Työmenetelmien käyttäminen, tapojen oppiminen. Omaehtoista koulua. 

· Työnantajana olemme saaneet tarjota harjoittelupaikkoja. On hyvä, että nuoret ja vanhemmatkin pääsevät tutustumaan työelämään. Monia eri puolia tarjolla, siis koulutuksen monipuolisuus. 

· Työssäoppiminen on hyvää. 

· Työssäoppimisjakso ja muutakin, mutta testit saisi olla mm huumeenkäyttäjien varalta. 

· Täysin täsmäkoulutusta meidän ammatillisessa koulutuksessa, huonoa on että maksamme kaikki itse ja yhteiskunta ei tue rahallisesti meitä, emme myöskään voi palkata näihin meillä oleviin ammatteihin ulkopuolelta tulevia. 

· Valmistaa ainakin johonkin, antaa perusvalmiudet. 

· Valmistuu ammattitaitoisia työntekijöitä eri ammatteihin. 

· Varmaan antaa valtiolle entry level position tyyppisiin tehtäviin hyvät valmiudet. Ammattitutkinnot ovat enemmän tuotantopuolella. 

· Vuoropuhelu yritysten kanssa toimii, työssäoppiminen. 

· Yhteistyö yritysten kanssa. Käytännön harjoittelu. 

· Yrityslähtöisyyttä koulutuksessa. 




Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on?



· Ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisen parantaminen. Sitä pitää kehittää mielestäni. Pitää saada lisää määrärahoja tähän. 

· Asenteen ja ylpeyden korostamista. Oman taidon oivaltamista. 

· Ehkä työssäoppimista enemmän. 

· Ehkä vielä sitä joustavuutta, työelämälähtöisyyttä toivoisi. Oppisopimuksella alkaa olemaan aika hyvä kyllä tuo taso. 

· Ehkä voisin sanoa, että se tapahtuu työympäristössä se oppiminen. Eli nää arvosteluasteikot, ovatko realistisia? Kuitenkin niissä on aina mietintää. Aika laajoja asioita, että pääsee huippunumeroihin. Huippu-tekijäkin voi olla vähän alemmilla arvosanoilla, ainakin joissain tapauksissa. Tai heillä voi olla niin sanotusti vaikeuksia saavuttaa tuota huippu-arvosanojen tasoa. 

· Ei löydy suoraan meille tutkintoa, joskus työelämävalmiudet vaiheessa. Ei osata miten ollaan töissä. 

· Ei ole näkemystä. Käytännönläheisyyttä ja työssäoppimista enemmän. 

· Ei muutosta.

· Ei tule äkkipäätään mieleen. Aktiivisemmin yhteydessä yrityksiin. 

· Emme saa yhteiskunnan tukea koulutukseemme, koemme että olemme huonommassa asemassa kuin moni muu ala. 

· Enemmän kontaktiopetusta. 

· Enemmän työlähtöistä, opettajat on kaukana työelämästä. 

· Enemmän tätä niinko suoritteiden tekemistä, keskitettäisiin työhön. 

· Enemmän yrityksissä tapahtuvaa perehdytystä. 

· Hoitotyön opiskelijoilla on koulutus ja yhteistyö erittäin hyvää. Maantieteellinen sijainti, kun ollaan ihan itärajan tuntumassa, niin lähin koulutuspaikka on Joensuu. Matkakustannukset rajoittaa, ei saa matkakorvauksia. 

· Imagoa pitäisi nostaa. On porukkaa joka ”joutuu” sinne eikä pääse. 

· Kaikki ei halua oppia, ei pidetä kuria eikä kiinnosta osaa ollenkaan. Yrityksiin tutustumista lisää, että tietää, millaista työntekijää halutaan. 

· Kaikki otetaan motivaatiosta riippumatta. 

· Korjaamme kuorma-autoja, siihen ei kouluteta työntekijöitä. Vaikea saada työntekijöitä. 

· Kouluissa pitää, sekä aikuis- että nuorisopuolella korostaa yksinkertaisen asian tärkeyttä eli että töihin pitää tulla,  ei voi olla mielin määrin pois. 

· Koulupäiviä viisi päivää viikossa, eli joka päivä. Laatu ja taso pitää pitää korkeana. Työelämään koulutus. 

· Koulutusohjelmien päivitystä, osa vanhahtavaa koulutusta. Opettajien puoleltakin lepsuutta, modernimpaa otetta. 

· Koulutusta voidaan syventää; ei lisää päiviä, mutta syventämistä.  

· Kukaan ei vastaa opetuksen laadusta. 

· Käden taitoihin pitäisi kiinnittää huomiota, että olisi valmis töihin. Käytännön taidot puuttuu. 

· Käytännön harjoittelua lisää. Kieliopintoja tarvitaan joka alalla, koska on kansainvälistä toimintaa alalla kuin alalla. 

· Käytännön jutut pitää oppia. Ne opitaan työssä käytännössä. 

· Käytännön osuutta pitäisi lisätä. 

· Käytännön taitoja vielä lisää. Aineiston tsekkaus, mitä otetaan kouluihin. Ammatinvalintaa lisää. Menen tuohon, kun kaverikin menee samaan kouluun. 

· Käytännönläheisyys työelämään. 

· Liian vähän lähiopetusta. Oppilaan tulee saada tarpeeksi ohjausta siihen mitä valita. 

· Lisätä asiakaspalvelun koulutusta. 

· Lisätä lähiopetuksen tuntien määrää. 

· Lisää käytännön tieto/taitoa ja täsmäopiskelua lisää. 

· Lisää käytännönläheisyyttä; työssäoppimiseen pidemmät  harjoittelujaksot. 

· LVI-puolen koulutus on täällä Kajaanissa hyvin puutteellinen. 

· Lähtee opettajista eli heidän pitäisi olla kiinnostuneita mitä työpaikoilla tehdään. Kaikki tapahtumat liikaa sidottu koulujen aikatauluihin eli siksi ei päästä hyödyntämään täysin. 

· Läsnäolo-opetusta ei saisi vähentää dramaattisesti se heikentää nuorten motivaatiota. 

· Meidän alalla kaivataan selkeästi enemmän työharjoittelua.  

· Meidän yrityksen puolesta niin metallimiesten koulutusta pitäisi olla enemmän ja laajemmin. Kaikki ei ole koodaamista eikä it-alaa. 

· Millainen työelämä on nykyisin, että saavutaan töihin ajoissa ja lomalle ei lähdetä miten sattuu. Eli ei vain ilmoiteta, että on lähdössä lomamatkalle, eikä huomioida työtilannetta. Perussäännöt työelämästä paremmin tutuiksi. 

· Monitaitoisuutta ja että oppilasta ohjataan enemmän. 

· Mun mielestä työelämäyhteistyö, yhteistyö yritysten ja oppilaitoksen kesken kaksisuuntaisempaa. Koulutus laahaa jäljessä ja ammattikouluissa saatetaan opettaa vanhentuvia asioita. Pitäisi olla reaaliaikaisempi yhteistyö yritysten kanssa ja tiiviimpää kuin nyt. 

· Ns. kenttätyötä enemmän. Jos henkilöt joille ei ole päämäärää ja jotka ns. ajautuvat ammattioppilaitoksiin, pitäisikö heille esim. perustaa jokin muu oppilaitos, jossa voisivat pohtia vielä elämänsä suuntaa. 

· Nuorten käsitys työstä voi olla väärä. 

· Olisi parempi jos olisi vielä enemmän täsmäkoulutusta. 

· Opettamisen ja ohjaamisen lisääminen. 

· Opetuksen laatu parannettava. Säästöt pois aloilta, joissa on  kysymys nuorten tulevaisuudesta. Panostettava enemmän opetukseen ja opetuksen määrään. Määrä ja laatu siis paremmiksi. 

· Opetussuunnitelmia muutettava paremmaksi. Alueelliset erot suuria. Aktiivisuutta koulutuksen ja yrityksen kanssa lisää 

· Opiskelijoille pitää turvata se, että perustiedot ja taidot saa laitoksesta. Käytännön taidot tulee työelämän puolelta. 

· Opiskelun tulee onnistua nuorten näkökulmasta; ei liikaa vapautta. Ei tehdä opiskelusta liian vaikeaa. 

· Oppilaat pitäisi saada enemmän sitoutettua oppilaitokseen. Työnnetään yrityksiin, ei opetusta tarpeeksi oppilaitoksessa. Onko enää yhteenkuuluvuutta oppilailla? 

· Oppilaita saisi olla enemmänkin. 

· Oppitunteja lisää ehdottomasti. Aikaa kuluu liikkaa, resursseja haaskataan. Kahden vuoden koulu on 3 vuotta. 

· Osaaminen ja koulutuksen yhdistyminen voisi olla parempaa. Kelloajat koulussa. 

· Panostaminen työssäoppimiseen. 

· Pitäisi olla käytännön harjoittelua ja painottua siihen  suurimmaksi osaksi ettei ole vain teorian opiskelua. 

· Pitäisi seurata mitä työelämässä tarvitaan ja sen mukaan koulutuksia järjestää, missä on pulaa sinne nopeammin pitäisi  saada järjestettyä koulutuksia. 

· Pitää luoda käytännön mallit siitä kuinka käytetään uutta työssäoppimislakia, kuinka voidaan hyödyntää. 

· Se oikeastaan liittyy aikaisempaan. Päivät pitäisi täyttää oikealla tavalla ettei ole tyhjiä päiviä ja tunteja. Pitäisi olla jotenkin tiukempi opiskelurytmi ammattikoulussa kuin nyt on tilanne 

· Selvitettävä miksi paikkoja jää täyttämättä. Vastaavuus tarpeisiin sovitettavaksi. 

· Sitä voisi parantaa siten, että pitäisi opiskelijan osata kurssilta vaadittavia perustaitoja. Nyt jää luokalle opiskelijoita. Nythän maksetaan jokaisesta tutkinnon suorittaneesta opiskelijasta. Välillä annetaan säälistä opiskelijalle se 1 arvosana, että pääsee just läpi. Tämä alentaa koulutuksen tasoa. Tietysti on yritysten tehtävä valita oikeat ihmiset koulutukseen. Nyt on helpompaa saada tutkintopaperit käteen kuin 10 vuotta aikaisemmin. Vaikka perusasioita ei ole edes ymmärretty, niin annetaan opiskelijalle 1 että pääsee toiselle kurssijaksolle.  

· Tarve ja koulutus tulee vastata ja tukea toisiaan. 

· Tasata laatua eri oppilaitosten välillä. 

· Tehokkuutta koulutukseen, opettajien pätevyyttä lisää. 

· Tekniikan ala on josta puhun. Nykyaikaisten teknologioiden koulutus vaatii asianmukaiset  tilat ja välineet ja hyvin motivoituneita ja ajan tasalla olevia opettajia. 

· Tiiviimpää yhteistyötä kun linjoja mietitään niin kysyttäisiin alueen työnantajilta linjoista. 

· Tulee paremmin ennakoida miten työelämä muuttuu ja millaisia tulevaisuuden tarpeita yrityksillä  vois olla. 

· Tulisi olla enemmän johdettua työharjoittelua ja tulisi ottaa yritykset mukaan harjoitteluaikana. 

· Tulisi vähentää etäopiskelua. 

· Tutkintoihin tehokkuutta, nyt on liikaa löysää. Eli tutkinnon suorittamista tiivistettävä. Lisäksi on huoli ammatillisen koulutuksen opettajien omasta käytännön osaamisesta. 

· Työelämälähtöisyys. Pitäisi olla tiiviimpää yhteistyötä yrityksen kanssa. On ollut paljon keskustelua siitä, että vähennetään opintotunteja, niin se ei ole hyvä suuntaus. Täytyy pitää huolta, että se ammattitaito tulee ihmiselle, eikä ole pelkästään yrityksen vastuulla. 

· Työelämään tutustumista pitäisi olla lisää. Se on ehkä poliittinen ratkaisu, pitäisi tehdä helpommaksi  yrityksille että voidaan ottaa työharjoittelijoita. 

· Työharjoittelua pitäisi olla. 

· Työharjoittelujaksoja takaisin. 

· Työharjoittelun määrän lisääminen. 

· Työn tekotapoja on opetettava lisää. Oppilaat jätetään liian yksin.  

· Työnantajaharjoittelujaksoissa vielä kehitettävää. Yhteistyötä lisää 

· Työssäoppimisen osuus pitäisi olla pidempi, jäänyt taka-alalle työssäoppimisen osuus. Kun mennään työhön oletetaan että opiskelijat jo osaa asioita ja voi joutua huonoon valoon jos ei osaa, työharjoittelujaksolla ei suhtauduta samalla lailla. 

· Tärkeintä että kohdistetaan niin että auttaa työnantajaa eli oikeasti työllistää. 

· Valtion tulisi tukea enemmän ammatillista koulutusta. 

· Voisi samassa käydä talouskoulua samassa. 

· Vähän tiiviimpi ohjelma ja opettaa enemmän työelämätaitoja. 

· Yhteistyötä työelämän kanssa lisää. 

· Yhteistyötä yrittäjien kanssa enemmän. Näytteenottokoulutus. Kuunneltava yrittäjiä herkemmin. 

· Yleissivistävää käytöstä ja työyhteisössä toimimista. 

· Yrityksissä tai kurssien toimesta käytännön koulutusta lisää. 

· Yritysmaailman aikatauluihin sopeutuminen. 

· Ei osaa sanoa (11 kpl)




Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa?



· Aina tarvitaan, tosin robotiikka syö työpaikkoja. 

· Ainakin sillä on suurempi merkitys. 

· Ainakin sitä tarvitaan. 

· Ammatillista koulutusta tarvitaan jatkossakin. Saisi olla enemmän työelämälähtöisempää. 

· Ammattityöntekijöitä tarvitaan. 

· Ehdottomasti tarvitaan ja se täytyy muokata niin että se  palvelee teollisuutta. 

· Ehkä pysyy ennallaan. 

· Ei  ruusuinen, ei laadukas eikä vastaa yritystarpeisiin. 

· Ei näytä oikein hyvältä, oppilaiden motiivi ei ole kohdillaan. 

· Ei pitäisi karsia koulutuspaikoista. 

· Eiköhän se ihan hyvä ole. 

· En osaa sanoa, olen ollut opettajiin ja muutoksiin tyytyväinen. 

· Haastavaa, että saadaan nykynuoriso kiinnostumaan. 

· Heikkenee nykymenolla. 

· Huolettaa rahojen vähentäminen ja koulutusalojen supistus. 

· Huononee, ei ole hakijoita. Ei houkuttele, jäädään kotiin enemmin. 

· Hyvin tarpeellinen toivottavasti siitä ei ikikuuna päivänä luovuta. 

· Hyvä 

· Hyvä mutta ongelmana pienenevät ikäluokat ja niiden kirjavuus eri taustoineen, mm. Maahanmuuttajat. 

· Hyvä tulevaisuus, uskon että se paranee edelleen. 

· Hyvä, aina ammattikoulutuksen saaneita tarvitaan. Ihmiset vaihtaa tulevaisuudessa ammatista toiseen. 

· Hyvä, jos pysyy monipuolisena ja laadukkaana koulutuksena. 

· Hyvä, reformin myötä paranee. 

· Hyvä, tarpeen korkeampaan koulutukseen. 

· Hyvä, jos siihen muistetaan panostaa tarpeeksi. 

· Hyvä. Uskon, että on nousussa. 

· Hyvällä mallilla, palkkaan mielelläni tutkinnon suorittaneita hyviä työntekijöitä. 

· Hyvällä tolalla minun käsitykseni mukaan. 

· Ihan valoisan näköistä. Miten sen saisi tasaisemmaksi koska on  alueita joissa on pulaa tekijöistä. Rakennusaloissa on aukkoja koska rakennusmestareita ei koulutettu kymmeneen vuoteen. On vaikea löytää rakennuspuolen henkilöitä. 

· Jos asioille ei tehdä mitään, huolestuttaa. Ei ole opettajia tarpeeksi, voi olla taululla vain numero, että soittakaa, jos on kysyttävää. Nuoret tarvitsee opastusta. Jos on 30-v. silloin osaa toimia kyllä. Jos ei ole kasvatettu, jää yksin. Panostettava paljon lisää. Yksi sukupolvi syrjäytyy, vaikka osaisikin tehdä paljon jos opetettaisiin. 

· Jos se perustuu siihen että suurin osa on työharjoittelua niin silloin opetus siirtyy yritykselle. 

· Jos säästöjä tehdään yhä enenevässä määrin niin laatu huononee. Nuorten kiinnostuksen kohde on lisääntynyt ammatilliseen koulutukseen. Ei siis pidä torpata heiltä tätä mahdollisuutta. 

· Jossain määrin olen huolestunut nykytilasta. Resurssien määrän väheneminen huolestuttaa. Onko riittävästi resursseja kouluissa?  

· Julkisuudessa keskusteltu paljon. Liikaa vastuuta kursseista  oppilaille annetaan, valmius heikko. Vapaata kasvatusta liikaa. Ei viisitoistavuotias osaa tehdä valintoja itse. 

· Kahdenlaisia oppilaita eli niitä jotka käsillä tai aivoilla tekevät töitä, molempia tarvitaan. 

· Kasvaa maahanmuuton myötä. Työelämään haluavat päästä nopeasti. Ja tarve on esimerkiksi kiinteistöhuoltoon tai sähköasentajia tarvitaan jatkossakin. Maahanmuuttajissa paljon potentiaalia, kunhan kielikoulutus saadaan toimimaan hyvin. 

· Kielitaitoa kehitettävä aina alalla kuin alalla. 

· Korkeakoulut ja yliopistot ovat enemmän esillä, mutta toivottavasti pysyy vaihtoehtona. 

· Koulutusleikkaukset vähän huolestuttaa, onko tulevaisuudessa  koulutustaso riittävän korkeatasoista leikkauksista johtuen. 

· Kunhan on laadukasta niin on välttämätöntä. 

· Kyllä mä näen, että nythän se reformi on ollut. Pieniä korjausliikkeitä tarvitaan ja jos ne tehdään niin tulevaisuus on hyvä. Tarkoitus on valmistaa käytännön ammattiin. Varmaan opiskelijat on eri tasoisia ammattikouluissa. On hyvä saada tasa-arvoistettua opiskelu ammattikouluissa. Lopettaneita on aika paljon. Pitää laittaa paukkuja kanssa siihen, miksi opiskelijat lopettavat. Kaikkien pitää pysyä mukana. Tämä vaatii lisäpanoksia. Yksi syy opiskelijoiden lähtöön on luppopäivät, tyhjät tai parin tunnin opiskelupäivät. He eivät jaksa motivoitua opintoihinsa.  

· Kyllä se on kasvava systeemi. Kohta ei pääse mihinkään, ellei ole ammattikorttia mukana. 

· Kyllä sitä tarvitaan. 

· Kyllä sitä tarvitaan; ei maa pyöri pelkillä maistereilla. 

· Lehtijuttujen perusteella huolestuttava, leikataan rahoja. Ei ole läsnäolotunteja riittävästi, tuntimäärät pienentyneet, oppiminen tapahtuu muualla. 

· Luulen että eiköhän se tule toimeen jatkossakin. 

· Luulen, että vähenee. Tuntuu, että halutaan kouluttautua ja suorittava työ vähenee koko ajan. 

· Media on kyllä muokannut yleistä mielikuvaa kielteiseen suuntaan. Että ei riitä opettajia ja resursseja ammatilliseen koulutukseen. Tämä ei ole hyvä asia.  

· Mielikuva on että osa asioista on menossa huonompaan  suuntaan ja jatkuva muutos en tiedä ollaanko siinä menossa kuitenkaan parempaan suuntaan. 

· No hyvältä se näyttää muuten, paikkoja tosin on karsittu verrattuna etelään. Ettei vaan nuorten tarvitsisi lähteä kovin kauas. 

· Nyt on puhuttu että on heikolla tasolla, mitä on varattu opiskeluun. Vaatii enemmän suunnittelua ja johdonmukaista johtamista ja opettajia tulee olla riittävästi. 

· Näitten mediasta tulleiden tietojen mukaan huolestuttaa vähän jos koulutuksen taso on laskenut. 

· Olen huolestunut hallituksen viimeaikaisista koulutuksen  resurssienleikkauksista. Nyt pitäisi herätä tilanteeseen paremmin. 

· On tarvetta ja on tärkeää jatkossakin, työllistää nuoria, ei jää tyhjän päälle. 

· Oppisopimuskoulutusta lisää. Palkkausta kehitettävä vastaamaan osaamista. Kehitetään kuitenkin ja tahtoa parantaa löytyy. 

· Otos koulutettavissa on pieni, työvoimapula uhkaa, henkilökuntaa ehkä haettava ulkomailta. 

· Pelottaa, kun järjestelmä rapautuu. Perustaitojakaan ei välttämättä opeteta koulussa, vaan oletetaan, että kaiken voi suorittaa työelämän puolella. 

· Positiivinen ja vielä parantaisi, jos yritykset saatais mukaan jo koulutuksen aikana. Opiskelijoilla olisi mahdollisesti jo työpaikka kun valmistuvat. 

· Rahaa enemmän koulutukseen. 

· Se että liian byrokraattista, se on haaste. Tavallaan se  vuorovaikutus yritysten ja työelämän kanssa on hyvin läheistä. Että kun ei menisi liian etäiseksi, jos koulutus ei vastaa työelämän vaatimuksia. Työssä vaaditaan tekijöitä ja ongelman- ratkaisijoita. Omaa nuorisoakin kun peilaa, niin miettii tuota puhelimen räpläystä, että on sekin vähän yli. Ennen vanhaan mietittiin enemmän ongelman ratkaisuja, jne. Tietenkin modernin teknologian kautta toki heillä on sitten sellaisia valmiuksia joihinkin asioihin, mistä meillä ei aikoinaan ollut mitään tietoa. 

· Se on haasteellisessa paikassa enkä tiedä miten se selviää. Meidän pitää välittömästi muuttua tilanteen mukaan ja he ovat siihen liian kankeita. 

· Se on hyvä ja sen pitää olla näkyvä. Tarvimme ammatillista koulutusta jo maahanmuuton vuoksi. 

· Se on hyvä jos otetaan faktat huomioon mitä opiskelijat ja  oppijat tarvitsee, sinällään puitteet ja lähtökohdat on  Suomessa hyvät. 

· Se on hyvällä mallilla. 

· Se on ihan ok. 

· Se on tärkeää pienelle kansakunnalle. Antaa valmius kouluttaa itseään lisää. 

· Se on vahvana kaiken muun rinnalla kyllä se tulee pysymään ja  toivottavasti pysyy hyvänä. 

· Sen pysyminen  korkeatasoisena. 

· Sillä on aina oma paikkansa. 

· Sitä tarvitaan koska kaikki ei mene lukioon. 

· Sitä tarvitaan, pitäisi olla hyvää. 

· Suunnattava yrityksissä tapahtuvaksi työopetuksen osalta. 

· Tarpeellinen ja hyvä varmasti on, mutta työharjoittelupaikkoja tulee olla jossa voi miettiä jäänkö alalle vaiko en. Jo alussa pitäisi olla työharjoittelujakso jotta näkisi mitä opiskeltava työ on. Lapsena aloitettavat kurssit 15-16 -vuotiaat työstä ei ole mitään  tietoa. Työpaikka ei ole mikään leikkipaikka, missä kuljetaan  miten halutaan ja ollaan milloin halutaan. 

· Tarvetta on, mutta taso on kehitettävä, siten että se on oikea ammattitutkinto ja työelämässä koulutettu. 

· Tarvitaan ehdottomasti. 

· Tarvitaan jatkossakin. Kaikki työt ei automatisoidu jatkossakaan. Enemmän tarvitaan fokusoitumista. Tarve ei häviä. 

· Tarvitaan, mutta ollaan kriittisessä vaiheessa. Voidaan epäonnistua. 

· Tekijöitä tarvitaan ja on jopa työvoimapulaa, esimerkiksi tivoli ja rakennusala. 

· Toivottavasti erittäin hyvä. 

· Toivottavasti meidän kannalta parempi että saisimme ammattitutkimus statuksen meidän koulutukseemme ja pääsisimme kilpailemaan  koulutuksen kanssa kuten muutkin yritykset Suomessa.  

· Totta kai tarvitaan, mutta alat vaihtuvat. Koulutus on myös tärkeää sosiaaliturvaa ihmiselle. 

· Tulee uudistuksia eli vähän vaikea sanoa. En näe sitä huonona. 

· Tulevaisuus Suomessa on jos ammatilliseen koulutuksen opetustuntien määrä vähenee edelleen, niin se on huolestuttava trendinä.  Olen tästä opetustuntien määrän vähentymisestä ammattikouluissa huolissani. 

· Tärkeä osa koulutusta. 

· Tärkeää jatkossakin, jatkuu. 

· Täytyy miettiä tulevaisuuden tarpeita, osaamisen alalla on huomioitava ehkä vähän erilaisia taitoja. 

· Uskoisin että pysyy aika samana ja tarvetta on. 

· Uskon että se on hyvä. 

· Uskon siihen, että koulutusta tarvitaan. Jonkun verran opiskelijoita tulee palautteita, että käytäntöä haluttaisi enemmän. Opiskelu on kuulemma aika paljon netissä ja verkossa tehtävää. Ihan opetus on vähentynyt. Osalle se on ok, mutta osa kokee sen huonoksi. Se on aika omaehtoista, ja pitää itse päättää, että teen tämän tehtävän. Liveopetusta. 

· Uskon, että säilyy. 

· Vaikea sanoa tuleeko automaatio ja robotiikka. Eroja toimialojen välillä on, palvelut säilyy vielä jonkin aikaa, noin 10 vuotta. 

· Valoisa. 

· Valoisa. Meillä on lavea kenttä. 

· Varmaan aivan positiivinen, että sille on jatkossakin pysyvä tarvetila. 

· Veikkaan että vähenee. 

· Vähän pelottaa kun resursseja kokoajan leikataan sen on pakko näkyä opetuksen ja ohjauksen laadussa, pakotetaan itseopiskeluun, näen sen negatiivisena asiana. Muuten näen että kansainvälisesti taso on riittävän kilpailukykyinen. 

· Välttämätöntä, monipuolistaa koulutusta, moniosaamista. 

· Ei osaa sanoa (2 kpl)




Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden ihmisten osaaminen ja työelämän vaatimukset mielestänne kohtaavat?



Erittäin hyvin



· Koulutukseen sisältyy myös työssäoppimista. 

· Kun opiskelija on saanut työharjoittelukokemuksia ja pääsee tänne käytännön työhön, niin on mahdollisesti ollut työharjoittelussa tässä yksikössä, se on iso plussa. Opiskelusta ja työelämästä saadut valmiudet on hyvät.  

· Opetetaan oikeita asioita.  

· Rakennetaan itse koulutusohjelmien sisältö. 





Melko hyvin



· 50 prosenttia lähtee koulutetuista pois. Onnistuisi paremmin jos olisi työharjoittelujaksoja jotta tietäisi mitä työ on. Ensimmäinen työharjoittelujakso tulisi olla tuettua rahallisesti yrityksille. 

· Aina lopullisesti työn oppii työpaikassa. Yritetään antaa käytännön valmiuksia. 

· Ainakin alallamme vastanneet melko hyvin toisiaan. 

· Ainakin me osallistumme heidän koulutukseensa; yhteistyömme on tiivistä. 

· Ammattikorkeakoulut ja ammattikoulut tekevät varmaankin paljon yhteistyötä yritysten kanssa. 

· Ammattikouluissa annetaan hyvä peruskoulutus ja annetaan  valmiudet ammattiin, peruskoulutus on kunnossa. 

· Haluan uskoa hyvää elämässä kaikkien kohdalla.  

· Heillä on hyvät perustaidot siirtyä suoraan työelämään. 

· Jos on peruskoulu, on hyvä jatkaa siitä eteen päin. 

· Kaiken kaikkiaan hyvin 

· Kaupallisella alalla perusasiat hyvin hanskassa. Jos motivoitunut ihminen, käyttää taitoja työelämässä. 

· Kokemuksen kautta. 

· Kokemukseni mukaan työssäoppimista vielä tarvitaan. Koulusta ei suoraan valmistu. 

· Koska meidän tarpeet on niin erilaisia kaikkea ei kouluissa opeteta meillä on vielä erillisiä koulutuksia. Emme oletakaan että kouluista tulee ihan valmiita. 

· Koska sieltä tulee kokemuksia ja osaamistakin koulutuksissa. 

· Koulutettua porukkaa tulee, mutta pitäisi kouluttaa myös muun  maalaisia enemmän. 

· Koulutuksessa on huomioitu käytännönvaatimukset. 

· Koulutuksessa on myös käytännön opetusta. 

· Koulutusta on kehitetty, harjoitellaan lisää ja käytäntöä lisätty. 

· Kuitenkin varmasti kehitettävää on, vielä ei olla siinä tilanteessa että he olisivat sormi suussa. Onneksi. 

· Kukaan ei ole vielä valmistunut nykyisestä systeemistä,  tulevaisuudesta en tiedä. 

· Kun valmistuu koulusta ei ole vielä ammattilainen. Menee noin kaksi vuotta ennen kuin on ammattilainen, mutta palkka on maksettava vaikkei osaamista vielä ole riittävästi.

· Liian vähän työskentelyä, liian teoreettista. 

· Meillä on kohdannut ainakin melko hyvin toisensa. 

· Meillä on ollut opiskelijoita, jotka ovat jo useamman vuoden opiskelleet ja ihan hyvin he ovat pärjänneet. 

· Minulla on sellainen kokemus. 

· Miten kyseinen yksilö itse osaa hyödyntää oppimaansa, siinä on suuri vaihtelu. 

· Nuorilla ei vielä ole käsitystä työelämästä sitä pitäisi opiskella myös koulussa. Milloin tullaan töihin ja opetusta säännöistä ja työntekijän säännöistä. 

· Omalla alallani sen huomaa hyvin, johon tullaan ammattitutkinnon suorittaneena. 

· Omalla kohdalla tulee sopivia kavereita vaikka ei montaa per vuosi 

· Omien kokemusten perusteella, aika räätälöity meidän alalla. 

· On hyviä kokemuksia itsellä palkata nuoria, koulutus riittävän pitkä eli kolme vuotta. 

· On itsestä paljon kiinni. 

· On osa koulutusta, missä vaatimukset kohtaa erittäin hyvin ja sitten taas on koulutusta missä vaatimukset voi kohdata erittäin huonosti tai ei ollenkaan. Työelämätaidot on joillakin opiskelijoilla hukassa. 

· Opettajien ymmärrys työelämästä on vielä kaukana. 

· Opetustaidot ovat melko hyvät. On hyvät työharjoittelu- mahdollisuudet jo opiskeluaikana. 

· Opiskelevat tietävät millaista työtä tulevat tekemään, ovat motivoituneita. Oppilaitokset voisivat olla aktiivisemmin yhteyksissä. 

· Oppisopimuskoulutusten kautta saa jo melkein valmista ja osaavaa työvoimaa. Ammattikoulujen opetustaso on hyvä jos kaikki tunnit saadaan käytettyä ja opetussuunnitelmat. 

· Osaajia on 

· Osalle kohtaa, osalle ei. Otetaan parhaimmat. 

· Osittain siksi, että käytännön työn osuus pienentynyt. Ja työelämän  säännöt ovat muutenkin oppimatta. 

· Perusasiat tulee hyvin esille, pohja luodaan siellä. Työpaikka ja koulutus kohtaavat. 

· Perusjutut on kyllä. 

· Perusosaaminen on opittu. Tarve erilaiselle osaamiselle muuttuu  koko ajan. Uutta opiskelua tarvitaan koko ajan ja uusia  oppimismenetelmiä. Myös opettajien koulutukseen kiinnitettävä huomiota, koulutus laahaa aina hieman jäljessä. 

· Perustaidot hallitaan kohtuullisen hyvin. 

· Perustuu kokemuksiin. 

· Perusvalmiudet pystyy antamaan.  

· Riippuu tehtävästä, voisi olla täydennyskoulutustakin lisäksi. 

· Riippuu vähän alasta, on tutustunut työelämään. 

· Sanotaan niiden osalta, jotka me ollaan seulottu ja valittu. Meille sanotaan, jos otetaan 10 töihin ja niistä vain 1-2 vakinaistetaan. Meillä on tiukka seula.  

· Se olisi hyvin jos kun huomaa että on kovat vaatimukset  kokemuksella ei nuorella voi olla vielä vankkaa kokemusta. 

· Se on hyvä pohja. Työssäoppimisjaksot ovat tarpeellisia. 

· Se riippuu ihan personasta. 

· Sen takia että varmasti 80 prosenttisesti valmiudet on teoriassa saatu mutta miten oppija hyödyntää oppia ja loput on työpaikalla tapahtuvaa varmistusta mutta jää kuitenkin  oppijoita jotka eivät ole saaneet riittävästi opetusta/ohjausta mikä laskee arvosanaa. 

· Siellä annetaan tarvittavat tiedot ja työpaikalla annetaan tietoa lisää. 

· Siellä koulussa annetaan perustaidot jotka työelämä hioo omien vaatimusten mukaisesti. 

· Suurimmassa osassa koulutuksista suoraan ammattiin. Oppivat koulun kautta. 

· Teoria opitaan koulussa hyvin, hyvät ja osaavat opettajat tärkeitä. 

· Teoriakoulutus on vähäistä ja työharjoittelussa opettajat ei ehdi vahtia. 

· Tietyillä osa-aluilla toimii, perustiedot on, koulukohtaisia eroja paljon. Opesta kiinni koulun taso. On huomannut, että  tietystä oppilaitoksesta tulee hyvää porukkaa ja toisesta ei niinkään osaavaa. Opettajan osaamisesta ja motivaatiosta kiinni. 

· Toisilla vastaa hyvin, toisilla huonosti. Työntekijän oma panostus  ja mielenkiinto vaikuttavat paljon. 

· Työssä harjoittelujaksot auttavat työllistymään. 

· Työharjoitteluun tulijat tietävät suurin piirtein mitä ovat tulossa tekemään. 

· Työllistymisen varmistuminen on  tärkeää, oppilaitokset paremmin vielä mukaan ekaan työpaikkaan. 

· Tämä liittyy edelliseen vastaukseen, henkilö joka on saanut  tutkinnon suoritettua todennäköisesti myöskin selviytyy työstä  mutta valmista osaamista ei työhön tulijalla ole vaan työ opettaa. 

· Tässä on kohtaa ei ole negatiivisia kokemuksia. 

· Uudet työntekijät ovat nykyisin valmiimpia kuin ennen. 

· Valmistunut ammattiin vasta alkaa tosiaan opetella, kun hänet palkataan. 

· Yleisesti kohtaa hyvin, toimialasta riippuu paljon. 

· Yrityksissä lisäkoulutusta, perusosaaminen koulusta. 

· Ei osaa sanoa (1 kpl)





Melko huonosti



· Aika usein opettajat ei tiedä mitä opettaa, mikä on nykytrendi. 

· Ei ammattioppilaitoksissa ole sellaista konekantaa kuin  esimerkiksi teollisuudessa, oppilaat eivät opi niitä taitoja  joita tarvitaan yrityksissä. 

· Ei ole vastuunkantamista tarpeeksi koulutuksessa, ei olla ylpeitä työstä. 

· Justiinsa juuri siitä syystä, että ammatillisen koulutuksen alasajolla vähennetään tunteja ja tehdään välillä jopa 2 tuntista päivää. Ei ole hyvä asiana mielestäni. 

· Koulussa pidetään listoilla henkilöitä, jotka heikentävät koulutuksen laatua. Kellään, joka sieltä valmistuu ei ole työelämään  vaadittavaa ammattitaitoa. 

· Koulusta tulee ihan turhaa tietoa joistain asioista, ei päästä siihen mikä on varsinainen työ. Keskitytään epäolennaiseen.  

· Nuoret eivät tunne teollista työtä ja myöskin teollisuustyön luonne ei välttämättä kouluissa tule esille. 

· Opettajat eivät päivitä ammattitaitoaan ja tunne työelämän tilaa riittävästi. 

· Opetuksen laatu ei tasokas. Joutuu opettamaan paljon itse yrityksessä. 

· Osa on sellaisia kun tulee työelämään ei osaa mitään 

· Paljon on tullut vastaan henkilöitä, jotka eivät loppupeleissä ole oppineet paljon mitään. Laatu on siis heikentynyt ja se valitettavasti näkyy työnantajan puolella. 

· Se, että ei tule valmiita työntekijöitä. Kuljetusalaa on monta laji a. Pitäisi erikoistua jo koulussa. Jos vähän jokaista raavitaan,  osaaminen on heikonpuoleista. 

· Siellä ei saa tarpeeksi työharjoittelua ja tutustumista työhön. 

· Siellä pitäisi opettaa enemmän työelämäntaitoja ja työn rytmittämistä ja taitoja. Ainahan siellä on kyllä hyviäkin. 

· Teoriakoulutuksen taso on heikkoa ja koulupinnaus yleistä. 

· Täsmällisyyttä opittava. Kouluun pitäisi mennä kello kahdeksan joka päivä. Ei osata tehdä hakemusta. Monta kertaa puuttuu esimerkiksi puhelinnumero tai sähköpostiosoite kokonaan. Opittava, miten tullaan ajoissa töihin joka päivä. 

· Valmiudet henkisellä puolella ei kaikilla ole riittävät. Kaikki ei selviä työelämän paineissa. 

· Vanhat, jotka ovat tulleet koulusta. Ne pärjäävät. Valmistuneille on hyvin valmistava. Nykyisin media antaa kielteisen kuvan siitä, nykyiset ammattikouluissa olevat opiskelijat eivät näytä hyvin pärjäävän opinnoissaan.   





Erittäin huonosti



· Hyvin pieni osa kohtaa hyvin. Liian helposti oppilaat pääsevät läpi, osaaminen ei vastaa tavoitteita. 

· Ne ei osaa mitään tutkintopapereilla, käytännön valmiudet puuttuu.  






Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestänne pidetään?



Erittäin arvostettu



· Koska sen takia yritykset saavat sellaista työvoimaa kuin tarvitsevat, henkilö on motivoitunut, sopeutuu nopeammin työelämään ja on sitoutunut työhön.  

· Kun ajatellaan rekrytointia, niin ammattitutkintoa vaaditaan sosiaali- ja terveysalalla. Se on tärkein asia, että voi tulla valituksi. Se on todella tärkeää. Varmasti monella muullakin  alalla, että tutkimuksen on suorittanut, niin on soveltuva siihen ammattiin. Ne jotka ei koe ammattia omakseen, tippuu matkan varrella pois, keskeyttää opinnot. 

· Se on nykyään tullut entistä arvostetummaksi kun on tiettyjä aloja hävinnyt Suomesta kokonaan. Ei ole enää varmaa uraa niin kuin aikaisemmin. 

· Sieltähän ne työntekijät tulee. 

· Siinä käydään läpi kaikki tulevan ammatin perusteet. 

· Työhön tarttuminen ja työtapojen osaaminen, asenne tärkeää. 





Melko arvostettu



· Ainakin käytännön työssä kysellään eri ammatillisia pätevyyksiä. 

· Arvostus on mielestäni noussut. 

· Ehkä se että siinä ei ole niin paljon työssäoppimista. 

· Ei osaa vastata. Jotenkin semmoinen kuva, että heillä on hyvä perusosaaminen. 

· Haluan uskoa että sitä arvostetaan. 

· Itse arvostan, nuoret ehkä ei. 

· Kaikista ei voi tulla maistereita tarvitaan tekijöitäkin. Työttömänä on myös koulutetut. 

· Kohtuullisen arvostettua. Opettajienkin motivaatiota kehitettävä. 

· Korkeakoulu yliarvostettu Suomessa. 

· Koska sitä ei oikein voi verrata muuhunkaan, jos työntekijällä ei ole koulutusta on hyvin vaikea todistaa että osaa ja on hyvä  työntekijä. Henkilöt keillä tutkinnot on voidaan harkita heidän palkkaamista, tutkinnot korvaa muutaman suosittelijan. 

· Koska tarvitaan kuitenkin ammattitaitoisia työntekijöitä. 

· Koulutusreformi on laskenut arvostusta ja resurssien alasajo on myös ollut syynä arvostuksen laskuun.

· ”Kun nyt joku koulutus pitää olla” -ajattelutapa on väärä, ajatellaan vaan sitä. Kuinka moni 16-vuotias pystyy päättämään, mitä tekee ammatikseen loppuelämänsä?! 

· Käytännönläheisempi. 

· Käytännönläheisyyden vuoksi. 

· Moni käy sen koulutuksen. Aikaisemmin ei käyty koulua. Pakolla  koulutukseen on voinut arvostusta heikentää. 

· Ne joilla on ammatillinen koulutus on ankaraa työtä jota tehdään paljon, Suomi ei ilman heitä selviäisi. 

· Ne jotka jää alalle ovat hyviä ja ne jotka tippuu pois ovat niitä  jotka eivät tiedä haluavatko jäädä alalle. Työhön jäävät ovat arvostettuja. 

· Ne jotka ovat koulutuksen käyneet ja jotka heidän kanssaan työskentelee arvostavat. Mutta jotka eivät ole tekemisissä eivät tiedä. 

· Niistä on tällä hetkellä pulaa. Sieltä saa osaajia monelle alalle. 

· No jos sanon että ei olisi mitään koulutusta, niin onhan se siihen nähden jotakin ammattia varten. Antaa hyviä pohjia. 

· Nuoret valmistuu sieltä ammattiin, oikeaan ammattiin. 

· Nykyisin ei pärjää ilman koulutusta, tarvitaan muutakin kuin vain papereiden kanssa työtä tekeviä henkilöitä. Jos esimerkiksi sähköt menee poikki, niin siinä ei paljon tohtorin- tai maisterin- tutkinto auta. Tarvitaan muurareita, sähköasentajia, laatoittajia yms. käsintekijöitä. 

· Ovat ammattiväkeä joka osaa hommansa. 

· Pohjatieto tulee sieltä, käytäntö ei. 

· Saa hyvän pohjan työhön, kaikilla oltava ammatillinen valmius. Hyvä turva. 

· Sanotaan näin, että tietyllä tapaa ihmiset kouluttautuu melko helposti, lähtee korkeammalle asteelle. Hyvä taso se on kuitenkin. Arvostus ei kuitenkaan ole ihan mitä se voisi olla. Se on koulutuksena kuitenkin silleen ihan hyvällä tasolla. 

· Se on todiste ensinnäkin oppimiskyvystä ja käytännön osaamisesta. Sehän sitten todennetaan näissä koeaikatyösopimuksissa. Kun hakija täyttää meidän kriteerit, niin tarjoamme hänelle pidemmän työuran. Toki on näitä kännykällä ja hupparissa kulkevia räppäreita ym. henkilöitä. Heille pitää myös opettaa koulussa miten töissä käydään. 

· Se voisi vielä arvostus parantua. Koulutus suuntautuu nyt paljon pelihommiin. 

· Sen takia että vielä melko arvostettuna  se on tarpeellinen valtavaan osaan suorittavaa työtä ja luo mahdollisuuden suoriutua työstä. Täytyy enemmänkin arvostaa kansakuntanakin että sinne hakeutuisi  enemmän opiskelijoita nyt jo näkee tarpeen. 

· Sieltä tulee päteviä työntekijöitä; sieltä saa työelämässä tarvittavia taitoja hyvin. 

· Siinä tulee monipuoliset kyvyt mennä työelämään. Akateemista koulutusta arvostetaan enemmän. 

· Sinne hakeudutaan tänä päivänä enemmän kuin lukioon ja sieltä valmistuu henkilöitä jotka paremmin työllistyvät kuin lukiosta valmistuneet. 

· Sitä ei tarpeeksi kritisoida, tyydytään siihen mitä saadaan. 

· Suht koht valmiita tulee ammattiin, tällä meidän alalla ainakin. 

· Takaa varman työpaikan ja antaa ammattitaidon vaativiin tehtäviin mitä ei muualta saa. 

· Tarpeen lisäarvostaakin. 

· Tekijöitä tarvitaan 

· Täytyy olla jokin koulutus nykyisin. Nokian pojista alkaen on arvostettu 

· Uskon että koululla on paljon yhteistyötä elinkeinon  kanssa paljon harjoittelujaksoja ja tiedetään mitä tarvitaan. 

· Voisin kuvitella, että tarjoaa käytännönläheiset työvälineet työn suorittamiseen. 

· Yhdistyy teoria ja käytäntö. 

· Yleensä koulutusta arvostetaan missä tahansa alalla. Toivotaan, että koulutus kaikilla 

· Ymmärretään, että osaavia tekijöitä tarvitaan. 

· Ei osaa sanoa (1 kpl)















Ei kovin arvostettu



· Ajattelutapa on vanhanaikainen. Jos ei pääse lukioon, amikseen  joudutaan sitten. 

· Ammattioppilaitosten opettajat sanovat, että osaa oppilaista ei kiinnosta opiskelu. On pakko mennä jonnekin, ei oppilaat itse arvosta koulutusta ja se heijastuu muuannekin. Mutta esimerkiksi lvi-alalle ja hitsaajista oli, ainakin yhteen aikaan, kova pula.  

· Arvostetaan akateemista koulutusta ja yliopiskelua. Vaikka ammattityötä on eniten. Lukiota arvostetaan enemmän. Vaikka olemme tivolialalla, mekin tarvitaan joka kevät sähköasentajia ja autonkuljettajia. 

· Ei riittävän hienoa. Lapset halutaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, siihen panostetaan. 

· Ei tule valmiita ammattilaisia. Työturvallisuuteen voisi kiinnittää lisää huomiota ja työpaikkakäytökseen. 

· Halutaan kouluttautua pitkälle, on lyhyt koulutus. Alat, mihin työllistyy, niitä ei arvosteta. 

· ”Herrakulttuuri” -ajatus, amikseen on jouduttu, korkeakouluun päästään. Monessa ammatissa todella tärkeitä ja vaativia tehtäviä.  

· Ihmiset haluaa aina johonkin muualle kuin ammattikouluun. Sitten on ylikoulutettuja. 

· Ihmisillä on vääriä käsityksiä. Nykyään korostetaan ammattikorkea- koulutusta. 

· Ihmisten asenteiden vuoksi. 

· Itse arvostan mutta nykyisin toitotetaan, että pitää kouluttautua aina vaan enemmän. Ilmapiiri on, että kaikkien tulisi olla vähintään ylioppilaita, mieluiten korkeakoulututkinnon suorittaneita. 

· Itse kyllä arvostan sitä. En tiedä, miksi sitä ei arvosteta. Luulevatko, että ne ei tiedä mihin amis valmistaa? Tässä voi olla mukana tietämättömyyttäkin.

· Johtuu ehkä siitä, että suorittavaa työtä ei nykyään arvosteta tarpeeksi. Usein työt ovat matalapalkkaisia. 

· Julkisuuskuva heikko. Kaikki keskustelu koulutuksesta käydään puhumalla ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, siitä syntyy heikko kuva ammattikoulutuksesta. 

· Korkeakouluopinnot tuntuu olevan trendi, ja arvostus heitä kohtaan työelämässä tuntuu olevan parempi kuin ammattikoulunkäyneiden  arvostus. 

· Koska se ei ole ylemmän asteen koulutusta. On vanhaa ajattelutapaa. 

· Koulutuslaitosten ns. touhu on aika ala-arvoista. Jopa koulutuksesta valmistuneet ovat itse sitä mieltä, että koulutus ei ns. ollut hääppöinen. 

· Kouluun ei saada porukka opiskelemaan. On sellainen kuva, ettei kukaan halua mennä ammattikouluun. Motivaation puute, kun on pakko opiskella jotain. 

· Kun ei tule alalle valmiita. Moni katsoo, että se on melkein ”Yhtä tyhjän kanssa” mutta parempi tietenkin kuin ei mitään. 

· Kursseilla vajausta. Tullut uusia ammatteja, keskiaste katoaa. Uusia aloja tulee koko ajan ja koulutus on aina hieman jälkijunassa 

· Käsitys on, että kaikki pääsee sisälle. Mennään ammattikouluun, jos ei ole päästy muualle opiskelemaan. 

· Nuoriso ei pidä sitä kovin arvossa. 

· Opetuksen vähäisyys. Koetaan, että ei ole riittävällä tasolla  opetus. 

· Palkkauksessa näkyy arvostuksen vähäisyys. 

· Palkkaus saattaa olla alempi. Arvostetaan ammatteja jotka tähtäävät korkeampiin asemiin. 

· Peruskoulussa arvostetaan aloja jotka ei ole ammatillisia. Kaikki eivät voi olla päälliköitä arvostusta lisää. 

· Pääasiassa joutuu duunarihommiin. 

· Se näkyy hakijoissa ja syynä että peruskouluissa ammatillinen ohjaus on huonoa eli ohjataan esim. lukioihin. Tiedotus ja vanhemmat vanhakantaisia. 

· Se on aliarvostettu. Se on jotenkin yhteiskunnallinen trendi. 

· Se on liian vähän esillä ja siitä kirjoitetaan vähättelevästi. 

· Se on mielestäni aliarvioitua. 

· Sen takia että sieltä tulee niin monenmoista tallaajaa ja onko  julkisuudessa vedetty vähän huonoksi ammattikoulutus. 

· Siellä on vanhoja asenteita niin paljon. 

· Suositaan liian paljon korkeakoulutusta. 

· Teollisuustyön arvostus ei Suomessa ole korkea esimerkiksi  verrattuna saksaan. 

· Teot puhuu puolestaan, ei ole oppitunteja koulussa. Budjettirahoja vähennetty. Pitäisi olla motivoituneet opettajat.  

· Tulee niin monenlaista kaveria, jotkut vaan pelaa pleikkaria. 

· Työ on se, mikä opettaa. 

· Työntekijäjärjestöt eivät aja ammattitaitoisen työntekijän  puolta. Älytöntä vastakkainasettelua, siitä tulisi päästä eroon. Ammattiylpeyttä lisää, oman työn arvostusta enemmän. 

· Tämä on varmaan se asia, että kuilu työelämän ja koulujen välillä on liian suuri. Ei tiedetä ammatillisista vaatimuksista. Sitten on tämä käynnissä oleva uudistus yksi syy. Sanotaan, että pääsyy on julkisuudessa käyty keskustelu. Se ei ole ollut viimeaikoina myönteistä. 

· Tänä päivänä halutaan korkeakoulututkintoa. Arvostetaan enemmän jostain syystä korkeakoulu- ja yliopistotutkintoa. 

· Usein ajatellaan, että valmistunut aines ei ole motivoitunutta. 

· Viitaten aikaisempaan, tulokset eivät vastaa tarpeita. 

· Yksi syy varmasti on se, että perustuotannontason työ on suuntautunut halpatyömaihin. Nyt vaaditaan erilaisia taitoja kuten tietotyöhön liittyviä ja tiedolliseen osaamiseen liittyviä töitä arvostetaan enemmän. Tämä ei ole mielestäni hyvä asiana, koska se heikentää ammatillisen koulutuksen arvostusta. 

· Ei osaa sanoa (1 kpl)





Ei lainkaan arvostettu



·  






Mikä on yrityksenne pääasiallinen toimiala?



Jokin muu, mikä?



· Logistiikka

· Merenkulku

· Vesi- ja jätevesihuolto
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