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AJANKOHTAISIA 
KEHITTÄMISTOIMIA

• EHOKS –tietovaranto henkilökohtaistamisen tueksi

• Pedagogisen johtamisen kehittäminen ja tuki

• HOKS-prosessiin ja työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyvän 
osaamisen vahvistaminen

• Digitaalisten oppimisympäristöjen ja –ratkaisujen kehittäminen

• Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen 
(OKM, TEM, OPH, KEHA-keskus)

• Avointen digitaalisten oppimateriaalien kehittäminen ja tuottaminen

• Tiedon hyödyntämisosaamisen kehittäminen – ml. Oppimisanalytiikan 
kehittäminen

• Laatustrategian valmistelu

• Opiskelijaksi ottamiseen liittyvä valmistelu



AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
MIELIKUVATUTKIMUS

• Tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Skills Finland ry:n toimeksiannosta loka-joulukuussa 2018. 

• Tutkimus on jatkoa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 toteutetuille 
tutkimuksille.

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

• Tutkimus sisälsi sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen osion. 

• Haastateltavana olivat 

– peruskoulun 9.luokkalaiset nuoret (300)

– heidän vanhempansa (150)

– peruskoulun oppilaanohjaajat (100)

– ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa toista vuotta opiskelevat nuoret (600)

– ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset (100)

– henkilöstöasioiden päättäjät yli viiden hengen yrityksissä (100).

• Kvalitatiivisen osan tiedot kerättiin 52 henkilökohtaisella haastattelulla 
Helsingin, Turun, Mikkelin ja Oulun seuduilla. 



KESKEISIÄ HAVAINTOJA
• Ammatillisen koulutuksen mielikuva oli pääsääntöisesti myönteinen kaikissa 

tutkimuksen kohderyhmissä  

– suunta on ollut negatiivinen, mutta mielikuvassa ei kuitenkaan ole tapahtunut suurta 

muutosta aiempiin vuosiin verrattuna

• Myönteisin mielikuva ammatillisesta koulutuksesta on ammatillisessa 
koulutuksessa (toista vuotta) opiskelevilla nuorilla

• Työnantajat arvostavat ammatillista koulutusta, mutta valmistuvissa todetaan 
olevan suuriakin yksilöllisiä eroja osaamisessa, itseohjautuvuudessa ja 
työelämän perustaitojen hallinnassa samoin oppimis- ja sitä kautta jatko-
opiskeluvalmiuksissa.

• Peruskoulun 9.-luokkalaisista 44 % pitää lukiota ja 7 % ammatillista koulutusta 
erittäin arvostettuna koulutusvaihtoehtona

• Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus nähdään pääasiassa valoisana kaikissa 
kohderyhmissä

• Ammatillisen koulutuksen arvostusta ja haluttavuutta on parannettava

- Nuorten puhuttelu yksilöinä - ei haluta ”amikseen” vaan ”seurataan omaa unelmaa”

- Oppilaitosten profiloiminen ja brändäys, esim. Mikkelin metsäala, Helsingissä Perho 

ja Business College Helsinki 



Mihin koulutusvaihtoehtoon peruskoulun jälkeen?
9.-luokkalaiset ja 9.-luokkalaisten vanhemmat
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Mihin koulutusvaihtoehtoon aiot 
hakea/mennä peruskoulun jälkeen
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Mihin koulutusvaihtoehtoon lapsesi pitäisi 
hakea/mennä peruskoulun jälkeen

9.-luokkalaisten vanhemmat, N=149
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Ammatillisen 
koulutuksen 

ajurit

Käsillä tekijä, tekemällä oppija  
tyytyväiseksi

(≠ lukija/pänttääjä)

Nopea ja suora väylä ammattiin, 
töihin, itsenäistymään

Osaamispääomaa yrittäjänä 
myytäväksi

Hyvät/OK, yrittäjänä jopa 
erinomaiset ansiot

Ainakin jokaisesta tunnista palkka. 
Työt eivät seuraa kotiin.

Mahdollisuus oppia uutta, 
elämänmuutokseen

Aiempi koulutus ja työkokemus 
hyödyntäen (aikuiset)

Varma työllistyminen

Esteet

Lukijalle, jolla 9 ka ja selkeä 
ajatus korkeakoulutuksesta 

suorempi reitti on lukio

Fyysinen työ/
haalarihomma ei sovi kaikille
joskus märkää, kylmää, pimeää, 

ahdasta, likaista, raskasta, monotonistaTie toiveammattiin –
vaatimattomallakin 
koulumenestyksellä 

Esim. lähihoitaja → sairaanhoitaja

Konkreettista, ”oikeita” 
ammatteja/töitä

Saa tehdä merkityksellisiä 
asioita (aikuiset)

Sosiaalinen status
Ympäristön odotukset 

Yleishyödynnettävät taidot
Esim. ajokortti 

harrastuksia tukeva osaaminen 

Valinnan vaikeus
Omalta tuntuvan alan löytäminen ja 

sitoutuminen

Ammatillisen koulutuksen ajureissa ja 
esteissä ei näytä olevan merkittäviä 
muutoksia
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AMMATILLINEN KOULUTUS 
ON MAINETTAAN 

PAREMPAA


