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SKILLS FINLAND RY. / AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MIELIKUVATUTKIMUS 2018 

AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPISKELEVAT AIKUISET (N=300) / PUHELINHAASTATTELU/ LOMAKE        

(P 12560 E) 

_________________________________________________________________________________________ 

Täällä on N.N (oma nimi) tutkimustoimisto IROResearch Oy:stä, hyvää iltaa/päivää. Teemme Opetus- ja 

kulttuuriministeriön toimeksiannosta tutkimusta ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville aikuisille. Olisiko 

sinulla hetki aikaa vastata kysymyksiimme. Haastattelu kestäisi noin 10 minuuttia. 

__________________________________________________________________________________________ 

0. Haastattelukieli (merkitse): 

 

1 Suomi 

2 Ruotsi 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Aluksi kysyisin, opiskeletko tällä hetkellä ammatillisessa oppilaitoksessa/koulutuksessa? 

 

1 Kyllä 

2 En → LOPETA. 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Vastaajan sukupuoli (merkitse, älä kysy): 

 

1 Nainen  (N=150)  

2 Mies  (N=150) 

3 Muu 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Seuraavaksi luettelen sinulle erilaisia opiskeluun liittyviä väittämiä. Kerro jokaisen väittämän jälkeen, 

oletko asiasta täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä. 

LUETTELE VÄITTÄMÄT YKSITELLEN. 

Täysin Osittain Osittain Täysin En osaa                                                     

samaa samaa eri  eri sanoa                                                            

mieltä mieltä mieltä mieltä 

4 3 2 1 0 

- Opiskelu on tärkeää työelämässä pärjäämisen kannalta 

- Opiskelu on kiinnostavaa 

- Opiskelu on mukavaa 

- Opiskelu on välttämätöntä, mutta ei kiinnostavaa 

- Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu 

- Opiskelen, koska haluan pitää oman osaamiseni ajan tasalla 

- Työnantajaani kiinnostaa, kuinka pärjään opinnoissani 

- Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani hyvin 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Opiskelupaikan hakemiseen ja valintaan vaikuttaa moni asia. Kuinka paljon seuraavat tekijät 

vaikuttivat siihen, mihin sinä hait opiskelemaan? Vastausvaihtoehdot ovat: erittäin paljon, melko 

paljon, ei kovin paljon ja ei vaikuttanut lainkaan. LUETTELE TEKIJÄT YKSITELLEN. 

Erittäin Melko Ei kovin Ei vaikuttanut En osaa                                          

paljon paljon paljon lainkaan sanoa 

4 3 2 1 0 

- Halu saada nopeasti hyvä ammatti 

- Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus 

- Halu päästä nopeasti työelämään/takaisin työelämään 

- Halu päästä töihin, joista saa hyvää palkkaa 

- Halu kehittyä omassa työssä 

- Tarve kouluttautua, että pysyy työelämässä 

- Oma kunnianhimo ja menestyshalu 

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

- Minua kiinnostava ala 

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

- Koulutusajan pituus 

- Oppilaitoksen sijainti 

- Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi 

- Kavereiden mielipiteet ja/tai suositukset 

- Ohjaajien mielipiteet ja/tai suositukset (mm. ammatinvalinnan- ja työvoimatoimiston ohjaajat, Ohjaamojen 

henkilöstö) 

- Työnantajan mielipide ja/tai suositukset 

- Oma ja/tai perheeni epävarma taloudellinen tilanne 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5. Kuinka kiinnostavina itsellesi pidit seuraavia koulutusvaihtoehtoja? Vastausvaihtoehdot ovat: erittäin 

kiinnostava, melko kiinnostava, ei kovin kiinnostava, ei lainkaan kiinnostava. LUETTELE 

KOULUTUSVAIHTOEHDOT YKSITELLEN. 

Erittäin Melko Ei kovin Ei lainkaan En osaa                                                

kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava sanoa 

  4 3 2 1 0 

- Koko ammatillinen tutkinto 

- Ammatillisen tutkinnon osa tai osia 

- Omiin tai työelämän tarpeisiin räätälöity muu ammatillinen koulutus (ammattitaitoa syventävä tai täydentävä 

koulutus) 

- Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 

- Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa, ns. kaksoistutkinto 

- Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Mitä alaa opiskelet tällä hetkellä? (PÄÄASIALLINEN ALA) LUETTELE KOULUTUSALAT TARVITTAESSA. 

 

1 Kasvatusalat 

2 Humanistiset ja taidealat 

3 Yhteiskunnalliset alat 

4 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 

5 Luonnontieteet 

6 Tietojen käsittely ja tietoliikenne (ICT) 

7 Tekniikan alat 

8 Maa- ja metsätalousalat 

9 Terveys- ja hyvinvointialat 

10 Palvelualat 

11 Joku muu ala, mikä?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Missä opiskelet tätä alaa/tutkintoa? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



9. Opiskeletko tällä hetkellä myös jotain muuta alaa tai tutkintoa? 

 

1 Kyllä 

2 En 

__________________________________________________________________________________________ 

JOS KYLLÄ (K.9=1): 

10. Mitä  muuta alaa tai tutkintoa opiskelet tällä hetkellä? LUETTELE KOULUTUSALAT TARVITTAESSA. 

 

1 Kasvatusalat 

2 Humanistiset ja taidealat 

3 Yhteiskunnalliset alat 

4 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 

5 Luonnontieteet 

6 Tietojen käsittely ja tietoliikenne (ICT) 

7 Tekniikan alat 

8 Maa- ja metsätalousalat 

9 Terveys- ja hyvinvointialat 

10 Palvelualat 

11 Joku muu ala, mikä?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

12. Missä opiskelet tätä alaa/tutkintoa? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

KAIKILLE: 

13. Tiesitkö, että nykyään on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa 

ns. kaksoistutkintona? 

 

1 Kyllä 

2 En 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



14. Tiesitkö, että myös ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden aina 

ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin asti? 

 

1 Kyllä 

2 En 

__________________________________________________________________________________________ 

15. Kuinka tyytyväinen olet opiskelupaikkaasi tällä hetkellä? LUETTELE VAIHTOEHDOT. 

 

1 Erittäin tyytyväinen 

2 Melko tyytyväinen 

3 En tyytyväinen enkä tyytymätön 

4 Melko tyytymätön 

5 Erittäin tyytymätön 

6 En osaa sanoa 

__________________________________________________________________________________________ 

16. Seuraavaksi pyydän sinua ottamaan kantaa muutamaan väittämään. Vastausvaihtoehdot ovat: kyllä, ei 

ja en osaa sanoa. LUETTELE VÄITTÄMÄT YKSITELLEN. 

Kyllä  Ei En osaa sanoa 

1 2 3 

- Nykyiset opintoni/tuleva tutkintoni on hyödyllinen työelämässä 

- Nykyiset opintoni/tuleva tutkintoni on hyödyllinen mahdollisissa jatko-opinnoissa 

- Jos saisin hakea/valita uudelleen opiskelupaikkani, niin valitsisin saman, jossa opiskelen nyt 

- Voisin suositella nykyisiä opintojani työkavereille/ystäville 

__________________________________________________________________________________________ 

17. Kuinka varmasti uskot jossakin vaiheessa opiskelevasi lisää nykyisten opintojesi jälkeen? LUETTELE 

VAIHTOEHDOT. 

 

1 Erittäin varmasti 

2 Melko varmasti 

3 En tiedä jatkanko opiskelua myöhemmin 

4 Melko varmasti en 

5 Varmasti en 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

  



18. Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona ammatillista koulutusta mielestäsi pidetään? LUETTELE 

VAIHTOEHDOT. 

 

1 Erittäin arvostettu 

2 Melko arvostettu 

3 Ei kovin arvostettu 

4 Ei lainkaan arvostettu 

5 En osaa sanoa 

__________________________________________________________________________________________ 

19. Kuinka arvostettuna koulutusvaihtoehtona lukiota mielestäsi pidetään? LUETTELE VAIHTOEHDOT. 

 

1 Erittäin arvostettu 

2 Melko arvostettu 

3 Ei kovin arvostettu 

4 Ei lainkaan arvostettu 

5 En osaa sanoa 

__________________________________________________________________________________________ 

Sitten vielä muutamia kysymyksiä ammatillisesta koulutuksesta. 

20. Millainen käsitys tai mielikuva sinulla on ammatillisesta koulutuksesta omien kokemustesi perusteella? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

21. Mitä kehitettävää tai parannettavaa ammatillisessa koulutuksessa on omien kokemustesi perusteella? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

22. Millainen on mielestäsi ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Suomessa? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



KAIKILLE: 

Lopuksi vielä muutamia taustatietokysymyksiä tulosten tilastollista ryhmittelyä varten. 

__________________________________________________________________________________________ 

23. Minkä ikäinen olet? _____________ vuotta 

__________________________________________________________________________________________ 

24. Missä maakunnassa asut? LUETTELE VAIHTOEHTOJA TARVITTAESSA. 

 

1 Uusimaa 

2 Etelä-Karjala 

3 Kymenlaakso 

4 Päijät-Häme 

5 Kanta-Häme 

6 Etelä-Pohjanmaa 

7 Keski-Pohjanmaa 

8 Keski-Suomi 

9 Pirkanmaa 

10 Pohjanmaa 

11 Satakunta 

12 Varsinais-Suomi 

13 Etelä-Savo 

14 Pohjois-Savo 

15 Pohjois-Karjala 

16 Kainuu 

17 Pohjois-Pohjanmaa 

18 Lappi 

19 En osaa sanoa 

__________________________________________________________________________________________ 

25. Onko asuinpaikkakuntasi…LUETTELE VAIHTOEHDOT. 

 

1 Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa 

2 Muu pääkaupunkiseutu 

3 Turku tai Tampere 

4 Muu kaupunki 

5 Kunta (maaseutu) 

6 En osaa sanoa (EI LUETELLA) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



26. Mitkä seuraavista koulutuksista/tutkinnoista olet itse suorittanut? LUETTELE VAIHTOEHDOT. 

 

1 Perus-/kansa-/kansalais-/keskikoulu 

2 Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu 

3 Ylioppilas 

4 Ylioppilaspohjainen ammatillinen koulutus 

5 Opistoasteen tutkinto 

6 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 

7 Joku muu koulutus, mikä?_____________________________________ 

8 En tiedä 

__________________________________________________________________________________________ 

27. Mikä on ammattiryhmäsi? LUETTELE VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA. 

 

1 Työntekijä 

2 Toimihenkilö 

3 Johtavassa asemassa oleva 

4 Yksityisyrittäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja 

5 Maanviljelijä 

6 Kotiäiti/-isä, ei ansiotyössä tällä hetkellä 

7 Opiskelija 

8 Työtön 

9 Eläkeläinen 

10 Joku muu, mikä?_________________________ 

11 En tiedä 

__________________________________________________________________________________________ 

NIILLE, JOILLA K.27 ON 1-7: 

28. Oletko koskaan tullut irtisanotuksi ja ollut työttömänä? 

 

1 Kyllä 

2 En 

3 En halua vastata 

__________________________________________________________________________________________ 

JOS KYLLÄ (K.28=1): 

29. Milloin olet viimeksi ollut työttömänä? 

 

1 Vuoden sisällä 

2 1-2 vuotta sitten 

3 2-5 vuotta sitten 

4 Yli 5 vuotta sitten 

__________________________________________________________________________________________ 



KAIKILLE: 

30. Oletko saanut viimeisen kahden vuoden aikana jotakin erityistä tukea nykyisen opiskelusi avuksi? 

 

1 Kyllä 

2 En 

3 En osaa sanoa 

__________________________________________________________________________________________ 

JOS KYLLÄ (K.27=1): 

31. Millaista erityistä tukea olet saanut?  

 

1 Koulunkäyntiavustaja 

2 Erityisluokka/-ryhmä 

3 Apuvälineet 

4 Tulkki 

5 Jotain muuta, mitä?____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

KAIKILLE: 

Tässä olivat kaikki kysymykset. Kiitos arvokkaista mielipiteistäsi ja hyvää illan jatkoa! 

__________________________________________________________________________________________ 


