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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vuonna 2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaiku-
tuksia nuorten koulutuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille nuorten parissa työskentelevien am-
matillisten opettajien näkemyksiä koulutusreformin vaikutuksista. Nuorilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
15–24 –vuotiaita, mutta tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat esisijaisesti 16–18 -vuotiaat nuoret. Tutkimuk-
sen keskiössä on koulutusuudistuksen muutosten vaikutusten arviointi.  Ammatillisen koulutuksen keskeisenä 
tavoitteena on ollut työelämälähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden vahvistaminen. Koulutusuudistuksen 
myötä myös ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmiä on uudistettu ja koulujen autonomiaa 
lisätty. Uudistuksen lisäksi ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut samanaikaisesti melkein 400 M€ rahoi-
tusleikkaukset.  Tarkoituksena on saada tietoa sekä ymmärrystä nuorten ammatillisen koulutuksen tilasta. Mitä 
haasteita uudistus asettaa nuorten koulutuksen toteutumiselle?  

Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka perustuu fenomenologiaan ja painottuu fenomenologis-hermeneut-
tiseen tutkimusotteeseen. Tutkimukseen osallistui 10 ammatillisten aineiden opettajaa ja he edustivat seitse-
mää erilaista ammatillista alaa. Aineisto kerättiin keväällä 2018, avoimella haastattelulla ja haastateltavien 
keskimääräiseksi työkokemusvuosiksi muodostui noin 22 vuotta. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin 
sisällönanalyysia, joka soveltuu hyvin erilasten laadullisten aineistojen analysointiin.  

Tutkimuksen tulosten mukaan rahoitusperusteet voivat johtaa tutkintojen läpäisyjen helpottumiseen. Koh-
distuneet säästöt sekä rahoitusperusteiden muutokset ovat johtaneet opetusryhmien kasvamiseen sekä lä-
hiopetuksen vähenemiseen. Lähiopetuksen supistumisen myötä laaja-alaiset opetustavoitteet eivät toteudu 
kunnolla. Lähiopetuksen supistumisen myötä opiskelijoiden koulunkäynnistä on tullut epäsäännöllisempää, 
mikä voi heikentää motivaatiota koulunkäyntiin sekä nuorten työelämävalmiuksia. Uudistus mahdollistaa työ-
elämälähtöisen koulutuksen sekä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumisen. Työelämässä tapah-
tuva koulutus tarjoaa hyvän vaihtoehdon nuorille, mutta ongelmia on yleisesti työssäoppimispaikkojen saata-
vuudessa sekä erityisesti laadukkaiden työssäoppimispaikkojen puute. Tutkimuksen havaintojen mukaan työ-
elämälähtöisen koulutuksen keskeisiä ongelmia ovat opetustavoitteiden, ohjaus- ja arviointikäytänteiden vaih-
televuus sekä puutteellisuus. Uudistuksen onnistumisen kriittisenä kohtana on pätevien työpaikkaohjaajien 
vähyys. Osaamisperustaisessa koulutuksessa erityisesti tiedollinen osaaminen ei saa vahvaa asemaa. Tutki-
muksen havaintojen mukaan työelämälähtöisyyden sekä osaamisperustaisuuden soveltaminen laaja-alaisesti 
nuorten koulutukseen ei välttämättä tue hyvin nuorten kasvua tai ammatillista kehittymistä sekä tarjoa moni-
puolisia tai laaja-alaisia opiskelumahdollisuuksia. Tutkimushavaintojen mukaan nuorille voidaan kouluissa an-
taa hyvää ja laaja-alaista koulutusta. Tutkimuksen mukaan uudistus voi kasvattaa opiskelijoiden koulutuksel-
lista eriytymistä sekä syrjäytymisen riskiä. Tutkimuksen mukaan uudistus näyttäisi tukevan hyvien opiskelijoi-
den koulutusmahdollisuuksia enemmän, kuin heikompien. Tutkimuksen mukaan uudistus vahvistaisi alueel-
lista koulutusta elinkeinoelämän tarpeista, mutta toisaalta se rajoittaisi nuorten kouluttautumismahdollisuuksia.  

Tutkimus antaa tietoa nuorten koulutuksen tilasta sekä mahdollisuuden tarkastella ammatillisen koulutuk-
sen kehittämistä nuorten tarpeista. Ammatillista koulutusuudistusta on rakennettu selkeästi aikuiskoulutuksen 
periaatteiden näkökulmasta. Uudistuksessa ei enää tunnusteta nuorten ja aikuisten erilaisia lähtökohtia, vaan 
enemmänkin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita. Uudistuksessa uusliberalistiset näkemykset ovat saaneet lisää 
jalansijaa ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa, korostaen tuloksellisuutta ja suorituskeskeisyyttä. Työ-
elämälähtöisen koulutuksen kehittäminen näyttäisi tutkimuksen mukaan edellyttävän ammatillisen koulutuk-
sen vahvempaa irrottautumista julkishallinnon ohjauksesta. Työelämälähtöisessä koulutuksessa tulisi tunnus-
taa, että siinä koulutusta rakennetaan yksilöiden sekä työelämän tarpeista, mikä määrittelee myös ammatilli-
sen sivistyskäsityksen uudelleen.     
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1 JOHDANTO 

Toisen asteen ammatillista koulutusta uudistettiin merkittävästi vuonna 2018. Koulutusuu-

distus oli laaja-alainen, siinä yhdistettiin nuorten ja aikuisten koulutus yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

samalla muutettiin rahoituksen perusteita, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakenteita 

(OPH 2017). Koulutusreformien tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön rakenteita sekä käytän-

töjä, jotka auttavat kouluja toteuttamaan asetettuja päämääriä tehokkaammin (Laakkonen 1999, 28). 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen lähtökohtana on ollut työelämälähtöisyys ja osaamisperustai-

suus, jotka muuttavat merkittävästi ammatillisen koulutuksen opetus- ja toimita kulttuuria. Koulutus-

reformi tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa ammatillista koulutusta ja opetusta, kuin aikai-

semmin. 

Uudistuksen aikaan opetus- ja kulttuuriministerinä toimineen Grahn-Laasosen mukaan, uu-

distuksen keskeisenä ajatuksena on osaamisperustaisuus, jonka tavoitteena on lisätä työssäoppimista 

sekä yksilöllisiä koulutuspolkuja. Ministerin mukaan uudistus ei tulisi heikentämään opetuksen tasoa. 

Ammatillisen koulutuksen opetuksessa on edelleen keskeisessä asemassa korkeasti koulutetut ja am-

mattitaitoiset opettajat. Vaikka ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut voimakkaita säästöjä, silti 

ammatillinen koulutus pystyy tuottamaan yhä parempaa osaamista yhteiskunnan ja työelämän tarpei-

siin. (Opettajalehti 16/2016, 27.) Reformeilla pyritäänkin usein uudistamaan, kehittämään sekä pa-

rantamaan nykyistä tilannetta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (Laakkonen 1999, 9). Myös silloi-

nen OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen tuo opettajalehdessä (17/2016, 13) esille jäsenistön huolen am-

matillisen koulutuksen tilasta sekä tulevaisuudesta. Säästöjen vuoksi nyt jo tehty lähiopetuksen vä-

hentäminen on johtanut siihen, että tutkintojen tavoitteita ei saavuteta ja pelkona on, että rahoituspe-

rusteet johtavat helpommin tutkinnon läpäisemiseen. 

Uudistuksen aikana SAKKI ry:n puheenjohtaja toiminut Kabbhal kritisoi sitä, että monilla 

paikkakunnilla on ollut vaikea löytää sellaista työpaikkaa, jossa opiskelijalle voidaan tarjota laadu-

kasta ohjausta tai laaja-alaista osaamista. Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksessa opiskelijan työteh-

tävät työpaikoilla eivät useinkaan vastaa opetussuunnitelman mukaisia työtehtäviä. Ongelmana on 

myös se, miten pystytään takaaman nuorten laadukas opetus työmaalla, jossa ohjaaja ei ole useinkaan 

perillä opetus- ja koulutustavoitteista? Työpaikalla olevalta nuoren ohjaajalta ei uudistuksessa vaadita 

työpaikkaohjaajan pätevyyttä taikka pedagogista osaamista. Silloinen Suomen Yrittäjien koulutusasi-

oista vastaava johtaja Veli-Matti Lamppu suhtautuu työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen taas 

myönteisemmin. Erityisesti koulutussopimus antaa mahdollisuuden toteuttaa ammatillista koulutusta 

erilaisissa oppimisympäristöissä, kunhan työnantajalta löytyy osaamista ohjata opiskelijaa. Koulu-
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tussopimus on työnantajille oppisopimusta huomattavasti joustavampi ja edullisempi keino ottaa töi-

hin nuoria, joilta löytyy vielä hyvin vähän ammattitaitoa. (Aamulehti 2016.)  Kun työssäoppimisen 

lisäämiseen kannustetaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen suorituksessa, niin on kuitenkin epä-

varmaa, että ovatko työpaikat valmiita kantamaan vastuuta kasvavan opiskelijamäärän koulutuksesta, 

sekä millä tavoin? (KL 2017). 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään ja tuomaan esille niitä keskeisiä haasteita, mitä 

uudistus asettaa nuorten ammatilliselle koulutukselle. Koulutusuudistuksissa on ollut merkillepanta-

vaa se, että kasvatuskysymykset ovat menettäneet asemaansa ja tilalle on tullut työelämälähtöinen, 

osaamisperustaisuuteen ja suoritukseen perustuva koulutusstrategia. Koulutuspolitiikassa osaamispe-

rustaista koulutusta perustellaan usein, että sen nähdään palvelevan paremmin työelämän tarpeita 

sekä tarjoavan todellisen oppimisympäristön, formaalikoulutukseen verrattuna. Työelämälähtöisyy-

dellä ja osaamisperustaisuudella on ollut kyseenalaistamaton asema ammatillisen koulutuksen uudis-

tamisessa, eikä siihen ole laajasti esitetty perusteltua kritiikkiä. (Filander 2006, 45–46.) 

Tämän tutkimuksen tieteellisenä merkityksenä on tuoda näkökulmaa uudistuksen arvioimi-

seen, koska on oleellista tunnistaa ne kriittiset kohdat, joihin uudistus on perustunut sekä mihin mah-

dolliset myöhemmin tehtävät kehitystarpeet kohdistuvat (Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi & 

Räikköläinen 2018, 7). Kiinnostukseni aiheeseen muodostuu oman työni kautta toimiessani nuorten 

ammatillisena opettajana. Tutkimuksen tavoitteena on ammatillisten aineiden opettajien näkemysten 

perusteella saada ymmärrystä miten uudistus vastaa nuorten koulutuksellisista tarpeita sekä millaisia 

haasteita rahoitus, osaamisperustaisuus ja työssäoppimisen asettaa nuorten ammatilliselle koulutuk-

selle. 

Yhteiskunnallisen vaikutuksen kannalta uudistus on lisännyt kiinnostusta ammatillista kou-

lutusta kohtaan ja yleensäkin kansallinen sekä kansainvälinen kiinnostus ammatillisen koulutuksen 

tutkimukseen on seurausta ammatillisen koulutuksen suorasta yhteydestä paitsi koulutuspolitiikkaan, 

myös talous- ja työmarkkinapolitiikkaan (Rauner & Maclean 2008, 13). Tutkimuksen merkitystä ja 

vaikuttavuutta lisää nuorten sekä ammatillisen koulutuksen kannalta se, että nuorten 15–24 vuotiai-

den osuus on 55% koko ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä ja lisäksi ammatillisessa kou-

lutuksessa aloittaneista sekä opiskelevista noin 80% opiskelee kouluissa ja 20% työelämässä. Tutki-

mus on ajankohtainen sekä tarpeellinen, mutta pitää kuitenkin huomioida, että tieteellisen diskurssin 

rooli ammatillisessa koulutuksessa riippuu siitä, missä määrin ammatillinen koulutus on integroitu 

kansallisiin koulutusjärjestelmiin (Rauner & Maclean 2008, 13). Henttonen & Parkkonen ovat toden-

neet, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarjoamat keskinkertaiset mahdollisuudet sekä kou-

lutusvalinnan pakot tekevät ammatillisesta koulutuksesta yhteiskunnassa selvästi toisen luokan kou-

lutusvalinnan (Henttonen & Parkkonen, 2008, 30). 
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2 AMMATILLINEN KOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 

Toiminta on poliittista, kun pyrimme päämääriin tai jaamme niukkuutta, minkä saavutta-

miseksi vallankäyttö on tarpeen (Lehtisalo ja Raivola 1999, 29). Poliittinen toiminta voidaan nähdä 

tavoitteellisena vaikuttamisena jonkin yhteisön yleisiin asioihin, jossa yhteiskuntapoliittiset tavoitteet 

ovat sidoksissa yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin (Pikkarainen 2010). Koulutuksen päämääriä ja ta-

voitteita ohjaavat ihanteet ovat kiinteästi yhteydessä yhteiskunnalliseen, taloudelliseen sekä kulttuu-

riseen kontekstiin (Leino-Kaukiainen ja Heikkinen 2011, 22). Koulutuspolitiikkaa voidaan pitää yh-

teiskunnan ja väestön tarpeista huolehtivana yhteiskuntapolitiikan osana, jonka tehtävänä on valvoa 

ja ohjata muodollisen kasvatuksen jakamista (Pikkarainen 2010). Koulutuspolitiikalla voidaan pyrkiä 

puhtaisiin koulutuksellisiin tavoitteisiin ja sen instituutioiden tukemiseen (policy for education), mikä 

perustuu ajatukseen, että itse koulutusta vahvistamalla voidaan parhaiten palvella myös muuta yh-

teiskuntapolitiikkaa. Toisaalta koulutuspoliittisena lähtökohtana voi olla se, että koulutus on väline 

yleisempien yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi (education for policy), kuten esim. kan-

sakunnan kilpailukyvyn, työllisyyden tai yrittäjyyden edistämiseksi. (Linturi 2002.)  

Koulutuspolitiikassa, koulutusjärjestelmä voidaan nähdä välineenä, jossa koulutuksen avulla 

pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan taloudelliseen sekä sosiaaliseen kehitykseen. (Lehtisalo ja Rai-

vola 1999, 26). Yhteiskunta on Suomessa asettanut koulutukselle erilaisia odotuksia sekä tavoitteita 

riippuen talous- sekä työllisyystilanteesta (Meriläinen 2011, 90). Koulutuspolitiikan muutokset hei-

jastuvat yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin työn-ja tulonjaon, sekä kulttuurisen että sosiaalisen 

pääoman jaon kautta (Rinne 2002, 109). Koulutuksellisten päämäärien asettamisessa on kyse arvojen 

ja keinojen valinnasta käytännön kasvatus- ja koulutusongelmien ratkaisemisessa (Pikkarainen 2010). 

Meriläinen (2011, 11) on tutkimuksessaan todennut, että koulutuspoliittinen päätöksenteko on yhtey-

dessä yhteiskuntapolitiikkaan ja sen suunnan muutoksiin. 

 

2.1 Suomalaisen koulutuspolitiikan muutokset 1970-luvun jälkeen 

1970- ja 1980-lukujen aikaan Suomessa koulutusta tarkasteltiin koulutuksellisen tasa-arvon 

näkökulmasta, jolla pyryttiin takaamaan kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat koulutukseen (Varmola 

2002, 121). Tasa-arvo koulutuspolitiikassa tarkoittaa yhteiskunnan tarjoaman koulutuksen välineel-

listä merkitystä tasa-arvon toteuttamisessa. Näkökulma voi vaihdella sen mukaan, nähdäänkö tasa-

arvoinen koulutusjärjestelmä enemmän yksilön vai yhteisön kannalta. (Meriläinen 2011, 12.) Kon-

servatiivisen tasa-arvokäsityksen mukaan ihmisten välisiä eroja pidetään luonnollisina kulttuurisina 

ilmentyminä, jossa luonnollinen kilpailu takaa parhaiten ihmisten kykyjen käytön. Konservatiivisesta 
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näkökulmasta koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu parhaiten, kun taataan kaikille kykyjensä mukai-

nen mahdollisuuksien tasa-arvo. Liberaalinen tasa-arvo käsitys taas vaatii lisäksi alueellisten, sosiaa-

listen sekä taloudellisten esteiden poistamista koulutusmahdollisuuksien toteuttamiseksi. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että koulutuspolitiikassa tulisi pyrkiä vähentämään tai poistamaan ennen kou-

luikää syntyneitä eroja. Liberaalissa näkemyksessä kuitenkin positiivisen diskriminoinnin keinoin 

huolehditaan siitä, että ikäluokka jakaa yhteiset oppimiskokemukset, niin etteivät erot koulutuksessa 

kasvaisi liian suuriksi. (Varjo 2007, 95.) Tasa-arvon kannalta tällä on yhteiskunnallista merkitystä, 

koska koulutukselliset jaot vaikuttavat mm. yksilöiden koulutusmahdollisuuksiin. 

1970-luvulla Suomessa toteutettu koulutuspolitiikka pyrki turvaamaan kaikille tasavertaiset, 

lähtökohdista riippumattomat mahdollisuudet. Keskustelu tasa-arvoisesta koulutuksesta suomalai-

sessa koulutuspolitiikassa väheni jo 1980-luvulla, jonka jälkeen koulutuspoliittinen keskustelu on ol-

lut yksilölähtöistä. (Meriläinen 2011, 13, 241.) Yksilönvapaus sai uutta pontta Suomessa, kun yhteis-

kunta ja sen rakenteet muuttuivat 1990-luvulla. Yhteiskunnan muutokset heijastuivat myös 1990-

luvun koulutuspolitiikkaan, jossa kaikille yhteinen koulutus asetettiin kyseenalaiseksi. Koulutuksel-

linen tasa-arvopyrkimys tulkittiin uudelleen, eikä se enää tarkoittanut universaalia sivistyksen jaka-

mista. Koulutuksellisessa tasa-arvossa alkoi korotumaan vahvemmin jokaisen yhtäläinen oikeus 

saada edellytystensä ja odotustensa mukaista koulutusta. Yhteiskunnallisen hyvän jaot eivät enää 

1990-luvulla ensisijaisesti tavoitelleet tasavertaisuutta, vaan korostivat reilun kilpailun avulla saavu-

tettavia eroja. Tästä erottelevasta yhteiskunnallisesta jaosta tuli 1990-luvun perintö, jossa koulutus-

mahdollisuudet olivat yksi yhteiskunnan jaon kohde. (Ahonen, 2003, 10, 166–174.) 1990-luvulla py-

rittiin poistamman tasa-arvon uhat, joilla oli merkitystä yhteiskunnan vapauden, kilpailun sekä yksi-

lön kannalta (Meriläinen 2011, 13, 241).  

 

2.2 Uudenlaisen koulutuspolitiikan esiinmarssi 1990-luvulla 

Suomalaista koulutuspolitiikkaa tarkastellessa huomionarvoista on ollut 1990-luvulta läh-

tien koulutuspolitiikan ja taloudellisten näkemysten välisen vuoropuhelun vahvistuminen ja vaikutus 

päätöksentekoon (Meriläinen 2011, 90).  Koulutuspolitiikka oli kytkeytynyt vahvemmin yhteiskun-

tapolitiikkaan, eikä koulutuspolitiikalla ole enää niin itsenäistä asemaa kuin aikaisemmin (Varmola 

2002, 121). Koulutus ja oppiminen nähtiin yhä enemmän kustannustehokkaaksi politiikan tuo-

tokseksi, jossa tavoitteita tarkasteltiin taloudellista ja tuottavuuden näkökulmista. Koulutusinstituuti-

oiden muuttaminen vastaamaan muuttuneita näkemyksiä edellytti muutoksia vallansiirron, tavoittei-

den sekä erilaisten sanktio- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämistä. (Ball 2001, 28, 29.) 1990-luvulle 

tultaessa koulutuspoliittinen evaluaatio ei ollut enää kiinnostunut suuresti opetuksen tuloksista, vaan 
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koulutuksen ja oppilaitosten tuloksista sekä niiden vaikuttavuudesta. Koulutuksen keskeiseksi tehtä-

väksi oli muodostunut taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen, työvoiman tuottaminen, kan-

santalouden vahvistaminen. (Lehtisalo ja Raivola 1999, 38.)  

Suunnanmuutos tarkoitti sitä, että suomalaisen koulutuspolitiikan diskursseissa vahvistui ra-

dikaalisti uusliberaaliset näkemykset (Salhberg 2015, 233). Yhteiskunnallisten muutosten myötä kou-

lutuksen ohjausjärjestelmät ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 20-vuoden aikana. Muutokset 

ovat tarkoittaneet siirtymistä julkishallinnon normatiivisesta säätelyjärjestelmästä hajautettuun, yksi-

löllisten valintojen ohjautuvaan ja arvioinnin avulla todennettavaan koulutuksen ohjausjärjestelmään. 

(Varjo (2011,34.) Uusliberalismi voidaan määrittää poliittisena suuntauksena, jossa valtiojohtoisista 

sekä julkishallinnollisista järjestelmistä tulisi luopua, purkaa sääntelyä sekä yksityistää julkisia pal-

veluja (Hakala, Mietola & Teittinen 2013, 177, 261). Uusliberalistisella hallinnan muodolla on yh-

teiskunnassa laaja-alaiset vaikutukset, koska sillä tavoitellaan yhteiskunnallisia, taloudellisia ja po-

liittisia pyrkimyksiä, jotka vaikuttavat ihmisten asemaan eri tavoin (Hakala, Brunila, Teittinen, & 

Lahelma, 2013, 261).  

Uusliberalistiset näkemykset kiinnittyvät vahvasti anglo-amerikkalaiseen hyvinvointivalti-

oon liittyvään talousoppiin. Keskeisiä uusliberalismin tunnusmerkkejä ovat markkinat, valinnanva-

paus, yksilöllisyys, kilpailu, joustavuus omaehtoisuus ja yrittäminen. Uusliberalistiset ideolgiset nä-

kemykset on ulotettu koskemaan myös yhä vahvemmin myös koulutusta.  (Rinne 2002, 102). Uusli-

beralistisessa koulutuspolitiikassa kannustetaan tuottamaan koulutusta markkinalähtöisesti. Markki-

nalähtöinen koulutus asettaa koulutuksenjärjestäjiä keskinäiseen kilpailuun paremmuudestaan. 

(Kauppila, Mäki-Ketelä, Valkonen ja Harinen, 2008, 271.)  

Lahelman (2013) mukaan suomalaisessa koulutuspolitiikassa on siirrytty yhä vahvemmin 

kohti markkinaperustaista sekä uusliberalistista hallinnan tapaa (Lahelma 2013, 22). Varmolan (2002, 

121–122) määrittelee markkinalähtöisen ja uusliberalistisen koulutuspolitiikan muutosta kuvaavia 

lähtökohtia seuraavasti: 1) Koulutuksellisten yksilöllisten valintojen vahvistuminen, 2) yksityisten ja 

julkisten palvelujen rinnakkaisuus koulutuksen tarjonnassa, 3) koulutuksen järjestäjien välinen kil-

pailun lisääntyminen sekä erikoistuminen, 4) tehokkuusvaatimusten koulutuspalvelujen tuottami-

sessa, 5) koulutuskustannusten vastuun siirtäminen osittain kuluttajille sekä 6) koulutushallinnon 

purku ja hajauttaminen. Uusliberalistisessa yhteiskuntakäsityksessä yhteiskunnan vastuuta yksilön 

toiminnasta on vähennetty, joka merkitsee omaa vastuuta huolehtia itsestään ja omasta elämästään 

(Lahelma 2013, 21). Uusliberalistisessa koulutuspoliittisessa näkemyksessä oletetaan, että yksilö toi-

mii rationaalisesti, on itseohjautuva, osaa tehdä parhaat valinnat itsensä kannalta sekä tekemään pää-

töksiä omaksi edukseen (Aaltonen & Lappalainen 2013, 110; Rinne 2002, 102). Uusliberalistiset nä-

kemykset korostavat yksilön vastuuta omasta itsestään ja päätöksistään (Meriläinen 2011, 17 ).  
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Toimijuuden näkökulmasta on syytä ottaa huomioon missä määrin ja millä tavoin valinnat 

toteutuvat sekä mitä valinnanmahdollisuuksien rajoja se asettaa (Vahalakka-Ruoho & Kauppila 2008, 

127). Uusliberalistinen tasa-arvokäsitys välttää ajatusta yksilöiden epätasa-arvoisista lähtökohdista. 

Uusliberalistinen tasa-arvokäsitys olettaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tehdä valintoja 

riippumatta sukupuolesta, luokasta tai sosiaalisesta asemasta (Aaltonen & Lappalainen 2013, 111). 

Koulutuksessa yksilöllisyyden ja valinnanvapauden korostuminen tapahtuu yhteiskunnallisten ehto-

jen sekä instituutioiden asettamissa rajoissa. Ajatus sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tasa-ar-

vosta, ei välttämättä saa kovinkaan ensisijaista asemaa uusliberalistisessa koulutuspolitiikassa. (La-

helma 2013, 24.)  

Bartletin (2009) havaintojen mukaan sosiaalisella taustalla on voimakas vaikutus yksilön 

koulukyvykkyyttä valikoivissa koulutusjärjestelmissä. Ammatilliseen koulutukseen valikoituvilla 

opiskelijoilla on yleensä heikommat akateemiset kyvyt, jotka ovat yhteydessä vanhempien alhaiseen 

koulutustasoon. Koulutukselliset kyvykkyys erot liittyvät sosioekonomiseen taustaan, joka voi lisätä 

koulutuksellista sekä myös sosiaalista eriarvoisuutta eri ryhmien välillä yhteiskunnassa. Koulutuk-

sellinen liikkuvuus ja valinnat määrittyvät suurelta osin vanhempien taustojen perusteella, joka johtaa 

myös yli sukupolvien väliseen liikkumattomuuteen koulutusvalinnoissa. Toisen asteen sosiaalisten 

koulutusvalintojen kannalta Bartlett (2009) huomauttaa, että pohjoismaissa ne eivät ole kuitenkaan 

niin merkittäviä ja vahvassa asemassa kuin muissa OECD-maissa. Nuorten varhaiset koulutusvalin-

nat aiheuttavat kuitenkin riskin tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden toteutumiselle koulutusvalin-

noissa. (Bartlett 2009, 11– 14.) 

Uusliberalistisen koulutuspolitiikan vaaran on, että se uudelleen sosiaalistaa ihmisiä raken-

taen uudenlaisia identiteettejä korostaen individualismia, kilpailua ja välineellisyyttä. Ongelmana ei 

ole pelkästään uudelleen sosiaalistamisen prosessi, vaan koulutusmarkkinoiden institutionaalinen kil-

pailun prosessi, jossa oppilaat arvotetaan tuottavuuden perusteella, joka on yhteydessä erilaisiin suo-

rituksen sekä rahoituksen mittareihin. (Ball 2001, 32.) Uusliberalistinen koulutusajattelu on kasvanut 

voimakkaasti 2000-luvulle tultaessa korostaen valinnanvapautta, koulujen autonomiaa sekä koulujen 

välistä kilpailua (Antikainen, Rinne ja Koski 2013, 369).  

Meriläinen(2011, 248) on kuitenkin havainnut tutkimuksessaan, että kokonaisuutena uusli-

beralistiset ideologiset näkemykset eivät ole saaneet yksiselitteistä asemaa suomalisessa koulutuspo-

litiikassa. Suomalaisessa koulutuspolitiikassa uusliberalistiset näkemykset eivät toteutuneet yhtä no-

peasti ja voimakkaasti, kuten esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Suomessa koulutuspoliittiset muutok-

set ovat tapahtuneet maltillisesti sekä harkitusti ja ovat yhä vahvasti kiinnittyneet hyvinvointi-yhteis-

kunnallisiin sekä tasa-arvo näkemyksiin. 
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3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITYSLINJOJA  

3.1 Ammatillisen koulutus ja yhteiskunta 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on antaa ammattitaidon kannalta tarpeellisia tietoja 

ja valmiuksia ammatissa toimimiseen (Henttonen ja Parkkonen 2008, 17–18). Ammatillinen koulutus 

on osa toisen asteen koulutusta, lukiokoulutuksen ohessa. Ammatillinen koulutus on koulutuksen jär-

jestäjän (kunta, kuntayhtymä, yhteisö tai säätiö) toteuttamaa sekä valvomaa koulutusta, joka edellyt-

tää opetus- ja kulttuuriministeriön (OPM) myöntämän järjestämisluvan. Koulutuksen järjestäjällä on 

oikeus sekä velvollisuus järjestää järjestämisluvan mukaista koulutusta ensisijaisesti toiminta-alu-

eensa osaamistarpeisiin. (Laki 531/2017, 22§, 62§.) Ammatillinen koulutus ja ruokailu on aina il-

maista perustutkinnoissa, mutta muissa ammatillisissa tutkinnoissa opiskelusta voidaan periä opiske-

lumaksu (OPH 2020b). Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen tarkoituksena on kohottaa sekä yllä-

pitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus jatko-opintoihin sekä kehittää työ- ja elin-

keinoelämää. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista, persoonal-

lista ja sivistyksellistä kasvua sekä antaa tarpeellisia kansalaistietoja ja taitoja. (laki 531/2017, 2§.) 

Ammatillinen koulutus antaa yksilölle tietoja ja taitoja pärjätä työelämässä sekä edistää heidän sosi-

aalista osallisuutta yhteiskunnassa (Nilsson 2010, 251). 

Tässä tutkimuksessa, Institutionaalisesta näkökulmasta, ammatti määrittyy koulutuksen 

kautta hankitun tiedon ja taidon yhdistelmäksi. Ammatillinen koulutus on osa ammattia, mutta am-

matti määrittyy myös työn kautta. (Tuominen & Wihersaari 2006, 110.) Työ on jotain, jota voidaan 

opettaa tavoitteellisena kasvatuksellisena toimintana, olipa se sitten muodollista tai epävirallista kou-

lutusta (Griffiths & Marhuenda 2002, 172). Ammattitaidosta voidaan puhua silloin, kun työntekijän 

tiedot ja taidot sekä työn vaatimukset kohtaavat toisensa (Collin 2007, 128).  Ammatti ei ole kuiten-

kaan vain työn tekemistä, vaan ollakseen ammatillista sen on myös luonnehdittava yhteiskunnallista 

statusta (Tuominen & Wihersaari 2006, 117).  

Silvennoisen (2011) mukaan Emile Durkheim sekä Talcott Parson ovat korostaneet koulu-

tuksen sosiaalistavaa ja yhteiskunnallista koheesiota sekä jatkuvuutta ylläpitävää toimintaa. Koulu-

tuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on välittää vallitsevaa kulttuuria ja sen arvoja sukupolvelta toi-

selle, minkä kautta se integroi oppijat yhteiskuntaan. (Silvennoinen 2011, 60.) Ammatillinen koulutus 

on nähty yhtenä merkittävänä keinona kasvattaa nuoria kansalaisuuteen sekä yhteiskunnalliseen osal-

lisuuteen (Hakala, Mietola & Teittinen 2013, 173). Ammatillisella koulutuksella on merkittävää po-

sitiivista vaikutusta yksilöiden sosiaaliseen pääomaan. Yhteiskunnallisen tehtävänsä kautta ammatil-

lisen koulutuksen on nähty lisäävän työn tuottavuutta ja tätä kautta myös taloudellista kasvua. (Nils-

son 2010, 251, 258.)   
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3.2 Ammatillisen koulutuksen kehitys Suomessa 2000-luvulle 

Suomalainen ammatillinen koulutus on rakentunut omintakeiseksi järjestelmäksi, joka on 

muotoutunut osana yhteiskunnan sekä elinkeinoelämän kehitystä. Ammatillisen koulutuksen kehitys 

ilmentää yhteiskuntamme omaa kulttuurista toimintaamme. Suomalaisessa yhteiskunnassa ammatil-

linen koulutus saatiin aina 1800-luvun lopulle asti käytännön työelämässä mestarien opastuksessa. 

(Korkiakangas & Laukia 2014, 5.) Ammattikuntaan hyväksytyillä mestareilla oli oikeus antaa am-

mattioppia oppipojille ja kisälleille. Oppipojaksi käsityöammatteihin sai tulla 14- vuotiaana ja tehtai-

siin 10-vuotiaana. (Heikkinen 2000, 19, 20.) Koulumaisen ammattikoulutuksen voidaan katsoa alka-

neeksi, kun ammattikuntalaitos lakkautettiin vuonna 1868 ja vuoden 1885 asetuksella säädettiin kä-

sityöläis- ja teollisuuskouluista (Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 31). 1900-luvulle tultaessa 

liberalistinen talouspolitiikka ja kehittyvä elinkeinoelämä muuttivat tämän asetelman. Kisälli ja op-

pipoikajärjestelmän tilalle syntyi oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus, joka rakentui ammat-

tialoittain eriytyneeksi. (Korkiakangas & Laukia 2014, 5.)   

Varsinaisen ammatillisen koulutuksen voidaan katsoa syntyneeksi, kun vuonna 1920 annet-

tiin asetus yleisistä 2-vuotisista ammattikouluista, ammattioppilaskouluista sekä teollisuusammattei-

hin valmistavista kouluista, jotka korvasivat aikaisemmat käsityöläiskoulut (Leino-Kaukiainen & 

Heikkinen 2011, 31; Heikkinen 2000, 22). Oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ensimmäinen 

laki oppisopimuksesta annettiin vuonna 1923 ja sen valvonta ja järjestämisvastuu käsityöläisyhdis-

tyksiltä siirrettiin oppilaslautakunnille (Heikkinen 2011, 24). 1940-luvulla ammatillisen koulutuksen 

tavoitteena oli ensisijaisesti parantaa ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä opiskelemaan am-

mattiin sekä edistää Suomen taloudellista kilpailukykyä. 1950-luvun loppuun asti ammatilliset koulut 

olivat vielä suhteellisen pieniä (50hlö/koulu). Ammatillisen koulutuksen laajentumista edisti merkit-

tävästi vuonna 1958 annettu ammattioppilaitoslaki, joka velvoitti kunnat perustamaan ammatillisia 

kouluja. (Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 31; Korkiakangas & Laukia 2014, 6.) 

Ammatillisen koulutuksen voimakas ekspansio liittyi suomalaisen yhteiskunnan 1960-lu-

vulla tapahtuneeseen rakennemuutokseen, jossa kaupungistuminen, maaltamuutto sekä elinkeinoelä-

män muutos maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi olivat keskeisessä ase-

massa (Korkiakangas & Laukia 2014, 5–6). Ammattikoulutuksen kehittäminen 1960 – 1970-luvuilla 

liittyi teollistumisen ja palvelujen kasvun vaatimuksiin sekä nuorison sivistystason nostamiseen. Yh-

teiskunnallisesta rakennemuutoksesta johtuen, ammatillisesta koulutuksesta tuli kiinteämmin sekä te-

ollisuuspoliittinen että yleisen koulutuspoliittisen keskustelun osa. (Itälä, 2000, 56–59.) Oppisopi-

muskoulutus oli suuntautunut vahvasti aikuisten koulutukseen ja sen asemaa ammatillisen koulutuk-
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sen kentällä paransi vuonna 1973 annettu laki, joka oikeutti oppisopimuskoulutukseen jo 15-vuoti-

aana (Heikkinen 2000, 22). Ammatillisessa koulutuksessa 1980-luvulle asti yleinen vallitseva suun-

taus oli koulutuksen keskittyminen oppilaitoksiin työpaikkojen sijaan (Dehnbostel, 2002, 191). 

Suomalaisessa toisen asteen koulutuspolitiikassa ja koulutuksen kehittämisessä kunnianhi-

moisena uudistuspyrkimyksenä voidaan pitää koko toisen asteen yhtenäistämisestä (Varjo 2007, 51). 

Peruskoulu-uudistus osoitti, että tasa-arvoon pohjautuvan oikeudenmukaisuuden lisääminen oli mah-

dollista, jos koulutuksen kaikkia eri rakenteita kehitetään samalla kertaa. Peruskoulu uudistuksen sii-

vittämänä nähtiin tarpeelliseksi myös toisen asteen yhdistäminen. Yhtenäistämisen perustui ajatuk-

seen, että erottelevat koulutusjärjestelmät jakavat ja tekevät ihmiset eriarvoisiksi yhteiskunnallisesti. 

(Ahonen 2003, 124, 156.)  Näkemykset yhtenäisestä toisesta asteesta saivat pontta vuoden 1971 kou-

lutuskomiteassa, jonka tehtävänä oli määritellä keski- eli nuorisoasteen koulutuksen tavoitteet, sekä 

tehdä ehdotus uudesta koulutusjärjestelmästä. (Varjo 2007, 56). Komitea esitti, että lukio ja ammat-

tikoulu olisi yhdistettävä yhtenäiskouluksi, jonka ajatuksena oli poistaa koulutustasolta toiselle ete-

nemistä rajoittavat valinnat koulutuksessa sekä estää koulutusjärjestelmän ja koulutustason käyttämi-

sen ihmisten erottelujärjestelmänä. Komitean esitys ei toteutunut. Toisen asteen yhtenäiskoulun ke-

hittämiselle esteeksi tuli tasa-arvokäsityksen ristiriitaisuus yksilönvapauden ja sivistyskäsityksen 

kanssa. Komitean esityksen kaatumisen seurauksena keskiasteelle jäi edelleen rinnakkaiskoulujärjes-

telmä, jossa lukio- ja ammattikoulutus eroteltiin toisistaan. (Ahonen 2012, 158–160.) 

 Vuoden 1971 koulutuskomitean esityksen kariutuminen johti siihen, että ammatillinen kou-

lutusjärjestelmä koettiin edelleen puutteelliseksi. Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen vuonna 

1974, joka laittoi alulle keskiasteen koulutuksen kehittämisen sekä sen niveltämisen perus- että kor-

keakoulujärjestelmään. Päätös kuitenkin säilytti keskiasteen koulutuksessa rinnakkaiskoulujärjestel-

män, jossa lukioiden sekä ammatillisen koulutuksen välinen rakenne pysyi yhä ennallaan. (Rautiainen 

2013, 20, 30.) Uudistuksessa pyrittiin ensisijaisesti nostamaan ammatillisen koulutuksen tasoa sekä 

lisäämään sen houkuttelevuutta poistamalla esteitä jatko-opintoihin. Koulutuspoliittisesti, vuoden 

1974 valtioneuvoston periaatepäätöksen seurauksena oli, että se johti vain ammatillisten linjojen kar-

simiseen sekä niiden opetussuunnitelmien uudistamiseen. (Meriläinen 2011, 67.)  

Vuonna 1978 keskiasteen koulutuksen kehittämiseksi säädettiin laki (474/1978), joka pa-

ransi peruskoulupohjaisen ammatillisen koulutuksen asemaa jatko-opintoihin. Koko keskiasteen uu-

distuksesta oli siirrytty 1980-luvulla pelkästään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, koska lu-

kiot olivat muodostuneet ammatillista koulutusta huomattavasti vetovoimaisemmaksi. Keskiasteen 

uudistus päätti 10 vuotta kestäneen matkansa vuonna 1998, kun valtioneuvos antoi päätöksen 

761/1988 ammatillisen koulutuksen väliaikaisesta järjestämisestä. (Rautiainen 2013, 24 – 39; Laki 
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474/1978; Laki 761/1988.) Keskiasteen koulutuksen uudistus vuosina 1974 – 1988 ei onnistunut ta-

voitteissaan, eikä vähentänyt ammatillisen sekä lukiokoulutuksen eriarvoisuutta (Numminen 1997, 

34). Keski-asteen koulutuksen keskeisenä tavoitteena oli rakentaa ammatillisesta koulutuksesta lu-

kion kanssa vaihtoehtoinen väylä aina korkeakouluopintoihin saakka, mikä ei toteutunut (Ilomäki 

2001, 39).  

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä laissa (487/1987) ensimmäistä kertaa tunnustettiin 

nuorten ja aikuisten erilaiset oppimisen lähtökohdat ja tarpeet, mikä antoi oppilaitoksille mahdolli-

suuden nuorten ja aikuisten opetuksen toiminnan eriyttämiseen. Laki mahdollisti oppilaitosten järjes-

tää erikseen aikuisille koulutusta aikuiskoulutus- tai kurssikeskuksissa. Peruskoulupohjainen eli nuo-

rille tarkoitetun ammatillisen koulutuksen vähimmäispituus oli kaksi vuotta. Ylioppilaspohjainen am-

matillinen koulutus tarjosi myös ylioppilaille mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon suoritta-

miseen yhden lukukauden aikana, sekä myös aikuisopiskelijoille mahdollisuuden poiketa opiskelu-

ajasta. (Laki 487/1987.) Aikuiskoulutuksen asemaa ja erottamista nuorista vahvisti vuonna 1998 an-

nettu laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, jonka erityisenä tavoitteena oli ylläpitää ja kohottaa 

aikuisväestön ammatillista osaamista. Aikuisten koulutus perustui näyttötutkintoihin ja lainsäädän-

nöllisesti nuorten ja aikuisten koulutukselliset ja kasvatukselliset tarpeet ja erityispiirteet tunnustettiin 

selkeästi. (Laki 631/1998.)    

Koko toisen asteen koulutusta yritettiin kehittää uudelleen, kun vuonna 1989 opetusminis-

teriö esitti, että toisen asteen koulutus muutettaisiin yhtenäiseksi nuorisokouluksi. Suunnitellussa yh-

tenäiskoulussa opiskelijat rakentaisivat haluamansa opintokokonaisuudet, jotka mahdollistaisivat 

jatko-opintokelpoisuuden ja ammattitaidon. Toisen asteen yhtenäiskoulusta luovuttiin samoin perus-

tein kuin aikaisemmin. Keskiasteen uudistuksen ja yhtenäiskoulukokeilun kariutuessa, lukioiden ja 

ammatillisten koulujen yhteistyömahdollisuuksia alettiin kehittämään kuitenkin uudelta pohjalta. 

Opetushallitus käynnisti toisen asteen koulutuskokeilun vuonna 1991 voimaan tulleen kokeilulain 

(391/1991) nojalla. Tämän seurauksena esitettiin uusi koulutuspoliittinen selonteko ja nuorisoasteen 

koulutusta lähdettiin kehittämään lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön rakentuvana 

kokeiluna. Nuorisokoulukokeilu johti opiskelijoiden mahdollisuuteen suorittaa ns. kaksoistutkinto eli 

ylioppilas- ja ammattitutkinto. (Volanen 1997, 14, 17.) Nuorisokoulukokeilu mahdollisti opiskeli-

joille yksilöllisten valinnanmahdollisuuksien lisäämisen toisen asteen koulutusmuotojen välillä 

(Varjo 2007, 129). Keskeiseksi muutokseksi koulutuskokeilussa muodostui oppilaitosten yhteistyön 

kehittäminen paikallisella tasolla (Henttonen ja Parkkonen 2008, 31, 34). Nuorisokoulukokeilu päät-

tyi vuonna 2000, eikä se pystynyt parantamaan keskiasteella ilmenneitä ongelmia ammatillisen kou-

lutuksen vetovoimasta tai eriarvoisuudesta (Kumpulainen 2012, 81; Numminen, Lampinen, Mykkä-

nen, & Blom 2001, 48).  
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Nuorisokoulukokeilun seurauksena lukiot ja ammatilliset oppilaitokset olivat yhä erillään 

niin rakenteellisesti, kuin hallinnollisestikin. Selittävänä tekijänä oli se, että lukiokoulutus oli kunnal-

lisessa ohjauksessa ja ammatillinen koulutus taas kuntayhtymien tai osakeyhtiöiden hallinnassa. Lu-

kioiden vahvalla paikallishallinnolla oli se merkitys, että yleisen julkishallinnon ja ohjauksen kan-

nalta valtiovalta ei kontrolloinut vahvasti lukiokoulutusta ja se pystyi toimimaan suhteellisen autono-

misesti. Ammatillisen koulutuksen asema on ollut kuitenkin toinen. Ammatillinen koulutus on ollut 

enemmän valtiollisen julkishallinnon kontrollissa ja sen ohjaus on vaikuttanut huomattavasti vah-

vemmin ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Ammatillisen koulutuksen heikko itsehallinnolli-

nen asema näkyi myös sen autonomiana toisen asteen koulutuksen yhdentymispyrkimyksissä nuori-

sokoulukokeilussa. Hallinnollisesti ja yhteiskunnallisen kontrollin näkökulmasta voidaan osaltaan se-

littää, miksi lukiokoulutus on säilyttänyt paljon itsenäisemmän asemansa koulutuspolitiikassa, kuin 

ammatillinen koulutus. (Meriläinen 2011, 199–201.)  

Nuorisokoulukokeilun jälkeen ammatillisen koulutuksen uudistukset ovat keskittyneet sen 

sisäisten rakenteiden tarkasteluihin ja kehittämiseen (Kämäräinen 2002a, 14). Ammatillisen koulu-

tuksen kehittämisessä siirryttiin kohti työelämän osaamisvaatimuksia, kun näyttötutkintojärjestel-

mästä säädettiin ammattitutkintolailla 306/1994 sekä asetuksella 308/1994. Ammatilliset perus-, am-

matti- ja erikoisammattitutkinnot voitiin tehdä kokonaan osaamisen näyttöinä ja tutkintojen järjestä-

misestä sekä valvonnasta vastasivat tutkintotoimikunnat. (Laki 306/1994; Laki 308/1994.) Näyttötut-

kintojärjestelmän tavoitteena oli ensisijaisesti tarjota aikuisväestölle mahdollisuus ammatilliseen tut-

kintoon sen hankintatavasta riippumatta. Osaamisperustaisuutta ja ammattiosaamisen näyttöjä laa-

jennettiin koskemaan opetushallituksen kokeiluhankkeena vuonna 1999 nuorten ammatilliseen pe-

ruskoulutukseen ja ammattiosaamisen näytöt vakinaistettiin koko ammatillisessa koulutuksessa 

vuonna 2006. (Klemelä & Vanttaja 2012, 195.) Aikuiskoulutuksen koulutukselliset tavoitteet asetet-

tiin koskemaan, myös nuorten koulutuksen kehittämistä 1990-loppupuolella. Nuorten koulutuksen 

keskeisiksi koulutuksen kehittämistavoitteeksi muodostui aikuiskoulutuksesta lähtöisin olevat osaa-

misperustaisuus sekä työelämälähtöisyys. 

 

3.3 Ammatillisen koulutuksen uudistamista 2000-luvulla 

Ammatillinen koulutus oli pääsääntöisesti aina vuoteen 2001 koulukeskeistä. 2000-luvun 

alussa ammatillisessa koulutuksessa tapahtui muutoksia, jotka lisäsivät yhteistyötä ammatillisten op-

pilaitosten sekä työpaikkojen välillä. Koulutukseen lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, jolloin 

formaalia kouluopetusta pyrittiin vähentämään ja koulut joutuivat laajentamaan opetusta koulujen 

ulkopuolelle sekä tiivistämään yhteistyötä työelämän kanssa. (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009, 3.) 
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Suomessa toteutettiin 2000–luvulta lähtien laajoja ammatillisten opetussuunnitelmien ja koulutuksen 

järjestelyjen muutoksia, joiden tavoitteena on ollut vastaavuus työelämän tarpeisiin, yksilöllisiin 

osaamistarpeisiin vastaaminen sekä valinnanmahdollisuuksien lisäämien. Tutkintojärjestelmien ke-

hitykseen ovat vaikuttaneet myös Euroopan unionin tavoitteet tutkintojärjestelmien yhtenäistämi-

sestä. (Räisänen & Goman 2018, 10,11.) 

Ammatillista koulutusta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 1998 esittäen, että työ-

elämän tarpeet tulisi huomioida tutkinnoissa, koulutuksessa sekä näyttötutkinnoissa. Perustutkintojen 

kestoksi määriteltiin kaksivuotta, sisältäen opintoja vähintään 80 opintoviikkoa (ov). (Laki 630/1998; 

631/1998.) Opetushallituksen toimesta lain (630/1998) perusteella uudistettiin ammatillisen perus-

opetuksen perusteet vuosina 1999–2001. Ammatillisten perustutkintojen pituudeksi asetettiin kolme 

vuotta ja tutkinnon laajuudeksi 120 opintoviikkoa (ov), josta ammatillisten opintojen laajuus oli 90 

ov ja yhteisten opintojen 20 ov. Opetussuunnitelma sisälsi myös vähintään 20 ov pakollista ammatil-

lista työssäoppimista. (Laki 213/1999: OPH 1999, 20, 24, 110.) Uudistuksen keskeisenä koulutuspo-

liittisena tavoitteena oli erityisesti elinkeino- ja työelämän kilpailukyvyn turvaaminen sekä antaa pa-

remmat keinot vastata työelämän osaamisvaatimuksiin. Koulu- eli formaalimuotoinen ammatillinen 

koulutus oli ottanut ensimmäiset askeleet työelämälähtöiseen koulutukseen ja työelämäyhteistyöhön. 

2000-luvulla ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmien kehittäminen oli painottunut tutkintojen 

selkeyteen, työelämälähtöisyyteen ja osaamisperusteisuuteen sekä yksilöllisyyden lisääntymiseen 

(Rasku 2015, 68).  

Tutkintoja ja tutkintojen perusteita uudistettiin vaiheittain vuosina 2008 ja 2010, jonka ai-

kana otettiin käyttöön kaikilla aloilla uudet ammatillisten perustutkintojen perusteet. Ammatillisen 

perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden uudistuksissa vahvistettiin erityisesti ammatillisten 

perustutkintojen työelämävastaavuutta sekä osaamisperustaisuutta työelämän osaamistarpeiden poh-

jalta. Ammattitaitovaatimukset perustuivat osaamisen osoittamiseen käytännön työtehtävissä työelä-

mässä. Työelämälähtöisyys sekä käyttöönotetut uudet tutkinnon perusteet mahdollistivat yhä jousta-

vammat yksilölliset opintopolut, lisäsivät ammatillisten tutkinnon osien valinnaisuutta sekä mahdol-

listivat myös osatutkintojen suorittamisen. Joustavat opintopolut tarjosivat henkilökohtaisemmat 

mahdollisuudet opintojen suorittamiseksi sekä kouluille paremmat mahdollisuudet vastata alueelli-

siin koulutustarpeisiin. Uudistuksissa annettiin koulutuksen järjestäjille mahdollisuus itse määritellä 

vapaammin tutkinnon perusteita, arviointia, opetusta ja ohjausta. (OPH 2010, 2–3.) 2000-luvulle asti 

koulutuksen tavoitteista ja opetussuunnitelmista oli ohjattu valtiojohtoisesti (Laki 630/1998). Osaa-

mislähtöisyys on määrittänyt 2000-luvulla keskeisesti ammatillisen koulutuksen suunnittelua, toteu-

tusta ja arviointia, jossa huomio on kiinnittynyt koulutuksessa ja oppimisessa osaamisen kehittämi-

seen (Isopahkala-Bouret 2013, 48). 
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Työelämä- ja osaamisperustaisuus vahvistui viimeistään vuonna 2014, kun opintoviikot kor-

vattiin osaamispisteillä ja perustutkintojen laajuudeksi tuli 180 osaamispistettä (osp). Opintojen vuo-

den keskimääräiseksi tavoitteeksi asetettiin 60 osp. Ammatillisessa perustutkinnossa ammatillista 

osaamista arvioitiin näyttöjen perusteella, mutta tarvittaessa osaamista voitiin osoittaa myös muilla 

tavoin. Ammatillisen peruskoulutuksen tuli sisältää osaamisen hankkimista työpaikoilla (Laki 

787/2014). Huomion arvoista on se, että ammatillisen koulutuksen uudistuksessa yleissivistävien yh-

teisten aineiden opintoihin ei ole juurikaan puututtu (Pehkonen 2013, 34). Yleissivistävien yhteisten 

aineiden asema on enemminkin vahvistunut, sillä nykyisessä uudistuksessa yhteisten aineiden opin-

not laajentuivat koskemaan nuorten lisäksi myös aikuisia (Laki 531/2017). 

Ammatillisen koulutuksen osalta OKM:n kehittämissuunnitelmassa (KESU) 2011-2016 on 

selvästi ennakoitavissa vahvistuneet koulutuspoliittiset muutostavoitteet ammatillisen koulutuksen 

työelämälähtöisyydestä sekä tuloksellisuudesta. Kehittämissuunnitelmassa esitettiin, että nuorten 

työelämään siirtymisen ja valmistumisen nopeuttamiseksi, ammatillisessa koulutuksessa tulisi paran-

taa koulutuksen läpäisyä ja tuloksellisuutta tutkintojen keskimääräisen suorittamisajan lyhenemisellä. 

Valmistumisen nopeuttamiseksi ammatillisen koulutuksen tulisi tukea mahdollisuutta yksilöllisiin 

opintoihin, tukemalla tutkinnon joustavaa suorittamista. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen tulisi 

toimia koulutuksen ohjaus- ja säätelymekanismina, mikä kannustaisi koulutuksen tehokkuuden ja tu-

loksellisuuden parantamiseen. Kehittämissuunnitelmassa nähtiin, että koulutuksen ohjaus- ja sääte-

lymekanismien tulisi palkita koulutuksen järjestäjiä koulutuksen laadusta, opiskelijoiden nopeam-

masta läpäisystä sekä siirtymisestä työelämään. (OKM 2012, 12, 13, 40.) Laukkanen (2002) on to-

dennut, että päätäntävallan lisääminen koulutuksenjärjestäjille vaatii ohjausmekanismia, jonka avulla 

voidaan varmistaa, että koulutuspalvelujen tuottajat tuottavat sitä, mitä halutaan (Laukkanen 2002, 

259). 

Ammatillisen koulutuksen kehityksessä on merkille pantavaa, että ammatillista koulutusta 

on kehitetty koko ajan kohti aikuisten ja työelämän tarpeista lähtevää koulutusta. Varjo (2007) on 

tutkimuksessaan todennut, että ammatillisen koulutuksen muutosta on määrittänyt aikuiskoulutuksen 

kehittäminen. Koulutuksen tulostavoitteet esiintyivät jo 1990-luvulla ammatillisessa aikuiskoulutuk-

sessa, jossa ammatillisen aikuiskoulutuksen tuli vastata tuloksellisuudestaan sekä pystyä rahoitta-

maan toimintansa pääosin itse. Tulosohjautunut aikuiskoulutus oli 1990-luvun alussa vielä poikkeus-

tapaus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, mutta se on laajentunut koskemaan pysyvästi koko am-

matillista koulutusta. Koulutuksen rahoitusjärjestelyjen lisäksi suorituskeskeisyys sai erityistä merki-

tystä ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteessa, kun arvioinnin lähtökohdaksi otettiin osaa-

misen näytöt ja näyttötutkinnot. Ammattitutkintolaki legitimoi suorituskeskeisyyden ammatillisessa 

aikuiskoulutuksessa ja viitoitti tietä koko ammatillisen koulutuksen uudistamiselle. (Varjo 2007, 
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242–247.) Ammatillisen koulutuksen kehityksen suuntaviivoja ohjaavana kulminaatiopisteenä voi-

daan pitää vuoden 1994 ammattitutkintolakia (306/1994) sekä säädettyä ammattitutkintoasetusta 

(308/1994). Uudistuksen taustalla näyttäisi vahvasti olevan ammatillisen koulutuksen kehittäminen 

aikuiskoulutuksen näkökulmasta, joka on ulotettu koskemaan myös nuorten koulutuksellisia lähtö-

kohtia. Nuorten ja aikuisten erilaisia koulutuksellisia tarpeita ei enää tunnusteta uudistuksessa, kuten 

aikaisemmin (Laki 531/2017).  

 

4 AMMATILLINEN KOULUTUSREFORMI 

4.1 Koulutusreformien tavoitteet 

Koulutusreformien yleisenä tavoitteena on mahdollistaa koulut toteuttamaan uudistuksessa 

asetettuja päämääriä tehokkaammin. Tässä tutkimuksessa koulutusreformi käsittää yhteiskunnallisen 

lainsäädännön, asetusten sekä normien kautta tapahtuvaa suunnitelmallisen koulutusjärjestelmän uu-

distamista. Uudistustarpeeseen vaikuttaa oleellisesti se, millaiseen yhteiskuntaan ja työhön opiskeli-

joita koulutetaan. (Nykänen 2010, 45–46.) Koulutuspolitiikan avainsanoja nykyisissä koulutusrefor-

meissa ovat olleet autonomia, valinnanvapaus, hajauttaminen, taloudellinen rationalismi, tulosjohta-

minen sekä arvioinnin korostaminen (Kauppila, Mäkelä-Ketelä, Valkonen & Harinen 2008, 274). 

Koulutuksen reformidiskurssia hallitsee pääsääntöisesti kaksi lähestymistapaa, jossa toisessa näh-

dään, että uudistuspyrkimykset edustavat kehitystä sekä tulevaisuutta ja toisessa taas, että tapahtuvat 

muutokset ovat puutteellisia tai riittämättömiä (Simola 2002, 56). Kansainvälisesti tarkasteltuna suo-

malaisen ammatillisen koulutuksen muutos heijastelee yleisesti Eurooppalaista ammatillisen koulu-

tuksen kehityssuuntia sekä työelämän muutoksia. Ammatillisille koulutusuudistuksille Euroopassa 

ovat olleet yleisesti ominaisia koulutusprosessien sääntelyn purkaminen, päätöksenteon hajauttami-

nen sekä oppimisen ja käytännön työkokemuksen kehittäminen. (Kutscha 2002, 57.)  

1980-luvulta alkaen alkoi kaikkialla Euroopassa jännite ammatillisen koulutuksen odotusten 

ja toteutuksen välillä. Kansallisen tason koulutuksen ohjaamista ei pidetty enää tehokkaana strate-

giana ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. (Westerhuis 2008, 93.) Koulutuksen tehokkuusvaa-

timukset kasvoivat suomessa 1980- ja 1990-luvulla koskemaan koko koulutusjärjestelmää, mutta eri-

tyisesti huomio kiinnittyi ammatilliseen koulutukseen, jonka ei nähty vastaavan nopeasti muuttuvan 

yhteiskunnan tarpeita. (Kauppila & ym. 2008, 274–275). Ammatillisten koulutusjärjestelmien uudis-

tamisen taustalla on ollut yleinen tarve mukauttaa koulutusta vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuk-

sia. Muodollisen koulutuksen kritiikki on noussut esiin EU;n maissa, joissa on käyty tai käydään 

keskustelua työpaikallatapahtuvan oppimisen lisäämiseksi. Ammatillisia koulutusuudistuksia on 
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koko Euroopassa ohjannut voimakkaasti työelämälähtöiset argumentit. (Griffiths & Marhuenda 2002, 

176.) Suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämisen suuntaviivat eivät ole tästä poikenneet. 

Osaamisperustaisen koulutuksen (competency-based training, CBT) käyttöönotto on ollut 

keskeinen poliittinen strategia 1990-luvulla monissa maissa, jotka ovat uudistaneet ammatillista kou-

lutusta tai koulutusjärjestelmiään (Hager 2004, 409). Euroopassa työpaikoilla tapahtuva oppiminen 

on lisääntynyt 1970- ja 1980-luvuilta lähtien. Työelämän muutokset ovat asettaneet uusia pätevyys- 

ja koulutusvaatimuksia sekä edellyttäneet oppimiskäsitteiden kehittämistä vastaamaan muuttuvia työ- 

tuotanto- ja markkinaympäristöjen tarpeita. Toimintaympäristön muutosten vuoksi, oppimista oli tar-

kasteltava sekä lähestyttävä yhä enemmän kilpailukyvyn ja taloudellisten tavoitteiden asettamisen 

näkökulmista. Kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi koulutusta 

sekä oppimista pidetään tärkeänä tekijänä ja oppimisprosessit työpaikoilla on nähty keskeisenä kei-

nona varmistaa yritysten kilpailuetu tulevaisuudessa. (Dehnbostel 2002, 190.)  

Ammatillista koulutusta pidetään avaintekijänä yritysten ja kansallisten talouksien kilpailu-

kyvyn parantamisessa sekä ylläpitämisessä (Rauner & Maclean 2008, 13) Boremanin (2002) mukaan 

ammatillisen koulutuksen kehittämistä ei tulisi erottaa tuotantomenetelmien kehittämisestä. Työme-

netelmien ja koulutuksen integrointi pitäisi nähdä vuorovaikutusprosessina ammatillisen koulutuksen 

kehittämisessä. (Boreman 2002, 208.) Työelämän muutoksessa työnantajat ovat tuoneet esille huo-

lensa siitä, että muodollinen koulutus ei anna riittäviä valmiuksia nuorille työelämään (Griffiths & 

Marhuenda 2002, 176). Ammatillisen koulutuksen kehittämisen diskursseissa tuotannolliset ja työ-

elälähtöiset lähestymistavat ovat saaneet vahvan aseman.  

 

4.2 Ammatillisen koulutuksen uudistus 2018 

Nykyisessä, vuonna 2018 voimaan tulleessa ammatillisen koulutuksen reformissa yhdistet-

tiin nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus-

mekanismit yhdeksi kokonaisuudeksi OKM:n alaisuuteen (HE 39/2017, 1). Ammatillisen peruskou-

lutuksen ja aikuiskoulutuksen yhdistämisessä korostui osaamisperustaisuus, asiakaslähtöisyys sekä 

koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten parantaminen (Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 

2018, 8). Uudistuksen tavoitteena oli lisätä toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa 

koulutuksen järjestäjien rahoituksessa sekä purkaa säätelyä, joka estää asiakaslähtöistä, tuloksellista 

ja tehokasta toimintaa. Koulutustavoitteiden saavuttamiseksi luotiin ohjausmekanismit, joiden avulla 

kyettiin ohjamaan koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja laadukkaaseen toimintaan sekä kannusta-
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maan toiminnan tehostamiseen. (HE 39/2017, 1.) Shalbergin (2015, 184) mukaan nykyistä koulutus-

politiikkaa tarkastellessa erityisen huomionarvoista on ollut koulutuspolitiikan ja taloudellisten näke-

mysten välinen vuoropuhelu sekä vaikutus koulutuspolitiikkaan.  

Uudistuksessa ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmää muutettiin niin, että 

kaikkea ammatillista koulutusta säädellään jatkossa yhdellä järjestämisluvalla. Uusi järjestämislupa 

antaa koulutuksen järjestäjille joustavamman mahdollisuuden koulutuksen toteutukselle, kun koulu-

muotoinen ja oppisopimuskoulutus voidaan toteuttaa samalla luvalla. Koulutukseen hakeutumista ei 

enää rajoiteta, vaan koulutuksen järjestäjä päättää hakuajoista ja -menettelyistä ja koulutukseen ha-

keutumista tapahtuu jatkuvassa haussa. (HE 39/2017; OKM 2017a.) Uusittu järjestämislupa antaa 

koulutuksenjärjestäjille mahdollisuuden ottaa lisää opiskelijoita jatkuvana hakuna, jos lupaan sisäl-

tyvä koulutus vähenee tai se ei toteudu (Sampo 2017). Peruskoulunsa päättävien aloituksen osalta, 

ammatillisen perustutkinto- tai valmentavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisessa käytetään kuiten-

kin yhteistä valtakunnallisia hakumenettelyä sekä aloitusta (Laki 531/2017, 32§). Uudistus antaa kou-

lutuksen järjestäjille mahdollisuuden säädellä koulutustaan paljon joustavammin sekä vastata alueel-

lisiin koulutustarpeisiin että koulutusreformin tavoitteisiin paremmin.  

Keskeisenä perusteena uudistukselle on ollut se, että työelämässä tarvitaan uudenlaista osaa-

mista ja ammattitaitoa (OKM 2017c). Uudistus antaa ammatilliselle koulutukselle mahdollisuuden 

vastata työelämän tarpeisiin sekä työelämälähtöisyyden toteuttamiselle osaamisperustaisuuden 

avulla, jossa osaaminen osoitettaan ensisijaisesti työpaikoilla käytännön työtehtävissä. Osaamisen ar-

vioinnissa on siirretty yhteen näyttöön perustuvaan, osaamisen hankkimistavasta riippumatta, suorit-

taa ammatillinen tutkinto. Uudistuksen tavoitteena on lisätä oppisopimuskoulutuksen ja työpaikoilla 

tapahtuvan oppimisen houkuttelevuutta. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistusten tavoit-

teena on koulutusjärjestelmä, joka vastaa paremmin työ- ja elinkeinoelämän, yksilöiden ja yhteiskun-

nan muuttuviin ammatillisiin osaamistarpeisiin sekä tukee työllisyyttä ja taloudellista kehitystä. (HE 

39/2017, 1, 3.1.)  

Ammatillisen koulutuksen uudistuksissa vastuuta on usein siirretty kouluille, joiden odote-

taan ottavan aktiivisemman roolin koulutuspolitiikan kehittämisessä ja toteutuksessa (Westerhuis 

2008, 93). Koulutuksenjärjestäjien oman vastuun lisääntymisestä kertoo se, että koulutuksen järjes-

täjä saa päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 

toimintansa kehittämiseksi. Rahoitusperusteiden muutos edellyttää oppilaitoksilta tehokkuutta sekä 

suoritustavoitteiden saavuttamista. Ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu perus-, (50%, 

opiskelijavuodet), suoritus-, (35%, tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuus-, (15%, mm. työllisty-

minen ja jatko-opinnot) sekä strategiarahoituksesta (max 4%). Ammatillisen koulutuksen rahoitus-
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järjestelmä uudistettiin yhdistämällä aikaisemmat ammatillisen perus-, lisä-, oppisopimuskoulutuk-

sen sekä ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. (OPH 

2019, 9; OKM 2017d; Laki 532/2017, 9§, 32§.) 

Ammatillisen koulutuksen uudistamista on määrittänyt se, että koulutukseen on käytettä-

vissä aiempaa vähemmän rahaa (OKM 2017c). Brown (2013) on todennut, että koulutuksien kasvava 

kustannusrasitus on ollut hallituksille maailmanlaajuinen kysymys (Brown 2013, 98). Koulutusuu-

distuksen perusteleminen säästötarpeilla valtion heikon taloustilanteen vuoksi, on antanut mahdolli-

suuden tehdä koulutusuudistuksia, joita muuten ei olisi aikaisemmin voinut toteuttaa (Misukka 2014, 

35). Ballin (2001) mukaan koulutus esittäytyy yhä enemmän normatiivisten olettamusten ja määräys-

ten kautta, jotka juontuvat suoraan taloudesta (Ball 2001, 22).  

Koulutuksen sekä opetuksen tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta on todennä-

köistä, että koulutus keskittyy aloille, jotka tukevat alueellista osaamista ja työllistymistä. Pienten 

alojen, kuten lasinpuhallus-, turvallisuus-, puu- ja vaatetusala ja jne., joilla ei ole vahvaa asemaa alu-

eellisesti, kolutusta voidaan lopettaa. OKM:n näkemyksien mukaan ei ole tarpeellista, että alueelli-

sesti tulisi järjestää koulutusta, joka ei tue alueellista osaamista tai työllistymistä (OKM 2017b). Kou-

lutustarjonnan rakentuminen pelkästään työelämän ja tuotannollisiin näkökulmiin, ylläpitää olemassa 

olevia rakenteita, vahvistaen vahvoja ja heikentäen heikkoja aloja. Koulutusuudistuksen rahoituspe-

riaatteet voivat vaarantaa kouluttautumismahdollisuuksia tai alueellisen yhdenvertaisuuden. Koulu-

tusmahdollisuuksien toteutumisen näkökulmasta, koulutuksen järjestäjien tulee arvioida alueellisia 

koulutustarpeita yhä kriittisemmin, mutta toisaalta turvata alueellisen elinkeinon tarpeet. (Korpi, Räi-

sänen, Coman, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 2, 6.) 

Koulutuksen rajaaminen pelkästään koskemaan olemassa olevan työ- ja tuotantoelämän nä-

kökulmaa, ei tarjoa laajoja mahdollisuuksia koulutusvalintoihin. Rahoitusperusteiden muutoksessa 

ongelmaksi saattaa muodostua se, että heikoissa talousalueen maakunnissa vähennetään kouluver-

kostoa sekä koulutusaloja, joille ei nähdä tarvetta alueellisesti. Nilssonin (2010) mukaan ammatilli-

nen koulutus on erityisessä asemassa sosiaalisen syrjäytymisen estämisessä ja ehkäisemisessä (Nils-

son 2010, 260). Uudistuksessa on vaara koulutukselliselle eriarvoistumiselle hyvin ja heikosti pärjää-

vien välillä. Eritystukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

opintojen etenemiseksi. Erityisopiskelijoiden tukemisen ongelmaksi saattaa muodostua se, että opis-

kelijoiden ohjaukselliset resurssit heikentyvät uudistuksen myötä ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

ohjaus työpaikoilla tai kouluissa voi jäädä puutteelliseksi. (Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi 

& Räikköläinen 2018, 6.) 
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4.2.1 Rahoituksen muutokset 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamista koskeva uusi laki 532/217 opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoituksesta tuli voimaan 01.01 2018. Uudessa ammatillisen koulutuksen rahoitus-

järjestelmän mallissa rahoituksen perusteena huomioon otettaville suoritteille ei etukäteen aseteta 

kiinteää hintaa, vaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus vastaa koulutuksen järjestäjän 

suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Ammatilliseen koulu-

tukseen kohdennettava määräraha muutetaan talousarvioperusteiseksi ja rahoituksen määräytymi-

sestä toteutuneiden kustannusten perusteella luovuttiin. (HE 39/2017, 1: OKM 2017d.) Kuntaliiton 

(2016) mukaan suhteellinen rahoitusjärjestelmä voi heikentää merkittävästi rahoituksen ennakoi-

vuutta sekä mahdollisuuksia koulutuksen järjestämiseen uuden lain mukaisesti (KL 2016, 4). Rahoi-

tuksen uudistus asettaa koulutuksen järjestäjät yhä kovenevaan kilpailuasetelmaan keskenään. Kil-

pailun johdosta on todennäköistä, että pitkällä aikavälillä koulujen väliset rahoituserot todennäköi-

sesti kaventuvat, koska rahoitusperusteet yhdenmukaistavat toimintatapoja. Toisen asteen koulutuk-

sessa lukiokoulutuksen rahoitus määrittyy edelleen opiskelija määriin perustuviin yksikköhintoihin, 

ei suoritteisiin kuten ammatillisessa koulutuksessa. Lukiokoulutuksen yksikkö- ja perushinnat perus-

tuvat koulutusmuodon keskimääräisiin valtakunnallisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin. (OPH 

2019, 8–9.) 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään vuosittain valtionosuusrahoitus lasken-

nallisin perustein ja koulutuksen järjestäjät päättävät itse rahoituksen käyttämisestä. Uusi rahoitus-

malli otetaan käyttöön asteittain niin, että rahoituslain 532/2017 32 a §:ssä säädettyjä rahoitusosuuk-

sia käytettäisiin täysimääräisesti ensimmäisen kerran vuonna 2022. (OPM 2017, d; laki 532/2017, 9§, 

32§, 59§: Taulukko 1).  Perusrahoituksen pienentyessä suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen merkitys 

tulee kasvamaan, millä ohjataan koulutuksen toteuttamista sekä tavoitteiden asettelua. Tilastollisesti 

on huomioitava vielä, että rahoitustuloksissa on kahden vuoden viive. Ammatillisessa koulutuksessa 

perusrahoitus alkaa merkittävästi pienentyä vuoden 2020 jälkeen 70 %:sta, 50%:n vuoteen 2022 men-

nessä. Perusrahoituksen pienentymisellä sekä suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen kasvamisella on 

merkittäviä periaatteellisia vaikutuksia ammatilliseen koulutukseen ja toteuttamiseen. Rahoitusme-

kanismi ohjaa koulutuksen järjestäjiä työelämälähtöisen koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen. 

Suhteellisesti eniten ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtainen kokonaisrahoitus vähentyisi niillä 

koulutuksen järjestäjillä, joiden koko rahoitus koostuu ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksesta. 

(HE 177/206, 5.2.1.) 
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Taulukko 1. Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksen jakautuminen (OPH 2017) 

 

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyjärjestelmän määrällisen säätelyn välineenä ja 

perusrahoituksen perusteena on opiskelijavuosi (365 päivää). Opiskelija otetaan huomioon rahoi-

tuksen perusteena opiskeluoikeuden alkamispäivästä lukien siihen päivään asti, kun opiskelijan 

opiskeluoikeus päättyy. Mikäli opiskelija ei opiskele kaikkina opiskelupäivinä, opiskelija otetaan 

huomioon rahoituksen perusteena vain, kuinka henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunni-

telmassa on sovittu opiskelupäiviä. OKM päättää koulutuksen järjestäjän tavoitteellisen opiskeli-

javuosien määrän vuosittain, mikä ei saisi alittaa järjestämisluvassa määrättyä opiskelijavuosien 

vähimmäismäärää. (Laki 532/2017, 32§ b, c: OKM 2017d.) Ammatillisen koulutuksen rahoituk-

sen laskentaperusteissa todetaan, että opiskelijavuoteen ei lasketa enintään 4 viikkoa kestävää 

yhtä kestoista keskeytystä (OKM 682/2017, 1§). Uudistuksen tavoitteena näyttäisi olevan koulu-

tuksen tehostaminen sekä opiskeluajan lyhentäminen.  

Koulutuksen järjestäjän perusrahoituksena myönnettävä vuoden 2019 rahoitus perustui ole-

massa olevalla kertoimella painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien osuuteen kaikkien jär-

jestäjien painotetuista tavoitteellisista opiskelijavuosista sekä hakemuksesta myönnettävään har-

kinnanvaraiseen korotukseen eli; (OPH 2019, 35)  

”Koulutuksen järjestäjän perusrahoitus varainhoitovuodelle 2019, € = Harkinnanva-

rainen rahoitus, € + ((0,95 x Laskennallinen rahoitus, € - Harkinnanvarainen rahoitus, €) x Jär-

jestäjän vuoden 2019 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä x (Järjestäjän vuoden 2017 toteutunut 

painotettu opiskelijavuosimäärä / Järjestäjän vuoden 2017 toteutunut painottamaton opiskelija-

vuosimäärä) / Kaikkien järjestäjien vuoden 2019 painotettu opiskelijavuosimäärä yhteensä)” 

 

Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus perustuu kustannusryhmän, tutkintotyypin ja poh-

jakoulutuksen kertoimilla painotettujen vuoden 2017 tutkintojen osuuteen kaikkien järjestäjien 
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painotetuista tutkinnoista. Vaikuttavuusrahoitusosioita ei sisältynyt vielä vuoden 2019 rahoituk-

seen. (OPH 2019, 33, 36).  

”Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoitus varainhoitovuodelle 2019, € = Laskennalli-

nen rahoitus, € x 0,05 x (Järjestäjän vuoden 2017 tutkintojen painotettu pistemäärä / Kaikkien 

järjestäjien vuoden 2017 tutkintojen painotettu pistemäärä yhteensä)” 

 

Koko ammatillisen koulutuksen rahoitus (käyttömenojen reaalikehitys) on alkanut vähentyä 

vuodesta 2011 ja on pudonnut vuoteen 2017 mennessä noin 324 M€ (16,6% ). Suurin leikkaus 

kohdistui vuoteen 2017, jolloin rahoitus pieneneni 120 miljoonaa euroa. Oppisopimuskoulutuk-

seen liittyvät leikkaukset (28,7%) ovat olleet suhteessa melkein kaksin- kertaiset muuhun amma-

tilliseen koulutukseen verrattuna. Yhteensä koko ammatillisesta koulutuksesta on leikattu vuosina 

2011–2017 noin 380 miljoonaa euroa. (Taulukko 2.) Rahoitusperusteiden lähtökohtana on ollut, 

että ammatillisen peruskoulutuksen määrärahoihin kohdennettaisiin 190 miljoonan euron säästö 

vuodesta 2017 alkaen. Siirtämällä koulutusvastuuta työpaikolle arvioidaan saatavan vielä ai-

kaiseksi valtakunnallisesti lähes 100 M€:n säästöt koulutuksessa (KL 2017).   

 

Taulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan vuosina 2000–2017. 

Käyttö-
kohde 

Vuosi Muutos 
2010-
2017 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

milj. 
euroa 

Yht. 

Ammatilli-
nen koulu-
tus 

1 498 1 712 1 938 1 949 1 927 1 903 1 860 1 739 1 735 1 614 -324 

Muutos %  +14,3 +13,2 +0,6 -1,1 -1,2 -2,3 -6,5 -0,2 -7,0 -16,6 

Muutos %  +12,1 +11,4 -8,2 -2,8 -12,1 +1,2 -6,4 -3,4 -1,4 -28,7 

Oppisopi-
mus 156 175 195 179 174 153 156 146 141 139 -56 

(Lähde: Tilastokeskus 2019d) 
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Koulutusrahoituksen säästö toteutettiin määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoi-

tuksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia aikaisempien järjestämis-

lupien mukaista enimmäisopiskelijamääristä alhaisemmalle tasolle. Rahoitussäästö kohdennettiin ko-

konaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen, valtion ja kuntien välistä ra-

hoitussuhdetta eli valtionosuusprosenttia muuttamalla. Kilpailukykysopimukseen (KIKY) sisältyvän 

julkisen sektorin (kunnat ja kuntayhtymät) lomarahan määräaikaisen alentamisen arvioitiin vähentä-

vän kustannustasoa yhteensä noin 23 miljoonalla eurolla, josta ammatillisen peruskoulutuksen osuus 

oli noin 9,6 M€. (HE 177/2016, 4.3, 5.1.) 

Rahoitusuudistusta koskien, OKM lähetti keväällä 2016 kyselyn kaikille ammatillisen kou-

lutuksen järjestäjille, jossa tiedusteltiin koulutuksen järjestäjien taloudellista kantokykyä sekä amma-

tillisia ja toiminnallisia edellytyksiä laadukkaan koulutuksen järjestämiselle. Koulutuksenjärjestäjillä 

on mahdollisuus sopeuttaa toimintaansa vähentyvään määrärahaan opiskelijamäärää vähentämällä, 

opiskelijakohtaista kustannusta pienentämällä taikka näiden yhdistelmänä. Kyselytulosten perus-

teella ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät merkittävästi sopeuttaisi toimintaansa opiskelijamää-

riä vähentämällä, vaan tehostamalla toimintaansa muulla tavoin. Suurimmat säästöpaineet näyttäisi-

vät kohdistuvan henkilöstöön. Ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksista suurin osa muodostuu 

henkilöstökustannuksista 62% sekä tila- ja laite- ym. kustannuksista 36%. Koulutuksen järjestäjien 

ilmoitusten mukaan opetuksessa toimivan henkilöstön menoista karsittaisiin vuosien 2016 ja 2018 

välillä noin 80 miljoonaa euroa eli vajaat 10 prosenttia, joka tarkoittaisi tällä ajanjaksolla noin 1 400 

opettajan vähennystä 21 500:ta 20 100:n ja jatkaisi laskuaan vuoteen 2020 noin kahdella sadalla eli 

19 900 opettajaan. (HE 177/2016, 5.2.1.) Päätoimisten opettajien osuus samalta ajalta olisi noin 800. 

Kyselytulosten perusteella, koulutuksen järjestäjät hakevat myös säästöjä kiinteistöihin ja 

tiloihin liittyviä kustannuksia vähentämällä, pienentämällä hallinnollisia kustannuksia sekä tehosta-

malla opetusvälineiden ja laitteiston käyttöä. Arvion mukaan kiinteistömenojen karsiminen vastaa 

noin seitsemän prosentin vähennystä kiinteistöihin kohdistuvista kokonaismenoista. Lisäksi koulu-

tuksen järjestäjät vähentävät investointejaan vuoteen 2018 mennessä noin 25 miljoonalla eurolla. (HE 

177/2016, 5.2.1.) Suurin säästöpaine ammatillisessa koulutuksessa tulee varmasti jatkossakin kohdis-

tumaan henkilöstöön, koska se on merkittävä yksittäinen kuluerä. Nuorten- ja aikuistenkoulutuksen 

yhdistämisestä on arveltu syntyvän lisäkustannuksia mm. opiskelijahuoltopalveluiden ja kouluruo-

kailun osalta, noin 91 M€:n edestä (KL 2017). Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistämisestä johtuen, 

myös oppisopimusopiskelijat joutuvat ammatillisessa perustutkinnossa suorittamaan yhteisiä tutkin-

nonosia, mitä ei aikaisemmin vaadittu heiltä (laki 531/2017, 13§). Tämä voi vaatia opetuksen järjes-

telyihin lisäresursseja opiskelijamäärien kasvaessa yhteisissä aineissa sekä ryhmäkokojen kasva-

mista.  
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4.2.2 Osaamisperustaisuus 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana osaamispohjaisesta koulutuksesta on tullut hal-

litseva suuntaus ammatillisessa koulutuksessa koko Euroopassa. Syyksi on nähty perinteisen amma-

tillisen koulutuksen epätarkoituksenmukaisuus. (Burijn ja Leeman 2011, 694.) Ammatillisessa kou-

lutuksessa osaamisperustainen koulutus on ollutkin johtava paradigma oppimisympäristöjen tasolla. 

Merkittävin syy osaamisperustaisuuden suosioon nähdään siinä, että kuilu työmarkkinoiden ja am-

matillisen koulutuksen välillä vähenee. Osaamisperustaisuuden suosio johtuu osittain siitä, että käy-

tännön tekemisellä on oppimisen kannalta positiivinen merkitys opiskelijoille. Osaamisperustainen 

koulutus nähdään ammatillisessa koulutuksessa tarkoituksenmukaisempana, koska se voi käytännön 

merkityksensä vuoksi motivoida oppilaiden opiskelua sekä nopeuttaa valmistumista paremmin, kuin 

formaalikoulutus. (Biemans, Nieuwenhuis, Poell, Mulder & Wesselink 2004, 524, 529.)  

Osaamisperustaisuuden suosiota koulutuspolitiikassa selittää se, että poliittiset päättäjä nä-

kevät sen vähentävän työelämän sekä koulutuksen välistä eroa. Poliittisten päättäjien keskuudessa 

uskotaan myös, että osaamisperustainen tutkintokoulutus antaa paremmat työskentelyvalmiudet, kuin 

perinteinen ammatillinen koulutus. (Biemans & ym. 2004, 529.) Korpi & ym. (2018) ovat todenneet, 

että osaamisperustaisuuden vaikutuksesta koulutukseen tai, sen paremmuudesta ammatillisen koulu-

tuksen tai osaamisen osalta, ei ole vielä saatavissa konkreettista näyttöä (Korpi, Hietala, Kiesi & 

Räikköläinen 2018, 123). 

Suomessa ammatillisessa koulutuksessa mitoitusperusteena käytetään ECVET-järjestel-

mään (European Credit System for Vocational Education and Training) perustuvia osaamispisteitä 

(osp), jotka korvasivat aikaisemmin käytössä olleet opintoviikot(ov). ECVET-pisteet muodostuvat 

tutkintoon kuuluvien tutkinnon osien oppimistulosten suhteellisesta kokonaispainoarvosta koko tut-

kinnossa. Osaamispisteet perustuvat osaamisen osoittamiseen, eivätkä ne ole sidoksissa opetuksen 

sekä opiskelun työ- tai aikamääriin. Osaamispisteet määrittyvät tutkinnon osassa vaadittavien am-

mattitaitovaatimusten osaamisen hankkimiseen sekä osoittamiseen. Ammatilliset tutkinnon osat pe-

rustuvat työelämässä tehtäviin töihin, joissa arvioidaan eri työprosessin vaiheet tutkinnon perusteiden 

mukaisesti. Opiskelija voi hankkia osaamista omien edellytystensä ja kehittymisensä mukaan sekä 

osoittaa osaamisensa heti, kun hän on saavuttanut tavoitteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. 

(OKM 2010, 16: Rasku 2015, 71: OPH 2015, 15, 20, 28.) Osaamisperustaisuuden lähtökohtana on 

tarjota opiskelijoille yksilöllisiä koulutus mahdollisuuksia sekä eri koulutustapojen yhdistelmien so-

veltamista. Pääperiaatteena on, että osaamista voidaan hankkia koulutusmuodosta tai sen hankintata-

voista riippumatta. (Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 9.)  

Osaamisperusteisuudella pyritään turvaamaan ammatillisessa koulutuksessa hyvä ammatil-

lisen osaamisen taso sekä työntekijöiden ammattitaito (Pehkonen 2013, 44). Osaamisperustaisessa 
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koulutuksessa ammatillisen osaamisen osoittamisen tapahtuu ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa, mi-

hin osaamisen arviointi perustuu. Ammattitaitovaatimusten arviointikriteerit muodostuvat perustut-

kinnon opetussuunnitelman perusteista koostuen; työprosessin-, työmenetelmien, -välineiden ja ma-

teriaalien hallinnasta, työn perustana olevan tiedon hallinnasta sekä elinikäisen oppimisen avaintai-

doista. Arviointikriteereissä on määritetty ammattitaidon osaamiseen liittyvät asiat. Pääsääntöisesti 

osaaminen tulee osoittaa käytännön työtehtävissä ja osaamisen näytön tulee edustaa kattavasti am-

mattitaitovaatimuksia sekä arvioinnin kriteereitä. Mikäli osaamisen näyttöä ei voi osoittaa käytännön 

työtehtävissä siinä laajuudessa, että se edustasi kattavasti osaamisvaatimuksia, voidaan arviointia täy-

dentää muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arvioinnilla pyritään varmistamaan osaamisen sekä 

koulutuksen laatu. (OPH 2015 29–31.)  

Osaamisperustaisuus on mahdollistanut ammatillisen koulutusrakenteen muutoksen sekä on 

myös selkeyttänyt tutkintojärjestelmää. Osaamisperustaisuuden tarkoituksena on vähentää tutkinto-

järjestelmien säätelyä, mutta toisaalta se kasvattaa koulutuksen järjestäjän vastuuta ja autonomiaa. 

Osaamisperustaisuus korostaa työelämälähtöistä-, yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ajattelutapaa amma-

tillisessa koulutuksessa. Osaamisperustaisuus on tuonut oppimiseen ja opetukseen uudenlaisia lähes-

tymistapoja sekä käytänteitä ammatilliseen koulutukseen. Osaamisperustaisuuden myötä opetuksessa 

siirrytään yhä enemmän ohjaukseen ja neuvontaan, ja oppiminen tapahtuu lisääntyvässä määrin työ-

elämässä. Osaamisperustaisuus tukee henkilökohtaisia koulutustavoitteita, joustavia opintopolkuja. 

(Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 1 6,7.) Osaamisperustaisuuteen pe-

rustava koulutus on vahvaa erityisesti aikuiskoulutuksessa olevien opiskelijoiden keskuudessa, jossa 

sillä on vahvat perinteet, verrattuna formaaliin koulutukseen (Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 

2018, 117).   

Biemans & ym (2004) sekä Burijn ja Leeman (2011) ovat havainneet, että osaamisperustai-

nen koulutus edistää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, motivaatiota sekä aitoa oppimista työpaikalla. 

Osaamisperustaisessa koulutuksessa opiskelijat kuitenkin joutuvat ottamaan vahvemmin vastuuta op-

pimisestaan sekä omasta opiskelustaan. Osaamisperustaisessa koulutuksessa opettajan rooli muuttuu 

asiantuntijan roolista enemmän valmentajan rooliin, korostamalla opiskelijoiden ohjausta oppimis-

prosesseissa. (Biemans & ym. 2004, 534; Burijn ja Leeman 2011, 694.) Koulutuksen järjestäjien nä-

kökulmasta, joustavien ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista koetaan haittaavan osittain 

myös opetushenkilöstön puutteellinen tietämys sekä riittämättömät resurssit henkilökohtaistamiseen. 

Henkilökohtaistamisessa näyttäisi olevan eniten haasteita koulumuotoisessa koulutuksessa kuin, op-

pisopimuskoulutuksessa. Koulutuksen järjestäjien välinen alueellinen yhteistyö opetustarjonnasta on 

myös lisännyt opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin. (Korpi, Hietala, Kiesi & 

Räikköläinen 2018, 95, 121.) Ammatillisen koulutuksen säästöistä johtuen, oppilaiden yksilöllisiin 
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opintoihin ei nähdä olevan riittävästi resursseja (Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi & Räikkö-

läinen 2018, 4). 

Osaamisperustaisuuden yhtenä merkittävä haaste on opiskelijoiden arvioinnin toteutuminen. 

Arviointi voidaan määrittää tavaksi arvioida sekä mitata yksilöiden oppimista ja suoritusta koulutuk-

sessa (Bjornåvold & Brown 2002, 128). Nykyisessä laissa 531/2017 todetaan, että ammatillisten tut-

kinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnonosittain kou-

lutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu 

koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. (531/2017, 54§.) Aikaisemmin amma-

tillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia säätelevässä laissa 246/2015 25b § todettiin, että 

tutkinnon osan, yhteisten tutkinnon osien osa-alueen tai valmentavan koulutuksen osaamisen arvioin-

nista päättää opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä, jos opettajia on useita. Muutos on 

merkittävä ja arviointi oikeuksien keskeinen siirtäminen pois opettajilta voi tarkoittaa opiskelijoiden 

yhdenvertaisen arviointikäytänteiden sekä -laadun heikkenemistä. 

Korpi & ym. (2018) ovat todenneet, että osaamisperustaisuuteen perustuva arviointi on läh-

tökohtaisesti laadullista ja sen vuoksi se on myös herkempi subjektiivisille tulkinnoille sekä arvioin-

tikäytänteiden vaihteluille työpaikoilla. Arvioinnin laadun ja oikeudenmukaisen arvioinnin toteutu-

miseksi pitäisi osaamisen arvioinnissa olla koulutettuja työpaikkaohjaajia. Työelämän kannalta arvi-

ointikriteerien tulisi olla ymmärrettävämpiä sekä selkeämpiä laadullisten vaihtelujen poistamiseksi ja 

vähentämiseksi. (Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 122.) Biemansin (2004) havaintojen 

mukaan osaamisperustaisuuden arvioinnin ongelmana on se, että siinä mitataan vain työtehtävien 

avoimia sekä rutiininomaisia näkökohtia (Biemans & ym. 2004, 527). Osaamisperustaisessa koulu-

tuksessa opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa tietoon sekä erilaisiin näkemyksiin kaventuu. Tietämisen 

tapa, jota osaamisella tavoitellaan, on rajoittunut soveltamaan tietoa työelämän tarpeista. (Isopahkala-

Bouret 2013, 60.)   

Koulutuksen laadun kannalta osaamisperustaisuuden vaarana on osaamisen kapea-alaistu-

minen sekä osaamisvaatimusten laskeminen tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisperustai-

suuden ongelmana on, miten ammatillisen koulutuksen ja osaamisen tavoitteet toteutuvat osaamispe-

rustaisuudessa. Koulutuksen laadunhallinta on selkeästi heikoin osa-alue osaamisperustaisuudessa, 

mihin tulisi kiinnittää huomiota. (Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 6, 

8.)  

Osaamisperustaisen koulutuksen onnistuminen riippuu suuresti siitä, kuinka koulutuksen ja 

työelämän välinen yhteistyö onnistuu. Koulutuksen järjestäjien mukaan, osaamisperustaisuuden to-

teutumisen onnistuminen edellyttää työelämän ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyön edistä-
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mistä sekä työelämälähtöisen toimintakulttuurin muutosta. Osaamisperustaisuus on lisännyt ja tiivis-

tänyt koulutuksen järjestäjien sekä työelämän välistä yhteistyötä. Osaamisperustaisuuden toteutumi-

sen esteenä koulutuksen järjestäjät näkevät puutteelliset aika- ja henkilöresurssit, ammatilliseen kou-

lutukseen kohdistuneet säästöt, opetuksen ja ohjauksen puutteellisuus sekä työpaikkojen heikon saa-

tavuuden. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa uudistuksen vaikutuksista huolta herättää myös re-

surssien riittävyys koulutuksessa. Opettajien on vaikeaa kehittää työelämässä tapahtuvaa koulutusta 

ja yhteistyötä, ilman koulutuksen järjestäjien tukea (Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 119, 

121.)  Osaamisperustaisuuden toteutumista on vaikeuttanut ammatillisessa koulutuksessa toteutetut 

säästötoimenpiteet (Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 4). 

 Osaamisperustaisuuden toteumista näyttäisi haittaavan myös se. että työelämällä ei ole riittä-

västi tietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista heidän toimintaansa. Uudistuksen onnistumiseksi eri 

toimijoiden tulisi olla selvillä, mitä se tarkoittaa ja mihin se osapuolia velvoittaa. (Korpi, Räisänen, 

Coman, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 4, 8). Osaamisperusteisuuden toteutumisen kannalta 

alle puolet opiskelijoista ja työelämän edustajista kokee tietämyksensä sekä perehdyttämisen riittä-

mättömäksi osaamisperustaisuuteen. Työelämässä nähdään, että heillä ei ole vielä riittäviä valmiuksia 

osaamisperustaisen koulutuksen ja koulutusreformin asettamien tavoitteiden toteuttamiseen ja työ-

elämä tarvitsee tukea sekä ohjausta koulutuksen järjestäjiltä. Työelämän mukaan koulutuksen järjes-

täjien tulisi ensisijaisesti vastata pedagogisista käytänteistä sekä opiskelijoiden opintojen ohjauksesta. 

(Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 120 – 121.)  

Koulutuksen järjestäjien mukaan osaamisperustaisuuden onnistuminen edellyttää opetus-

henkilöstön sekä työpaikkaosaajien osaamisen kehittämistä sekä työelämäyhteistyön lisäämistä 

(Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 119). Deitmer & Gerds (2002, 157) ovat todenneet, että 

ammatillisen koulutuksen opettajien osaaminen ja ammattitaito ovat avainasemassa alueellisen sekä 

ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseksi ammatillisen 

koulutuksen opettajat tarvitsevat jatkuvasti mahdollisuuksia päivittää taitojaan, joko käytännössä tai 

tutkimuksen kautta. 

Osaamisperustainen koulutus nähdään usein tarkoituksenmukaisena tuotannollisissa ja 

tayloristisissa ammateissa. Tayloristisessa näkemyksessä korostuu työntekijöiden ehdollistaminen 

työn tai työsuoritteen tekemiseen. Ammatin oppimisessa ja koulutuksessa on keskeisempää totunnai-

suus, rutiinit ja pelkästään työtehtävän suorittamiseksi vaadittavat riittävät taidot, kuin tietoisen ym-

märryksen muodostamista siitä, mitä he ovat tekemässä. Tayloristiset käsitykset ovat saneet vahvaa 

sijaa erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. (Hager & Laurent 1990, 55, 56.) Osaamisperustaisuus 

vaikuttaa myös kasvatukselliseen sivistyskäsitykseen, joka on saanut tehdä tilaa laadulle, tehokkuu-

delle ja vaikuttavuudelle ammatillisessa koulutuksessa (Pehkonen 2013, 44, 46). 
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 4.2.3 Työelämälähtöisyys ja työssäoppiminen 

Työssäoppiminen voidaan jakaa informaaliseen eli epäviralliseen sekä formaaliseen eli 

muodolliseen oppimiseen. Formaalinen oppiminen on järjestettyä koulutusta, jonka tarkoituksena on 

välittää muodollisesti asetetut kasvatukselliset sisällöt ja tavoitteet. Informaalinen oppiminen näh-

dään arjen elämässä tapahtuvaksi järjestäytymättömäksi oppimiseksi työelämässä tai yhteiskunnassa. 

Informaalinen oppiminen ei ole niin rajoittunutta kuin sidottu formaalinen oppiminen, jossa vain 

tietty osa ammattitaitoa voidaan saavuttaa oppimisprosessien avulla. Informaalisessa oppimisessa 

kasvatustavoitteet saavutetaan yleensä pyrkimättä tietoisesti kohti tiettyä tulosta. Informaalinen op-

piminen voidaan jakaa implisiittiseksi sekä tekemällä tapahtuvan oppimiseen. Tekemällä oppiminen 

käsittää kokemuksen reflektointia, kun taas implisiittinen oppiminen tapahtuu tiedostamattomasti, il-

man reflektointia. Molemmissa lähestymistavoissa oppimisprosessit ovat seurausta toiminnasta sekä 

ulkoisista kokemuksista, jotka yksilöt käsittelevät eri tavoin. (Griffiths & Marhuenda 2002, 191–

193.)  

Dehnbostel (2002) havaintojen mukaan työhön liittyvän oppimisen tuominen takaisin aitoi-

hin työolosuhteisiin on tarkoittanut siirtymistä pois keskitetystä koulutuksesta ja oppimisesta. Työ-

paikoilla tapahtuvan koulutusmuutoksen vaikutuksesta, koulutusjaksot työpaikoilla lisääntyvät. Työ-

hön perustuvan koulutuksen myötä joudutaan kehittämään uusia oppimisen tapoja. Työelämälähtöi-

nen koulutus edellyttää, että koulutuksen toteutukset muuttuvat joustavammiksi sekä työhön suun-

tautuneiksi. (Dehnbostel, 2002, 191.) Työssäoppimiseen sisältyy muutos opetuksen sekä oppimisen 

suhteesta, jossa painopiste on siirtymässä opetuksesta oppimiseen. Opetus on enemmän suunnittelua, 

toteutuksen valvonta- ja seurantaprosesseja. Työelämälähtöiselle oppimis- ja opetuskulttuurille on 

tunnusomaista perinteisen ohjausopetuksen laajentuminen sekä sen korvaaminen konstruktiivisella ja 

kokemuksellisella oppimisella. Oppimistilanne perustuu aitouteen, mallintamiseen ja sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, mikä edistää oppimista ja tiedon siirtymistä. Ajatuksena on, että opiskelija ha-

vaitsee itsenäisen toiminnan perusteella ilmenneen todellisuuden oppimis- ja kokemusprosessien 

kautta. (Dehnbostel, 2002, 196, 197.) 

Tekemällä oppiminen nähdään erityisen tärkeäksi ammatillisessa koulutuksessa, koska sillä 

voidaan tukea työprosessien kautta hyvin osaamisen kehittymistä. Työhön liittyvässä oppimisessa ei 

ole kyse matkimisesta tai toistamisesta, vaan tiedon ja osaamisen saavuttamiseksi. Työssäoppimi-

sessa on keskeistä työprosessin aikana syntyneiden ongelmien ratkaiseminen. Työelämässä tapahtuva 

kokemuksellinen oppiminen riippuu henkilökohtaisista taidoista, yksilöllisistä suoritus- ja oppimis-

valmiuksista. Työelämälähtöisessä koulutuksessa ongelmana on, että siinä aivan liian usein pedago-

giset näkökohdat pelkistetään erityisten metodologisten menettelytapojen soveltamiseen, mikä hel-
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pottaa kokemuksen muistamista. Menettelytavat pohjautuvat yleensä oletukseen kokemusten sovel-

tuvuudesta kaikkiin tilanteisiin, millä perustellaan myös kokemuksen aitous ja pätevyys. (Griffiths & 

Marhuenda 2002, 179, 193, 199.)  Hietava (2012) on huomauttanut tutkimuksessaan, että kokemukset 

sinällään eivät johda transformatiiviseen oppimiseen kaikilta osin, mutta kokemukset, joita pohditaan 

yksin tai yhdessä, voivat johtaa siihen. Toisaalta alaa täysin tuntematon henkilö, vaikka hänellä olisi 

mahdollisuus reflektoidakin kokemiaan asioita, ei voi oppia ammatillista tietotaitoa ilman teoreettista 

tietoa. 

Ammatillisen koulutuksen viime vuosikymmenen keskeisiä uudistuksia ja kehittämishaas-

teita on ollut erityisesti työelämälähtöisyyden kehittäminen (Karamo 2011, 5, 6). Ammatillisen kou-

lutuksen reformin tavoitteena on lisätä oppisopimuskoulutuksen sekä työpaikoilla tapahtuvan oppi-

misen houkuttelevuutta työnantajan, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan näkökulmista. Työssäop-

pimisen lisäämiseksi, helpottamiseksi ja parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa on otettu käyt-

töön oppisopimus- sekä koulutussopimusmallit, jotka mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan oppimi-

sen edistämisen sekä tutkinnon suorittamisen käytännönläheisesti. (HE 39/2017).  

Työssäoppimisen mahdollisuudet eivät ole ongelmattomia tai yksiselitteinen asia ammatil-

lisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työssäoppimisen lisäämiselle on 

asetettu tavoitteita useissa oppilaitoksissa. Työssäoppimisen koulutuksen lisäämisen esteeksi työelä-

män sekä koulutuksen edustajat näkevät työssäoppimispaikkojen riittävyyden (Korpi, Hietala, Kiesi 

& Räikköläinen 2018, 121). Karamo (2011) on havainnut, että työssäoppimisen lisääntyessä työssä-

oppimispaikkojen saatavuus on joissakin tutkinnoissa noussut ongelmaksi, koska iso määrä opiskeli-

joita suorittaa työssäoppimista samanaikaisesti (Karamo 2011, 38, 39).  

Ammatillisen koulutuksen lisääntyessä työpaikoilla, yhtenä haasteena on saada sellaisia työ-

paikkoja, jotka pystyvät tarjoamaan hyvät ammatilliset edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittä-

miseen sekä saada hyvää ammatillista ohjausta työpaikoilla. Liian kapea-alaisia ja suppeita työtehtä-

viä tarjoavat työpaikat heikentävät opiskelijoiden ammatillista osaamista sekä vaikuttavat opiskeli-

joiden mahdollisuuksiin tehdä uravalintoja tulevaisuudessa. (Korpi, Räisänen, Coman, Hietala, Kiesi 

& Räikköläinen 2018, 7.) Hager ja Laurent (1990, 58) ovat todenneet jo 1990-luvulla, että korkeasti 

kilpaillussa kansainvälisessä taloudessa ei enää riitä, että työntekijöitä koulutetaan suppeille osaamis-

tasoille tai määrättyihin työtehtäviin yrityksissä. Kehittyneillä markkinoilla ja kiristyneessä kilpai-

lussa yritykset tarvitsevat monitaitoista työvoimaa, joka kykenee suoriutumaan laaja-alaisesti työpai-

kan työtehtävissä. 

Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen onnistumisen ja laadukkuuden kannalta kriittinen te-

kijä ovat työpaikkaohjaajat, joiden riittävyydestä ja osaamisesta koetaan huolta niin työelämän, kuin 

koulutuksen järjestäjien puolesta. Työpaikoilla tapahtuva koulutus edellyttää, että työpaikkaohjaajat 
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ovat nykyistä paremmin selvillä arvioinneista, opetussuunnitelmien perusteista, ohjaus- sekä henki-

lökohtaistamiskäytänteistä. Työssäoppimisen toteutumisen onnistuminen näyttäisi edellyttävän tii-

vistä yhteistyötä työpaikkaohjaajien sekä opettajien kesken. (Korpi, Hietala, Kiesi & Räikköläinen 

2018, 121.) Vuonna 2010 työpaikkakoulutuksen saaneita työpaikkaohjaajia oli noin 38 %. Vaikka 

työpaikkaohjaajia on koulutettu säännöllisesti lisää koko 2000-luvun ajan, on koulutettujen työpaik-

kaohjaajien osuus ohjaajista säilynyt lähes samana (Karamo 2011, 27). Mikäli uudistuksen myötä 

työssäoppimista lisätään, niin on perusteltua olettaa, että myös koulutettujen ohjaajien suhteellinen 

osuus vähenee. Kun työssäoppimisen ohjaukseen vielä liittyy opettajien työssäoppimisen vähäiset 

ohjausresurssit, niin opiskelijoiden ohjaus voi jäädä vähäiseksi työpaikoilla.  

Karamon (2011) mukaan opiskelijat tarvitsevat kuitenkin yhä enemmän ohjausta ja tukea 

työssäoppimisjaksolla (Karamo 2011, 39). Toisaalta työelämän edustajat painottavat, että opiskeli-

joilla tulee olla riittävät perustaidot ennen työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (Korpi, Hietala, Kiesi 

& Räikköläinen 2018, 121). Työelämän osaamisvaatimukset ja työelämälähtöinen koulutus asettavat 

sellaisia osaamisvaatimuksia nuorille, joita he ovat vasta oppimassa ja joihin he juuri tarvitsevat ope-

tusta ja koulutusta. Erityisesti tukea tarvitsevat opiskelijoilla voi riski että he sijoittuvat vaatimatto-

mien työtehtäviin, eivätkä useinkaan saa tarpeellista määrää ohjausta ja opetusta työpaikoilla. Nilsson 

(2010, 268) on todennut, että on hyvin epätodennäköistä, että työnantajat olisivat halukkaita kanta-

maan vastuuta heikosti suoriutuvien opinnoista.  

Työelämälähtöinen koulutus tarjoaa hyvän koulutusvaihtoehdon hankkia ammatti sekä mah-

dollisuuden siirtyä joustavasti työelämään, mutta työelämälähtöisen koulutuksen iso haaste on siinä, 

että Suomessa ei ole vahvoja kulttuurisia perinteitä osaamisperustaiseen koulutukseen. Ammatillista 

koulutusta on toteutettu Suomessa hyvin pitkälti julkisen hallinnon kautta, eikä työelämän ole tarvin-

nut vastata ammatillisesta peruskoulutuksesta. Koulutusuudistuksen muutos edellyttää työelämältä 

vastuunottoa opetustavoitteista, oppilaiden ohjauksesta, opinnoista sekä koulutustavoitteista. Työelä-

mässä koulutukselliset ja opetukselliset tavoitteet voivat alistua työelämän tarpeisiin Työpaikolla 

opiskelijoita voidaan hyödyntää työvoimana ja opiskelijat saattavat sijoittua alemman suoritustason 

tehtäviin, joka tarjoaa suppeat mahdollisuudet laaja-alaisten ammatillisen osaamistavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Työssäoppimisen haastetta lisää se, että opetuksen siirtämisessä työpaikoille, työelä-

män edustajilta ei vaadita pedagogista osaamista tai kykyä toimia nuorten kanssa. (Filander 2006, 

46–49; Metsä-Tokela, Tulkki & Tuominen 1998, 8.) Työssäoppimisen erityisenä haasteena nähdään 

tiedollisen osaamisen turvaaminen sekä integrointi käytännön työtehtäviin työpaikoilla (Korpi, Hie-

tala, Kiesi & Räikköläinen 2018, 121). 



 

32 
 

Zimmermann ja ym. (2013,1) mukaan ammatillisen koulutus on merkittävä tekijä, joka yh-

distää nuorten ja työnantajien tarpeet. Ammatillisia koulutusjärjestelmiä kehitetään lähemmäksi työ-

elämän tarpeita, että nuorten siirtyminen työelämään olisi helpompaa sekä sujuvampaa. Ammatilli-

sella koulutuksella on merkittävä tehtävä yhteiskunnassa, koska sillä voidaan yhdistää ihmisten osaa-

minen ja työelämän tarpeet (Zimmermann,Biavaschi, Eichhorst, Giuletti, Kendzia, Muravyev, Pie-

ters, Rodriques_Planas & Schmidl 2013, 1, 3, 8). Samalla kun ammatillinen koulutus lisää nuorten 

mahdollisuuksia päästä työelämään, se lisää myös sosiaalista tasa-arvoa yhteiskunnassa (Nilsson 

2010, 268). Työelämään perustuvat taidot ja kokemukset ovat nuorten tulevaisuuden kannalta ratkai-

sevia tekijöitä ja ammatillisen koulutuksen tulisi ottaa aktiivisempi rooli nuorten työelämään siirty-

misen auttamiseksi (Wolf 2011,105). Työssäoppiminen tarjoaa myös heikommille opiskelijoille mah-

dollisuuden päästä työmarkkinoille (Bartlett 2009, 7). Työelämälähtöisyydellä on monia positiivisia 

vaikutuksia nuorten koulutuksessa. 

 

 

4.3 Ammatillisen koulutuksen nykytilanne 

Ammatillista koulutusta annettiin vuonna 2018, 181 eri oppilaitoksessa keskimäärin 1350 

opiskelijaa/oppilaitos. Suurimmassa yksittäisessä oppilaitoksessa opiskeli yli 12 000 opiskelijaa pie-

nimmässä 1-40. (Opetushallinnon tilastokeskus 2018a) Ammatillisten oppilaitosten määrä laski vuo-

desta 2017 27:llä (18%) 121:n vuoteen 2020 mennessä. Vastaavana aikana 336 lukiosta vain 5 (1%) 

lopetti toimintansa (Tilastokeskus 2019c). Ammatillisten koulujen lakkautumista selittää koulujen 

yhdistyminen ja kasvaminen. Vuodesta 2000 ammatillisten oppilaitosten määrä on vähentynyt nykyi-

seen 183:lla (Opetushallinnon tilastokeskus 2018b). 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskeli vuonna 2018 yhteensä 322 296 opiskelijaa, joista op-

pisopimuskoulutuksessa 57 398 opiskelijaa ja kouluissa noin 264 898 opiskelijaa. Perustutkintoa suo-

ritti yhteensä 242 670 opiskelijaa, joista oppisopimuksella noin 22 000 ja kouluissa 221 000. Ammat-

titutkintoa suoritti yhteensä 54 158 opiskelijaa (oppisopimuksella 19 605 ja kouluissa 34 553 opiske-

lijaa). Erikoisammattitutkintoa suoritti oppisopimuksella yhteensä 25 468 opiskelijaa (oppisopimuk-

sella 15 869 ja kouluissa 9 599). Miehiä ja naisia opiskeli noin suunnilleen puolet kaikissa tutkinto-

muodoissa, mutta oppisopimuskoulutuksessa naisten osuus oli ammattitutkinnoissa noin 56% ja eri-

koisammattitutkinnoissa melkein 62%. (Tilastokeskus 2019a.) 

Tilastokeskuksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa aloitti vuonna 2018 yhteensä noin 

123 000 uutta opiskelijaa, joista kouluissa noin 98 000 ja oppisopimuksella 25 000. Perustutkinnon 

aloittaneita oli 85 000, joista oppisopimusopiskelijoita oli 9 000. Ammattitutkinnon aloitti noin 
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27 300 opiskelijaa (oppisopimuksella noin 9500) sekä erikoiammattitutkinnon noin 11 000 (oppiso-

pimuksella noin 7000). Uusista opiskelijoista 26 % opiskeli tekniikan aloilla, 23 % palvelualoilla sekä 

19 % terveys- ja hyvinvointialoilla. (Tilastokeskus 2019b.)  Nuoria peruskoulun 9. luokan päättäneitä 

oli vuonna 2017 noin 57 800, joista 23 700 (41%) haki ammatilliseen koulutukseen. Peruskoulun 9. 

luokan päättäneiden määrä on vähentynyt vuodesta 2000 melkein 10 000 opiskelijalla ja uusien opis-

kelijoiden määrä väheni vuonna 2018 3 prosenttia edellisestä vuodesta. (Tilastokeskus 2018.) Väes-

tön muutokset vaikuttavat ammatillisen koulutuksen hakijamäärään, sillä nuorten 15-24-vuotaiden 

suhteellinen määrä koko väestöstä on alkanut selvästi laskemaan 1970-luvulta alkaen vuoteen 2105 

mennessä noin 18%:sta 12%n (Tilastokeskus 2020a).   

Yhteenvetona ammatillisesta koulutuksesta voidaan todeta, että 82% opiskelee koulumuo-

toisessa opetuksessa ja 18% työelämälähtöisessä oppisopimuksessa. Ammatilliseen koulutukseen ha-

keutuvista 79% aloittaa koulumuotoisen opiskelun ja 21% oppisopimuksella. Ammatillinen koulutus 

on vahvasti edelleen kouluperustainen ja oppisopimuskoulutus on selvästi marginaalisessa asemassa. 

Formaalin koulutuksen suosiota voi selittää helpompi koulutukseen pääsy sekä koulutuskulttuuri. Pe-

rustutkinnon uusista opiskelijoista nuorten osuus oli 31% ja ammatillisen koulutuksen vetovoima oli 

heikompi lukiokoulutukseen nähden. Tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta 15–24-vuotiaiden nuor-

ten osuus on merkittävä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus 

oli noin 55% (160 000) ja aloittaneiden noin 49% koko opiskelijamäärästä. Ammatillisen koulutuk-

sen sekä tutkimuksen merkityksellisyyttä tarkasteltaessa ammatillisen koulutuksen kohdentumisella 

on merkitystä sen vaikuttavuuden kannalta. (Tilastokeskus 2019a ja 2020a; taulukko 3.) 

 

Taulukko 3. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ikäjakauman mukaan vuonna 2018.  

Ikä Opiskelevat Aloittaneet 

15–19-vuotiaat 119 349 34 548 

19–24-vuotiaat 39 768 14 781 

25–29-vuotiaat 29 985 11 841 

30–39-vuotiaat 48 090 19 352 

40–49-vuotiaat 32 847 13 287 

50–59-vuotiaat 18 099 7 448 

yli 60-vuotiaat ja muut 1 131 534 

Yhteensä 289 269 101 808 

(Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu 2018a) 
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Vuonna 2018 nuorten ammatillisen koulutuksen keskeytti vajaa 9700 opiskelijaa (Tilasto-

keskuksen laskennassa käytetty opiskelijamäärä oli 111 000). Ammatillisessa koulutuksessa nuorten 

keskeyttäminen oli laskenut tasaisesti vuodesta 2000 (13,1%) vuoteen 2016 (7,2%) asti, mutta lisään-

tyi vajaaseen 9 (8,7) prosenttiin vuonna 2018. Vuonna 2018 kokonaan tutkintoon johtavan koulutuk-

sen keskeytti 7,9 prosenttia ja koulutusalaa vaihtoi 0,8 prosenttia keskeyttäneistä sekä oppisopimus-

koulutuksessa noin 5 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutusopiskelijoista. (Tilastokeskus 2020b.) 

Oppisopimuksessa keskeyttäneiden määrä näyttää olevan pienempi, mutta oppisopimuskoulutuksen 

opiskelijamäärä on taas suhteellisesti pienempi kuin formaalikoulutuksessa.  Suhteellisesti tarkastel-

tuna koulutusmuodolla (formaalit tai oppisopimuskoulutus), ei ole suurtakaan merkitystä opintojen 

keskeyttämiseen. Keskeyttämisen näkökulmasta työelämälähtöinen koulutus ei anna näyttöä sen pa-

remmuudesta formaalikolutukseen verrattuna. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentymi-

sellä on ollut hyvä kehityssuunta, mutta nyt on tapahtunut kasvua keskeyttämisessä. 

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat perus-, ammatti-, ja erikoisammattitutkinnoista. Am-

matillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. 

Ammattitutkinnot eivät ole niin laajoja kuin perustutkinnot, joiden tavoitteena on saada syvällisem-

pää ammatillista osaamista tietyistä työtehtävistä työelämässä. Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan 

työelämän tarpeiden mukaisesti perus- sekä ammattitutkintoa syvällisempää kohdennettua ammatil-

lista osaamista sekä hallintaa. (Laki 531/2017, 6§.) Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 

osaamispistettä (osp) ja ammattitutkintojen laajuus on yleensä 150 osaamispistettä sekä erikoisam-

matti-tutkintojen laajuus 180 osaamispistettä (Laki 531/2017, 10§; OKM 1086/2018.) Ammatilli-

sessa perustutkinnossa opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus suorittaa koko tutkinto kolmessa vuo-

dessa (OPH 2015, 15) 

Vuoden 2019 alusta lähtien ammatillisia tutkintoja oli 164 (aikaisemmin noin 350), joista 

perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56. Ammatilliset tutkinnot 

muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joissa on vähintään yksi pakollinen ammatillinen tut-

kinnon osa sekä vähintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. Ammatillinen perustutkinto 

sisältää ammatillisia opintoja 145 osaamispistettä sekä yhteisiä tutkinnon osia 35 osp, jotka koostuvat 

viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellisestä sekä yhteiskunta- työelämäosaami-

sesta. Aikaisemmista vapaasti valittavista tutkinnon osista on luovuttu ja valinnaisuus on sisällytetty 

ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot taas muodostuvat pakol-

lisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista. (OKM 2020; Laki 531/2017, 13§.)  

Tutkinnon suorittaminen perustuu siihen, että opiskelija hankkii ja kehittää osaamistaan hy-

väksytysti tutkintojen perusteiden mukaisesti. Tutkinnon osien edellyttämä keskeinen ammattitaito ja 

osaaminen osoitetaan ensisijaisesti työpaikoilla, aidoissa käytännön työtehtävissä. Opiskelija voi 
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osoittaa osaamisensa heti, kun hän on saavuttanut tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sen hank-

kimistavasta riippumatta. Näyttöpaikan sekä ympäristön tulee olla sellainen, että osaamisen osoitta-

minen on mahdollista tutkinnon perusteiden mukaisesti ja koulutuksen järjestäjä vastaa näytön to-

teuttamisesta. Osaamisen näyttö voidaan perustellusta syystä toteuttaa muualla kuin työpaikoilla. Pe-

rusteltuna syynä voi olla potilas- ja liikenneturvallisuuden vaarantuminen tai osaamista ei voida osoit-

taa normaalien työtehtävien yhteydessä. Yhteisten tutkinnon osien osalta osaaminen voidaan osoittaa 

myös muulla tavoin. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tut-

kinnon osa, myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista. (Laki 531/2017, 50§, 52; OPH 2020b.) 

Ammatillinen tutkinto voidaan suorittaa koulussa tai työpaikoilla käytännön työtehtävien 

yhteydessä oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää 15-vuoden 

ikää, määräaikaista palkallista työsuhdetta, jossa viikoittainen työaika on vähintään 25 tuntia sekä 

koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välistä kirjallista sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestä-

misestä. Oppisopimukseen sisältyy henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), 

josta tulee ilmetä työtehtävät tutkintotavoitteiden osaamisen saavuttamiseksi (Laki 531/2017, 70§; 

OPH 2020, b). Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta aiheutuvista kustannuksista koulu-

tuksen järjestäjän sekä työnantajan välisen oppisopimuksen mukaan. Koulutussopimus on taas pal-

katon ja määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta käytännön työtehtävissä.  Koulutussopi-

mus voidaan toteuttaa osatutkinnoin tai tutkinnon osaa pienempinä kokonaisuuksina, kuten oppiso-

pimuskin. Koulutussopimuksessa ei rajoiteta opiskeluaikaa, vaan se voidaan tehdä opiskelijan yksi-

löllisten tarpeiden (HOKS) mukaisesti. Koulutussopimuksesta ei makseta työnantajalle korvausta, 

ellei siitä erikseen sovita tai opiskelija on oikeutettu erityisen vaativaan tukeen. (OPH 2020b; Laki 

531/2017, 71§; 73§.) 

Oppisopimus sekä koulutussopimus edellyttävät työpaikalle nimetyn vastuullisen työpaik-

kaohjaajan, joka on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan riittävän pätevä oh-

jaamaan opiskelijoita. Oppi- ja koulutussopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän vastuulla on 

selvittää, että työpaikoilla työtehtävät ovat sellaisia, joiden perusteella HOKS:n mukaiset osaamista-

voitteet voidaan saavuttaa. Koulutussopimuksessa työpaikoilla on velvollisuus seurata opiskelijoiden 

osaamisen kehittymistä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli osaamisen tavoitteet eivät to-

teudu. Työpaikoilla on lisäksi velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle HOKS:n toteutumi-

sesta sekä vastata työturvallisuudesta. (Laki 531/2017 72§, 74§, 78§.)  

Ammatillisessa perustutkinnossa ammatilliset tutkinnonosat ja yhteiset tutkinnonosien osa-

alueet arvioidaan numeroilla 1-5 osaamisessa. Ammatti- sekä erikoisammattitukinnoissa osaaminen 

arvioidaan merkinnällä hyväksytty. Ammatillisen osaamisen arvioinnin tarkoituksena on antaa opis-
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kelijalle palautetta osaamisestaan, mahdollisuus itsearviointiin sekä varmistaa ammattitaitovaatimus-

ten toteutuminen ja osaamisen taso. Opiskelijan osaamisen arvioinnin toteuttavat ja päättävät yhdessä 

työelämän edustaja sekä opettaja tai erityisestä syystä koulutuksen järjestäjän nimeämä muu henkilö. 

Opiskelijan arvioitsijan tulee olla perehtynyt arviointiperusteisiin sekä omata tarpeellinen ammatti-

taito arvioitavaan tutkinnon osaan tai sen osa-alueisiin. Mikäli arvioitsija on esteellinen, arvioinnin 

tulee tehdä joku muu. Arvioinnista voi päättää erityisestä syystä myös kaksi opettajaa tai muuta kou-

lutuksen järjestäjän edustamaa henkilöä. Erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että työelämäarvioitsija 

ei pääse arviointiin ja opiskelijalle aiheutuisi siitä kohtuuttomasti haittaa. (OPH 2020a; Laki 

531/2017, 53, 54§.) 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on huomattava ja sen vaikutuksia ei 

ole vielä kaikilta osin nähtävissä. Uudistus herättää huolta opettajissa ammatillisen koulutuksen ken-

tällä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia haasteita koulutusuudistus asettaa nuorten amma-

tillisen koulutukselle. Tavoitteena on tuoda esille ammatillisten opettajien näkemyksiä reformista, 

millaisia vaikutuksia sekä haasteita opettajat kokevat nuorten koulutuksen näkökulmasta. Tavoitteena 

on saada uudistuksesta tietoa sekä ymmärrystä nuorten ammatillisen koulutuksen tilasta, osaamispe-

rustaisuuden ja työelämälähtöisyyden vaikutuksesta nuorten koulutukseen. Ammatillisten aineiden 

opettajat ovat tärkeässä roolissa toteuttamassa uudistusta, joten heidän käsityksillään on merkitystä 

siitä, miten ammatillisen koulutuksen uudistus näyttäytyy nuorten kannalta. 

 

Tutkimuskysymyksenä oli: 

1) Mitä haasteita opettajat kokevat ammatillisessa koulutusuudistuksessa? 

 

Olen rajannut tarkasteluni koskemaan nuorten opetuksessa olevien ammatillisten aineiden 

opettajien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Tarkastelun kohteena ei ole opetta-

jien työn muutos, vaan nuorten ammatillisen koulutuksen muutoksen vaikutuksien arviointia amma-

tillisten opettajien näkökulmasta. 
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5.2 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen tutkimus on empiiristä tarkastelua, jossa havaintoaineistoa tarkastellaan empii-

risten analyysien kautta (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 22). Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ih-

misten todellisen elämän moninaisuuden kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, paljas-

taen todellisuutta, niin kuin ne meille ilmenevät (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). Kvalita-

tiivisia tutkimusmenetelmiä luonnehtii yleensä se, että ne muodostuvat ihmisten välisen vuorovaiku-

tuksen kautta ja keskittyvät merkitysten löytämiseen (Schensul 2008, 522). Laadullisen tutkimuksen 

taustalla on aina jokin ihmiskäsitys, jota vasten tutkija selittää ilmiötä. Tässä tutkimuksessa ihmiskä-

sitys tarkoittaa tutkimuskokonaisuutta, joka paljastaa mitä ihminen on sekä miten siitä voidaan saada 

tietoa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija kiinnittyy aina johonkin ihmiskäsitykseen jollain tavoin 

metodiensa kautta. (Rauhala 1993, 68, 69; Laine 2007, 28.) Kokemuksen tutkimisen ei tulisi pohjau-

tua ennakkoluuloihin tai teoreettisiin lähtöasetelmiin. Tavoitteena on ymmärtää ja kuvata ilmennyt 

kokemus sellaisena kuin se on niin, että se säilyttää oman luonteensa sekä merkitysyhtensä, olematta 

kuitenkaan tutkijan oma luomus. (Lehtomaa 2005, 163.)  

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä siinä konteks-

tissa, missä se ilmenee. Laadullinen tutkimus on havainnoimista ja ymmärryksen lisäämistä tutkitta-

vasta ilmiöstä itse tutkimusprosessissa. (Golafshani 2003, 600.)  Laadullinen tutkimus voidaan nähdä 

tutkijan ymmärtämisen sekä oppimisen prosessina, jossa näkökulmat, ilmiön käsitteellistäminen ja 

tulkinnat syventyvät tutkimusprosessin aikana tutkijalle. Prosessimaisuuteen liittyy avoimuus, jossa 

tutkimuksen toteutuksen menetelmälliset ratkaisut täsmentyvät tutkimusprosessin edetessä. Käsitys-

ten syventyessä tutkimukselliset tarkastelut saavat uusia kohteita, jotka vaikuttavat tutkimuksen lin-

jauksiin sekä tutkimusongelman täsmennyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole välttämättä yhtä 

tapaa tehdä tutkimusta, sillä tutkimuksen edetessä tutkimustehtävä, teoria, aineiston analyysi käyvät 

jatkuvaa vuoropuhelua, laajentaen tutkijan tietoisuutta tutkimuksen kohteesta. Tärkeää on hahmottaa 

ja tuoda esille ne tutkimukselliset ratkaisut, joihin tukeudutaan. Laadullinen tutkimus on aina tutkijan 

tulkinnan tulosta, jonka todellisuus näyttäytyy tutkijalle tietyistä lähtökodista ja tarkastelunäkökul-

mista. (Kiviniemi 2007, 70–73, 80.)   

Laadullisen tutkimuksen määrittelyn kannalta on keskeistä tutkimuksen suhde teoriaan sekä 

teoreettiseen analyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 17, 67, 68). Laadulliselle tutkimukselle asetetaan 

tämän vuoksi erityisiä tieteellisyyden vaatimuksia, koskien tutkimuksen metodia ja metodologiaa 

(Aaltola 2007, 16). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulosten tulee ilmentää tutkimuskohdetta ja 

niiden tulee olla intersubjektiivisesti todennettavissa. Tutkimuskohteena olevan todellisuuden ja sen 
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ominaisuuksien tulisi olla vapaa tutkijan subjektiivisista näkemyksistä. Laadullinen tutkimus on tut-

kijan ja tutkimuskohteen välistä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on tuottaa tutkittavasta ilmiöstä 

uutta tietoa. (Niiniluoto 1997, 41–42.) 

Tieteellisyyden lähtökohtana kokemuksen tutkimuksessa on kohteen ehdoilla tapahtuva ob-

jektiivinen tarkastelu (Perttula 2005,136). Objektiivisuuden turvaamiseksi laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkijan tulee kirjoittaa auki omat ennakkokäsityksensä ongelman vähentämiseksi (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 96) Oleellista on se, että tutkija voi esittää, että hänelle on muodostunut perusteltu 

käsitys tarkasteltavasta ilmiöstä. Objektiivisuuden tavoittelu laadullisessa tutkimuksessa on haasteel-

lista, koska tutkija nostaa esiin aineistosta tutkijan subjektiivisen tulkintansa kautta tarkasteluun ne 

seikat, jotka hänen mielestään ovat oleellisia ilmiön ymmärtämisessä. (Kiviniemi 2007, 73, 83.) Ob-

jektiivisuuden kriteerinä on kohteenmukaisuus, jolloin tutkimus pohjautuu johdonmukaiseen tieteen-

teoreettiseen tarkasteluun tutkijan maailmankokemuksesta ja ihmiskäsityksestä (Perttula 2005, 156). 

Laadullinen tutkimus tapahtuu elämismaailmassa, jossa tutkija on osa merkitysyhteyttä, jota hän tut-

kii. Ihminen ei voi olla ulkopuolella elämismaailmaa, joten jokaisen tutkijan oma käsitys siitä, mitä 

hän tutkii vaikuttaa merkittävästi hänen tutkimukseensa. Koska tutkijana sekä tutkittavana on ihmi-

nen, keskeiseksi kysymykseksi nousee tutkimuksen lähtökohdat. (Varto 2005, 34.)  

Laadullisessa tutkimuksessa metodologinen tarkastelu kohdistuu ontologiseen kysymykseen 

ihmisen olemuksesta sekä epistemologiseen tarkasteluun tietämisen mahdollisuudesta. Laadullisessa 

tutkimuksessa, metodologian kannalta, ontologisen tai epistemologisen tarkastelun osalta ei ole aina 

selvää kumpi on tutkimusta määrittävämpi tekijä. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 13, 14.) Laadullisessa 

tutkimuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomioita siihen, miten aineisto analysoidaan sekä millä 

metodilla tutkimuskohdetta tarkastellaan. Metodologia ja valittu metodi vaikuttavat oleellisesti sii-

hen, mitä tutkimuskohteesta voidaan saada selville. (Kiviniemi 2007, 73, 78.) Metodologisessa tar-

kastelussa keskeistä on se, miten hyvin tutkittavana olevan ilmiön todellisuus tavoitetaan sekä saavu-

tetaan asetettujen tutkimuskysymysten näkökulmasta. Metodologian kannalta kokemuksen tutkimi-

sen tieteellisyyden perusta on tutkijan taidossa toteuttaa tutkimus johdonmukaisesti ja perustellusti. 

(Perttula 2005,136.) Metodologisesti tulkitsemisen tehtävä on asettaa tieteellisen tarkastelun alle tut-

kijan olemassa olevat ennakkokäsitykset asioista (Gadamer 2004, 31). 
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5.3 Fenomenologia ja kokemuksellisuus 

Tutkimukseni tieteenfilosofinen perusta on empiriassa. Empirismissä oletetaan, että tietoa 

voidaan saada kokemuksesta sekä pitää tiedon lähteenä. Empiristissä lähestymistavassa nähdään, että 

tietoa on mahdollista hankkia havainnoimalla aistiemme kautta ulkomaailmasta (Hirsijärvi 1987, 60, 

61). Empiirinen tutkimuskäytäntö tarkastelee havaintokokemuksen perusteella yksilön sekä ympäris-

tön tiedollista suhdetta. Empiirisen tutkimuksen ongelmallisuus nousee esiin juuri siinä, että havain-

not eivät muodosta kyseenalaistamatonta lähtökohtaa käsitteille tai teoreettiselle tiedolle, vaan ha-

vainnot ovat teoriapitoisia. (Määttänen 1995, 111, 121.)  

Havaintojen teoriapitoisuuden mukaan tutkimustulokset ovat riippuvaisia käytetystä havain-

tomenetelmästä tai käyttäjästä ja näin ollen ei ole olemassa puhdasta objektiivista tietoa, vaan kaikki 

tieto on subjektiivista. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija asettaa tutkimusasetelmansa oman harkin-

nan kautta, jolloin tutkimustuloksiin vaikuttaa millaisia merkityksiä ja käsityksiä tutkittavasta ilmi-

östä muodostetaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 20.) Määttänen (1995) toteaakin, että havaintokoke-

musten tulkintaan sekä muodostumiseen vaikuttavat käsitteelliset rakenteet niin tutkittavan kuin tut-

kijan kohdalla. Havaintokokemuksissa tuleekin ottaa huomioon tietoisuuden rakenteiden sekä sisäl-

lön vaikutus havaintoihin. (Määttänen 1995, 111, 121.)  

Knuuttilan & Lehtisen (2010) mukaan Daivid Humen (1711-1776) näki, että kausaaliset 

syys-seuraussuhteet ovat ongelmallisia empiirisessä lähestymistavassa, koska kausaliteettia ei voida 

havaita, eikä se ole myöskään analyyttisesti tosi. Immanuel Kant (1724-1804) ei hyväksynyt ajatusta, 

että aistikokemus ja sen luoman mielen sisäisten ideoiden totuus olisi riippuvainen jostain ulkoisesta, 

joita ideoiden tulisi vastata.  Kant muodosti transsendentaalifilosofisen teorian, jossa oli empiirisiä 

sekä rationaalisia lähestymistapoja. Kantin filosofiassa aika ja avaruus ovat mielen havainnon muo-

toja, jotka antavat rakenteen havaintoainekselle. Kausaliteetit ovat tietynlaisia sääntöjä, joilla aisti-

mukset yhdistyvät mielessä. Aistimusten muodostamat ”oliot sinänsä ”jäävät kuitenkin tiedon ulko-

puolelle, koska kokemus on mahdollista vain tiettyjen transsendentaalisten kategorioiden rajoissa. 

Kokemuksesta saatu käsitys mahdollistaa sen, että voimme luottaa tietoväitteidemme totuuteen ja 

tieto oliosta ilmenee sellaisena kuin se meille näyttäytyy. (Knuuttila & Lehtinen, 2010, 16.)  

Meidän on siis mahdollista saada pätevää tietoa aistiemme avulla, joiden kautta voimme 

havainnoida olioita ja vakuuttua siitä miten oliot todellisuudessa ilmenevät (Aaltola 2007, 18). Ilman 

Kantin huomiota empiirinen tutkimus olisi hyvin kyseenalaista, sillä se antaa oikeutuksen kokemuk-

sen tutkimukselle havaintojen perusteella. Empiirisessä tutkimuksessa ei ole kyse vain tiedon luon-

teesta vaan myös maailman käsittämistavasta (Hirsijärvi 1987, 63). Elämismaailma, joka on koke-

muksellinen, määrittää myös tapoja lähestyä sekä tutkia maailmaa (Varto 2005, 30). 
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5.3.1 Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimukseni opettajien kokemuksesta perustuu fenomenologiaan ja painottuu fenomeno-

logis-hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Kokemuksen tutkimuksen kannalta fenomenologinen tut-

kimusperinne antaa hyvät lähtökohdat tutkimukselleni. Kokemuksen tutkimuksessa olennaista on, 

että tutkimuskäytännöllä pystytään osoittamaan ja vastaamaan kysymyksiin, jotka ovat syntyneet elä-

mismaailmassa sekä muodostavat tutkimuskohteesta tunnistettavan tutkimusjoukon (Varto 2005, 32). 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusotteessa ihmisen todellistuminen sekä olemassaolo kiin-

nittyy situationaalisuuteen, kehollisuuteen ja tajunnallisuuteen (Rauhala 1993, 69). Kokemus voidaan 

nähdä tajunnalliseksi keinoksi merkityksellistää sitä todellisuutta, johon ihminen on suhteessa. Ta-

junnallisen toiminnan ymmärryksen ehtona on, että ihmisen todellisuus liittyy hänen elämäntilantee-

seensa. Elämäntilanne on suhteessa olemista kaikkeen siihen, joka olemassa olevalla hetkellä ilmenee 

ihmisen elämässä ideaalisena, elämänmuodollisena ja kehollisena todellisuutena. (Perttula 2005, 

116–119, 149.)  

Fenomenologian kehittymisen kannalta keskeistä on Franz Brentanon (1838–1917) teoria 

intentionaalisuudesta (Hirsijärvi 1987, 70). Intentionaalisuus on mentaalisia ilmiöitä, kykyä viitata 

itsensä ulkopuolelle, olla suuntautunut johonkin muuhun. Brentano määritteli intentionalisuuden kä-

sitteen erotellessaan psykologian tutkimuksessa ihmisten mentaaliset ja psyykkiset tilat anatomian 

tutkimista tiloista. (Määttänen 1995, 107, 222.) Husserl pyrki Brentonon ajatuksia kehittämällä osoit-

tamaan mahdollisuuden puhtaaseen kokijan kokemukseen, joka tapahtuu transsendentaalisen minän 

ja ennakkoluulottoman katselijan suhteena maailmaan (Niskanen 2005, 100). Se kuvaa tapaa, jolla 

tieto syntyy tietoisuudessa ja selventää olettamuksia, joihin kaikki ihmisen ymmärrykset perustuvat 

(Adams & Manen 2008, 615).  

Heidegger ei hyväksynyt Husserlin näkemystä puhtaasti teoreettisten tutkimusintressien en-

sisijaisuudesta käytännöllisiin intresseihin nähden. Husserl erotti puhtaan kokemuksen psykologi-

sesta kun taas Heidegger näki, että inhimillisen olemisen analysointi edellyttää psykologian mukaan 

ottoa tieteelliseen tarkasteluun. (Niskanen 2005,104, 105.) Määttäsen (1995) mukaan Husserlin teo-

reettisena ongelmana oli se, miten voidaan väittää, että tietoisuus on ruumista riippumaton itsenäinen 

tila, koska inhimillinen tietoisuus on myös sosiaalisesti ja historiallisesti määrittyvä, ei pelkästään 

subjektista käsin (Määttänen 1995, 108, 222.) Heideggerin mukaan olemista voidaan ymmärtää vain 

tulkitsemalla, joka puhtaan fenomenologian näkökulmasta on mahdotonta (Niskanen 2005, 111). 

Heidegger käsitti, Husserlista poiketen, että ihmisen olemus ei perustu intentionaaliseen, ulkopuoli-

seen todellisuuteen suuntautuneeseen mieleen, vaan fenomenologian varsinaisena kohteena on eksis-

tenssi eli Dasein, paikallaolo (Haapala 1998, 16). 
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Heideggerin (2000) mukaan fenomenologia on tiedettä olevan olemisesta. Täällä olo on ole-

mista itsessään, joka tarkoittaa tätä olevaa ja pitää ymmärtää mahdollisuutena olemassaolona olla tai 

ei olla. Täällä olo on määrittänyt ne mahdollisuudet, jotka se on valinnut, joutunut tai kasvanut. Tätä 

ymmärrystä Heidegger kuvaa eksistenssiksi, jonka ontologisen rakenteen kysymys tapahtuu selittä-

mällä jota eksistenssi konstituoi. Näiden rakenteiden yhteyttä Heidegger kutsuu eksistentiaalisuu-

deksi. Myös tieteet ovat täällä olon olemisen tapoja, joilla on olemus, mitä se ei itse ole. Vaikka 

tieteellä ei ole täällä olon olemisen luonnetta, ne ovat kuitenkin kiinnittyneet eksistenssisiin rakentei-

siin, jotka pitävät sisällään esiontologisen olemisymmärryksen määreen. (Heidegger 2000, 32–34, 

61.) Koska ihminen on sidottu olemuksensa, niin myös tutkijakin tarkastelee todellisuutta näiden ole-

misen ehtojen mukaisesti (Niskanen 2005, 104). Heideggerin (2000) mukaan fenomenologian tehtä-

vänä on tuoda näkyväksi itsestään lähtien se, mikä näyttäytyy niin kuin se itse itsessään näyttäytyy 

(Heidegger 2000, 58). 

Fenomenologiassa tarkasteltava ilmiö saa muotonsa sen olemuksensa mukaan, jonka olemi-

sen todellinen luonne pyritään paljastamaan. Fenomenologian lähtökohtana on hermeneuttinen tar-

kastelu, jossa ilmiön kuvaaminen tapahtuu tulkitsemalla. (Heidegger 2000, 59, 61.) Hermeneuttinen 

tarkastelu tuo fenomenologiaan tulkinnallisen ja ymmärtämisen näkökulman (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 34). Lähtökohtana on, että ihminen nähdään yksilönä niin tajunnallisena, ymmärtävänä sekä 

situationaalisena eli oman elämäntilanteensa kautta maailmasuhteessa olevana olentona. Tutkimuk-

sessa tulkinnallinen ymmärtämisen kuvaus on toisen kokemuksen ymmärtämistä tutkijalle näyttäyty-

vien merkitysten kautta, jossa erottuu tutkijan oma sekä muuta todellisuutta koskeva ymmärtäminen. 

(Perttula 2005, 147, 148.) Lähtökohtana on löytää tulkinnalle oikeutettuja sääntöjä sekä ymmärrystä, 

jonka tarkoitus on ilmiöiden merkitysten oivaltaminen. Ymmärtäminen perustuu esiymmärrykseen ja 

hermeneuttiseen kehään, jossa ymmärrys jostain on aina tulkintaa aikaisemmasta ymmärryksestä. 

Hermeneuttisen lähestymistavan mukaan otto sen tulkinnallisuutensa vuoksi, voidaan kutsua feno-

menologis-hermeneuttiseksi tutkimukseksi. Sen tavoitteena on käsitteellistää kokemuksen merkitys 

ja tuoda esille se, mikä näyttäytyy itsestään selvänä, mutta ei tiedostettuna. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

34, 35.) 

Fenomenologisen tutkimuksen kannalta on tärkeää, että tutkija on osa sitä elämismaailmaa, 

jota hän tutkii. Merkitysten ymmärtämisessä korostuu se, mikä on yhteistä tutkijalle sekä tutkittavalle, 

sillä meidän on vaikea ymmärtää sitä elämismaailmaa, jota emme tunne. Yhteinen elämismaailma 

antavat tutkijalle mahdollisuuden ymmärtää merkityksiä, joita tutkittavat antavat ilmiölle sekä tulkita 

heidän kokemuksiaan ja ilmaisujaan.  (Laine 2007, 30, 33.) Metodologisesti tulkitsemisen tehtävä on 

asettaa tieteellisen tarkasteluun olemassa olevat ennakkokäsitykset asioista (Gadamer 2004, 31). Kä-
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sitykset todellisuudesta eivät koskaan ole neutraaleja, jolloin myös laadut rakentuvat tutkijan enna-

koiduista teorioista sekä arvoista (Seale 2007, 380). Hermeneuttisen ymmärtämisen ongelmana on, 

että kokemusten kuvausten ilmaisut rakentuvat tutkittavan ilmiön kautta ja ne voivat tuottaa epämää-

räisiä käsitteitä ja ilmaisuja, joita ei ole helppo hahmottaa (Perttula 2005, 148). 

 

 

5.4 Aineiston hankinta ja keruu 
 

Tutkimuksen aineiston hankin haastattelemalla nuorten parissa työskenteleviä ammatillisia 

opettajia. Fenomenologisessa lähestymistavassa haastateltaviksi sopivat hyvin henkilöt, joilla on 

omakohtaisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä (Lehtomaa 2005, 167). Tutkimukseni aineisto muo-

dostui 10:stä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ammattiaineiden opettajan haastattelusta. Haas-

tateltavat olivat olleet ammatillisina opettajina nuorten koulutuksessa 11 – 38 vuotta ja haastateltavien 

keskimääräinen kokemusvuosi oli 22,3 vuotta. Haastateltavien kokemusmaailma vastasi hyvin tutki-

muksen lähtökohtia ja tutkittavaa ilmiötä. Haastateltavat edustivat seitsemää eri ammatillisten ainei-

den alaa eri puolilta Suomea ja antoivat runsaan sekä rikkaan aineiston tutkimukselle. 

Perttulan (2005) mukaan tutkijan tulee löytää tutkimukseensa ihmisiä, jotka ovat kiin-

nostuneita kertomaan kokemuksistaan aiheesta sekä heidän elämismaailmansa kiinnittyy tutkimusai-

heeseen ja -ongelmaan (Perttula 2005, 37). Tutkittavasta ilmiöstä kiinnostuneet haastateltavat tavoi-

tettiin opettajalehdessä 7/2018 (06.04.2018) olevalla ilmoituksella ja yksi muulla tavoin. Tutkimuk-

sen aineisto kerättiin huhti- ja toukokuussa 2018. Haastattelukysymykset olivat seuraavat; 

1) Miten koet tai näet toteutumassa olevan ammatillisen koulutuksen uudistusten 

vaikutukset nuorten koulutuksessa?  

2) Mihin ammatillisen koulutuksen reformi mielestäsi johtaa?  

Tutkimukseni haastatteluaineiston tallensin digitaalisella sanelimella sekä käytin puhelinta 

varmuustallentimena, myöhempää litterointia varten. Haastattelut muodostuivat seitsemästä yksilö-

haastattelusta sekä yhdestä kolmen hengen ryhmähaastattelusta. Haastattelujen kesto vaihteli 44–94:n 

minuuttiin, joiden yhteismäärä oli 384 min. Haastattelut päättyivät, kun haastateltavat eivät tuoneet 

esille uusia asioita tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa tiedonkeruu voidaan lopettaa, 

kun saavutetaan saturaatio eli kyllästymispiste. Sturaatio saavutetaan, kun ihmiset alkavat kertoman 

samoja asioita tutkittavasta aiheesta, eikä haastattelulla saada enempää uutta tietoa asiasta. (Firmin 

2008, 869.) Haastattelu aineistot tuhottiin kun analysointiprosessi oli saatu valmiiksi. 

Aineiston keruu tapahtui avoimella haastattelulla. Omaan tutkimukseeni valitsin avoimen 

haastattelun, koska se ei aseta rajoituksia haastateltavien kokemuksien kuvauksille, vaan antaa haas-
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tateltaville mahdollisuuden tuoda esille omakohtaisen kokemuksensa tutkittavasta ilmiöstä. Avoi-

messa haastattelussa onkin tärkeää saada haastateltavilta mahdollisimman autenttisia kokemuksia 

(Lehtomaa 2005, 170). Avoin haastattelu on vapaamuotoinen, keskustelunomainen tapahtuma, jossa 

tarkastelun kohteena on määrätty ilmiö (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Haastatteluissa ohjasin kes-

kustelua tarvittaessa tutkimustehtävän mukaisesti tarkentavilla kysymyksillä. Tutkija voi ohjata kes-

kustelua tarkentamalla ilmiöön liittyviä kokemuksia (Lehtomaa 2005, 170). Oleellista on, että tutkit-

tavat voivat ilmaista kokemuksiaan heidän omista sosiaalisista tai kulttuurisista lähtökohdista, jotka 

tuovat parhaiten esille heidän kokemuksensa (Perttula 2005, 141).  

Tutkijana pyrin haastatteluissa mahdollisimman avoimeen keskusteluun sekä tekemään 

haastattelut haastateltavien kannalta turvallisessa ympäristössä. Haastattelut tapahtuivat kasvokkai-

sessa vuorovaikutuksessa, haastateltavien valitsemassa paikassa. Tutkijan kyky sensitiiviseen vuoro-

vaikutukseen haastattelutilanteessa on erityisen tärkeää fenomenologisessa tutkimuksessa, että au-

tenttiset kokemukset saadaan esille. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, haastattelussa tapah-

tuvia vuorovaikutuksen ongelmia ei voida korjata enää analyysivaiheessa. (Lehtomaa 2005, 178.) 

Fenomenologisen lähestymistavan haastattelussa tutkija osaa tukea ja suunnata tutkittavan kokemuk-

sia, ei tulkita tutkittavien kokemuksia, tutkittavien ehdoilla (Perttula 2005, 141).  

Keskeistä avoimissa haastatteluissani oli se, että itse ja tutkittavat jaoimme yhteisen syvälli-

sen kokemusmaailman ilmiöstä, joka tuki tutkimusaineiston laadullisuutta. Kokemuksen tutkiminen 

ilman käsitystä ihmisten tajunnallisuudesta, tarkastelematta kokemusmaailmoja ilman sisällöistä suh-

detodellisuutta tai jonain muuna todellisuutena, kuten se ilmenee, jää ihmiskäsitys vajaaksi. (Perttula 

2005, 135.) Itselläni oli haastatteluhetkellä 18-vuoden kokemus ammatillisen koulutuksen aineen-

opettajan tehtävästä, jonka koin olennaisen tärkeänä avoimen haastattelun toteutuksessa tutkimukses-

sani. Kokemukseni tutkittavasta ilmiöstä antoi erinomaisen pohjan haastatteluihin tutkittavien koke-

musmaailman käsitteellistämiseen. Fenomenologisen lähestymistavan kannalta on olennaista, että 

tutkija kykenee tavoittamaan ilmiön sellaisena, kuin se tutkittaville ilmenee (Lehtomaa 2005, 175).  

 

5.5 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimukseni metodina toimii aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistolähtöinen ana-

lyysi tarkoittaa puhtaimmillaan teorian rakentamista empiirisestä aineistosta. Aineistolähtöinen ana-

lyysi on käyttökelpoinen silloin, kun tarvitaan tietoa jonkin ilmiön olemuksesta, josta aikaisemmin ei 

ole tietoa. (Eskola & Suoranta 2014, 19.) Aineistolähtöisessä analyysissa keskeistä on se, että ana-

lyysiyksiköt eivät ole etukäteen tiedossa, vaan ne nousevat aineistosta tutkimuksen tarkoituksen sekä 

tehtävänasettelun kautta. Aineistolähtöinen analyysi on nimensä mukaisesti aineistolähtöistä, eikä 
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tutkittavasta ilmiöstä aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ole merkitystä analyysin to-

teuttamisen tai lopputuloksen kanssa. Teorian rooli aineiston analyysin ohjauksessa koskee ainoas-

taan analyysin toteutusta. Aineistolähtöisessä analyysissa teorian merkitys näyttäytyy siinä, että ai-

noastaan metodologiset lähtökohdat vaikuttavat aineiston analyysiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 95.)  

Sisällönanalyysi on metodi, joka on riippumaton teoreettisesta näkökulmasta tai viitekehyk-

sestä (Julien 2008, 121). Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu kaikkeen laa-

dullisen aineiston analyysiin, myös fenomenologisen tutkimuksen kokemusten kuvaamiseen (Tuomi 

ja Sarajärvi 2009, 14, 91.) Hsieh ja Shannon (2005) määrittelevät laadullisen sisällönanalyysin meto-

din, tekstiaineiston subjektiiviseksi tulkinnaksi systemaattisella luokitteluprosessilla, jonka avulla 

tunnistetaan teemat tai mallit. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin lähestymistavan etu on siinä, että 

sillä saadaan välitöntä tietoa tutkittavilta ilman, että olisi asetettu ennalta määrättyjä luokkia tai teo-

reettisia lähtökohtia. Tämän lähestymistavan kautta syntyvä tieto perustuu tutkittavien ainutlaatuisiin 

näkökulmiin ja heidän todellisiin käsityksiin asiasta. (Hsieh ja Shannon 2005, 3, 4.) Sisällönanalyyt-

tistä tarkastelua on hyvä käyttää, jos ilmiöstä ei ole aikaisempaa tietoa tai tieto on hajanaista ja tämän 

vuoksi se sopi hyvin tutkimukseni analysointiin(Elo & Kygäs 2007, 3). 

Aineistolähtöistä sisällönanalyysia käytetään tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on kuvata 

ilmiötä. Tässä lähestymistavassa ei käytetä ennalta määrättyjä luokkia tai luokittelua, vaan ne synty-

vät aineistosta ja ovat induktiivisesti muodostuneita. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin aineisto 

muodostui tutkimuksessani ensisijaisesti haastattelujen kautta, joissa käytettiin avoimia kysymyksiä 

(Hsieh ja Shannon 2005, 4.) Tutkijan pitää olla tietoinen, että haastatteluihin liittyy sitä ohjaavia so-

siaalisia normeja ja haastattelut ovat sidoksissa omaan kulttuuriimme tuottaa puhetta ja tapaan ym-

märtää keskustelut. Haastattelujen analysoinnin lähtökohtana sekä rajauksena toimii se paikallinen ja 

kulttuurinen toimintaympäristö, josta kokemuksemme ja ymmärryksemme muodostuvat (Rapley 

2007, 16, 17.) Tutkijan on analyysivaiheessa tiedostettava, millainen merkitys hänellä on ollut haas-

tateltavien kokemusten esiin tuomisessa tai niiden ohjauksessa (Lehtomaa 2005, 175) Haastattelujen 

analysoinnissa tutkijan olisi myös hyvä kiinnittää huomiota siihen vuorovaikutuksen tapaan, jolla 

keskustelut ja kertomukset rakentuvat (Rapley 2007, 15). 

Aineistolähtöisessä analyysissa korostuu induktiivinen analysointi (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 

95). Induktiivisessa päättelyssä, yksittäisistä tapauksista johdetaan yleinen lainalaisuus ja näin muo-

dostettua säännönmukaisuutta kutsutaan myös induktiivisen tieteen ihanteeksi. Induktiivisen päätte-

lyn ongelmana on se, että ei ole varmuutta, kuinka monta tapausta pitää olla, jotta pystytään muodos-

tamaan tehdyistä havainnoista pätevä yleistys. Induktio ei selitä, kuinka havainnoija tunnistaa ilmi-

össä esiintyvän samuuden, jotta kyetään tekemään totuuden säilyttävä johtopäätös sekä tekemään yk-

sittäisistä havainnoista yleistyksiä. (Turunen 1995, 74, 75.) 
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Induktiivisessa päättelyssä tehdään yksittäisistä havainnoista yleistyksiä, mutta jotka eivät 

välttämättä säilytä totuusarvoa, joten siihen liittyy virhemahdollisuus. Totuusarvon säilyttämisen 

vuoksi yleistyksien ja teorioiden pohjana tulee olla riittävästi luotettavia havaintoja (Määttänen 1995, 

126, 127).  Koska aineistolähtöisessä analyysissa korostuu induktiivinen analysointi, teoria havainto-

jen teoriapitoisuudesta aiheuttaa sen, että objektiivisesti tarkasteltuna siinä ei ole puhtaita havaintoja, 

vaan ne ovat tutkijan tekemiä valintoja, kuten menetelmät, tutkimusasetelma ja jne., jotka vaikuttavat 

tutkimustuloksiin. Keskeistä on, että tutkija kykenee lähestymään tutkittavaa ilmiötä aineiston eh-

doilla ilman, että tutkijan omat ennakkokäsitykset vaikuttavat analyysissa. Fenomenologis-herme-

neuttisessa tutkimusotteessa tutkijan tulee tiedostaa omat ennakkokäsityksensä sekä kirjoittaa ne auki 

ongelman vähentämiseksi. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96.) 

 

5.5.1 Aineiston analysointi 

Sisällönanalyysi on prosessi, jossa luokitellaan laadullista tekstiä klusteroimalla samanlaisia 

kohteita kokonaisuuksiin tai käsitteellisiin kategorioihin tunnistamalla johdonmukaisia rakenteita ja 

suhteita muuttujien sekä aiheiden välillä (Julien 2008, 121). Tutkimukseni analysointiprosessia kuvaa 

hyvin Miles ja Huberman (1994) esittämä (kuva 1) sisällönanalyysin kehämäinen vuorovaikutuspro-

sessi. Tässä prosessissa tutkija liikkuu aineiston keruun, -näytteiden, -pelkistäminen sekä johtopää-

tösten välillä etsien vastauksia tutkimukseensa. Laadullinen sisällönanalyysi on jatkuvaa ja toistuvaa 

tarkastelua aineiston, tulosten ja johtopäätösten välillä, missä korostuu hermeneuttinen tulkinnalliuus 

(Miles ja Huberman 1994, 12.) Aineiston analyysin edetessä ja ymmärrykseni lisääntyessä tutkitta-

vasta ilmiöstä, jouduin useasti palaamaan tarkastelemaan aineistoa sekä syntyneitä tulkintojani. Ai-

neiston analysointi oli aikaa vievää ja jatkuvaa vuoropuhelua syntyneiden tulosten kanssa. 

 

Kuva 1: Sisällönanalyysin prosessimalli (Miles ja Huberman 1994) 

 

Data
display

Data
collection

Conclusions:Draving/verif
ying

Data
reduction



 

46 
 

Elo & Kygäs (2007) mukaan sisällönanalyysi muodostuu kolmesta keskeisestä analyysivai-

heesta; 1) avoimesta koodauksesta, 2) luokkien luomisesta sekä viimeiseksi 3) käsitteiden eli abst-

raktioiden muotoilusta (Elo & Kygäs 2007, 109). Miles ja Huberman (1994) ovat vastaavasti jakaneet 

aineistolähtöisen analyysin kolmeen pääkohtaan; 1) aineiston redusointiin (data reduction) eli pelkis-

tämiseen, 2) aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn (data collection) sekä 3) johtopäätösten kuvaa-

miseen eli teoreettisten käsitteiden luomiseen abstrahoinnin avulla (conclusions) (Miles ja Huberman 

1994, 10,11; Tuomi ja Sarajärvi 2009, 108). Tutkimusaineistoni analysointiprosessi tutkimuksessa 

rakentui seuraavaksi; 1) aineiston litterointi, 2) aineistoon perehtyminen, 3) aineiston pelkistäminen 

4) koodaus 5) ryhmittely 6) käsitteellistäminen sekä 7) johtopäätökset (Kuva 2). 

 

Kuva 2: Tutkimusaineiston analysointiprosessi 

Tutkimuksen sisällönanalyysin kokonaisprosessi rakentui kuvan kolme mukaisesti, joka 

esittää analyysiprosessini eri vaiheet ja muodostuneen rungon tutkimuksen analysoinnissa. Käsite-

kartan muodostin mukauttaen Saldanan (2009, 12) esittämää hierarkkista koodausmallia laadulliselle 

sisällönanalyysille sekä Hsieh ja Shannon (2005) ja Miles ja Hubermanin (1994) aineistolähtöisiä 

analyysitapoja hyödyntäen.  

 

Kuva 3: Tutkimuksen sisällönanalyysin rakentuminen 
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Sisällönanalyysin onnistumisen edellytys on, että aineistosta saadut tiedot voidaan tiivistää 

tutkimusilmiötä kuvaaviin käsitteisiin muodostamalla luokkia, käsitteitä, malleja, käsitejärjestelmiä 

tai karttoja (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014, 1). Tutkimuksen uskottavuu-

den lisäämiseksi minun oli luotava sopivat merkitysyksiköt, sillä liian laajoja merkitysyksiköitä on 

vaikea hallita ja taas liian suppeat voivat johtaa hajanaisuuteen. Molemmissa tapauksissa on mahdol-

lista, että tekstin merkitys kadotetaan tiivistämisessä sekä abstraktioprosessissa. (Graneheim & Lund-

man 2003, 111.) Sisällönanalyysin onnistumiseksi olisi luokat muodostettava sellaisiksi ryhmiksi, 

jotka tiivistävät raakakoodit ja nostavat esille keskeiset teemat sekä prosessit. Sisällönanalyysin ydin 

rakentuu koodauksesta syntyvistä luokista. Thomas (2006, 240) määrittelee muodostuville luokille 

viisi keskeistä ominaispiirrettä, joiden avulla määritin tutkimukseni luokkien syntymistä analyysipro-

sessissani: 

1) Tutkimuksessani luokka on lyhyt lause, jota käytetään viittamaan eriluokkiin. Luokalla voi 

olla useita eri merkityksiä, kuvastaen moninaisesti kyseisen luokan erityispiirteitä. 

2) Luokka on kuvaus sen merkityksestä, keskeisistä ominaisuuksista, laajuudesta sekä 

rajoitteista. 

3) Luokkaan liittyviin teksteihin tai tietoihin, tuodaan koodatusta tekstistä esimerkkejä, jotka 

parhaiten kuvaavat kyseisen luokan merkitystä, yhteyttä ja näkökulmaa eli edustavuutta 

4) Luokista muodostetaan linkit, jotka ilmaisevat niiden suhteet toisiinsa. Tutkimuksen 

analyysista muodostin hierarkkisen luokkajärjestelmän kuvauksen, jossa näkyvät luokkien 

väliset suhteet rinnakkaisiin sekä ylempiin että alempiin luokkiin. 

5) Luokkajärjestelmä muodostaa mallin, jossa luokkasysteemistä voidaan muodostaa malleja, 

teoriaa tai viitekehyksiä.  

 

Aineiston käsittelyn aloitin litteroimalla aineiston, jonka olin tallentanut digitaalisesti nau-

hurille. Haastatteluaineiston tallenteiden puhtaaksikirjoitusta sanatarkasti kutsutaan litteroinniksi 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 222). Haastattelujen tallennettujen puheiden litterointiin käytin 

Express Scrope Taranscription Software Pro sekä Praat puheohjelmia. Litteroitua aineistoa syntyi 97 

sivua fontilla 10 Times New Roman, rivivälillä 1. Haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi haas-

tateltavista käytetään litteroinnissa sekä esimerkkiotteissa tunnisteina H1–H10.  

Ennen aineiston analyysia tulee määrittää analyysiyksikkö eli koodi, joka voi olla sana tai 

ajatuskokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Omassa tutkimuksessa analyysiyksiköksi valikoi-

tui ajatuskokonaisuus, koska sillä voidaan muodostaa tutkimustehtävän ja aineiston näkökulmasta 

parhaiten kuvaavia ilmaisuja. Sisällönanalyysin aloitin lukemalla ja perehtymällä litteroidun aineis-

toon mahdollisimman hyvin, saadakseni syvällisen näkemyksen sekä kokonaiskäsityksen aineistosta. 

Kävin syntynyttä aineistoa huolellisesti läpi koodien löytämiseksi, korostamalla jokaisesta litte-

roidusta haastattelusta ne ajatuskokonaisuudet, jotka näyttivät muodostavan keskeisiä ajatuksia tai 

käsityksiä tutkimustehtävää kuvaavasta ilmiöstä. (Hsieh ja Shannon 2005, 1279.) Litterointivaiheessa 
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en korostusta tehnyt, koska huomasin, että tarkastelu ei ollut aineistolähtöistä, vaan helposti omat 

lähtökohdat määrittivät aineiston tarkastelua. Perehtyminen aineistoon oli jatkuvaa vuorovaikutusta 

tutkimustehtävän sekä aineiston välillä. Aineiston analyysivaiheessa huomasin, että alkuperäiset tut-

kimuskysymykseni sekä -tehtäväni eivät vastanneet muodostunutta aineistoa ja jouduin muuttamaan 

tutkimuskysymystä. 

Tutkimuskysymykset määrittävät, mihin analysointi kohdennetaan ja mitä nostetaan esiin 

aineistosta (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014, 1). Aineiston pelkistämisessä 

eli redusoinnissa pyrin löytämään aineistosta keskeiset tutkimusta kiinnostavat kohdat ja siirtämään 

epäolennaisen syrjään. Aineiston pelkistäminen edellyttää, että siihen perehdytään huolella, jotta tut-

kimuksen kannalta kiinnostavat asiat saadaan nostettua esiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109, 110.) 

Pelkistäminen ei sulje ilmiötä poispäin maailmasta, vaan ennemminkin palauttaa kontekstuaalisen 

sekä jo olemassa olevan maailman mielekkyyden (Adams & Manen 2008, 619).  Jokaisesta haastat-

telusta valitsin ne ajatuskokonaisuudet, jotka vastasivat parhaiten tutkimuskysymyksiin. Ajatuskoko-

naisuudet merkitsin Microsoft Excel-taulukkoon, haastateltavan tunnuksella, joista muodostin sa-

malla käsiteilmaisun eli koodin. Taulukossa 4 on kuvattu esimerkki ajatuskokonaisuudesta ja sitä 

kuvaavasta koodista eli tiivistetystä käsiteilmauksesta. 

Koodi edustaa sisällön olemusta, jossa koodaus toimii kriittisenä lenkkinä tiedonkeruun ja 

merkitysten välillä. Koodi on tutkijan luoma konstruktio, joka symboloi ja tulkitsee myöhempää luo-

kittelua, teorian rakentamista sekä muita tutkimusprosesseja.  Koodaus on syvällinen heijastus, ana-

lyysi sekä tulkinta tietojen merkityksestä tutkimuksessa, jota kautta koodaus on samalla myös tutki-

musta ohjaava ja suuntaava osatekijä. Koodaus ei ole vain tiedon kokoamista kerralla valmiiksi ana-

lyysiksi, vaan se on heuristista ja jatkuvaa tiedonkeruuta aineistosta, joka johtaa uusien näkökulmien 

löytämiseen ja muotoiluun sekä uudelleen arviointiin (Miles, Huberman & Saldana 2014, 7, 8, 23.) 

Koodien käsitteiden muodostuminen tapahtui osaltaan aineistosta ja toisaalta tutkijan intuitiosta sekä 

omasta näkemyksestä ajatuskokonaisuudesta. 

 

Pelkistys Koodi/ajatuskokonaisuus 

H1: ku nuorilla ei oo sitä kykyä ..itse lähteä hakemaan ..eikä 

ne ymmärrä mitä ne tarvii .. ne tarvii oikeesti vielä ne on niin 

nuorii ale 18 vuotiaita et. ne tarvii sen ohjauksen ja hyvin 

vahvan .. tiukan ohjauksen tätä tehdään nyt tämä opitaan nyt 

.. 

Nuorilla tulee olla selkeät kas-

vatukselliset tavoitteet 

H3: ….mun mielestä ….siis tätä olisi pitänyt kehittää niiku 

kahdella keihään kärjellä..että olisi ollut niiku …. toinen kei-

häänkärki se että se nuorten kasvun… aikuiseksi sitä olisi tu-

Nuorilla tarvitsevat ohjattua 

perustietojen ja -taitojen ope-

tusta 
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ettu ..sellasta identiteetin vahvistumista …niiku ihan ihmi-

senä ja sitten sen rinnalla olisi viety ..semmosta aika  niiku 

perinteistä …tiukka struktuurista niiku opetusta riittävillä 

tuntimäärillä   
 

Taulukko 4. Esimerkki aineiston koodauksesta 

 

Seuravaksi aloin järjestelemään ja ryhmittelemään aineistosta nousseita koodeja mielek-

käiksi käsiteryhmiksi Excel-taulukon avulla. Muodostuneet käsiteluokat ryhmittelin eli klusteroin 

omiksi alaluokikseen (taulukko 5) ja kuvasin ne sisältöä parhaiten kuvaavalla käsitteellä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 110). Luokituksesta syntyneet koodit ryhmittelin ala- tai yläluokkiin sen mukaan, 

miten eri käsitteet liittyvät toisiinsa. Tavoitteena oli muodostaa määritelmät kullekin luokalle, alaluo-

kalle sekä koodeille sekä tehdä esimerkit, joista se on tunnistettavissa aineistosta. Tutkimuksen tar-

koituksesta riippuen tutkija määrittää, miten luokkien ja alaluokkien väliset suhteet tunnistetaan. Tun-

nistamisen tulee perustua niiden samankaltaisuuteen, edeltäjiinsä tai niiden seurauksiin.  Luokat voi-

daan esittää esim. järjestelemällä ne hierarkkiseksi rakenteeksi. (Hsieh ja Shannon 2005, 1279.) 

 

 Koodi/ajatuskokonaisuus Alaluokat 

Nuorilla tulee olla selkeät kasvatukselliset tavoitteet 

 

Nuorten ammattilisen koulutuk-

sen tavoitteet tulisi olla kasva-

tuksellisia 

  

  

  

Nuorilla tarvitsevat ohjattua perustietojen ja -taitojen ope-

tusta 

Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena olisi pitänyt olla nuor-

ten ammatillisen identiteetin kasvu 

Nuorten ammatillinen kasvu vaatii aikaa 

Nuoreten kasvaminen on huomioitava 

Päättäjät eivät ymmärrä nuorten ammatillisen koulutuksen 

lähtökohtia 

Päätöksentekijöillä on ollut vain taloudelliset lähtökohdat 

ammatillisen koulutuksenkehittämisessä, kuin nuorten tar-

peet 

Päätöstentekijöiden totaalinen ymmärtämättömyys nuorten 

ammatillisesta koulutuksesta 

Uudistuksessa korostuu poliittiset näkemykset 
 

Taulukko 5. Esimerkki alaluokan muodostumisesta 

 

Riippuen alakategorioiden välisistä suhteista tutkija voi yhdistää ja järjestää ne pienemmiksi 

yläluokiksi. (Hsieh ja Shannon 2005, 1279). Muodostamani ryhmittely loi perustan tutkimuksen pe-
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rusrakenteelle, sekä antoi alustavia kuvauksia ja teemoja tutkittavasta ilmiöstä. Syntyneistä ala-

luokista muodostin ryhmittelyn kautta kuvauksia yläluokista, joiden yhdistämisestä muodostui pää-

luokkia ja niitä ylempi yhdistävä luokka (taulukko 6 ja 7). Aineiston ryhmittely on osa abstraktiopro-

sessia, jonka perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä 

alkuperäiskoodatusta aineiston ilmaisuista muodostetaan teoreettiset käsitteet sekä johtopäätökset. 

Abstrahoinnissa yhdistellään luokkia niin pitkään, kuin se on aineiston sisällön näkökulmasta tarpeel-

lista. Yhdistämällä yläluokkia pääluokaksi muodostuu yhdistävä luokka, josta saadaan vastaus tutki-

mustehtävään ja se muodostaa samalla yleiskäsitteen tutkimuskohteesta. Abstrahoinnissa empiirinen 

aineisto yhdistetään syntyneisiin käsitteisiin ja esitetään aineistoa kuvaavat käsitteet esimerkkeinä. 

kuten tutkimuksessani tein. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–113.)  

 
 

Alaluokat Yhdistäväluokka 

Nuorten ammatillisen koulutuksen tavoitteet 

tulisi olla kasvatuksellisia 

Nuorten koulutuksellisia lähtökohtia ei ole 

huomioitu tarpeeksi uudistuksessa 

 

 

Nuoret ovat vasta kasvamassa ja kehittämässä 

työelämätaitojaan 

Perustaidot tulisi opettaa nuorille kouluissa 

 

Taulukko 6. Esimerkki yläluokan muodostumisesta 

 

Yhdistäväluokka Pääluokka 

Nuorten koulutuksellisia lähtökohtia ei ole 

huomioitu tarpeeksi uudistuksessa 

 
 

Nuorten koulutustavoitteiden ja -tarpeiden 

toteutuminen haasteellista uudistuksessa 

  
Osaamisperustaisuus ja työelämälähtöisyys 

heikentävät nuorten koulutuksellisia tavoit-

teita 
 

Taulukko 7. Esimerkki pääluokan muodostumisesta 

 

Abstraktioprosessissa muodostuvista kuvattavista käsitteistä (taulukko 7) osa on helppo 

muodostaa, mutta osa on riippuvainen tutkijan näkemyksestä sekä intuitiosta, jonka kuvaaminen ei 

ole aina välttämättä helppoa muille (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014, 1). 

Kuvausten jäsentäminen mielekkääksi ilmaisuksi on vaatinut jokaisessa analyysivaiheessa itseltäni 
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paljon pohdintaa ja tarkastelua kuvausten muodostamisessa. Kuvaukset ovat aina tutkijan muodosta-

mia subjektiivisia konstruktioita toisten kokemuksista, mutta olen kiinnittänyt erityistä huomiota ku-

vaksiini ja pyrkinyt säilyttämään ilmaisujen merkityksen käsitteissä. Laine (2007) tuo esille, että ko-

kemuksen sekä käsitysten välillä on ongelmallinen suhde. Käsitykset eivät aina muodostu omien ko-

kemusten kautta, vaan ne muodostuvat myös ihmisen kulttuurisessa ja sosiaalisessa kasvuympäris-

tössä. Koska käsitykset eivät ole omakohtaisia, kuten kokemuksetkaan, niin mikään ei takaa yksi-

selitteisesti, että käsitysten ja kokemusten välillä olisi jokin korrelaatio. (Lainen 2007,38.) Omakoh-

tainen kokemukseni tutkittavasta aiheesta ja samanlaisen kokemus- ja elämismaailman jakaminen 

nuorten ammatillisesta koulutuksesta, pienentää muodostuneiden käsitysten epätarkkuutta kuvatta-

vista kokemuksista.  

 

6  TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Taulukko 8. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. Ammatillisen koulutuksen haasteet uudistuksessa 

Alaluokka Yhdistäväluokka Pääluokka 

Nuorten ammatillisen koulutuksen tavoitteet tu-

lisi olla kasvatuksellisia Nuorten koulutukselli-

sia lähtökohtia ei ole 

huomioitu tarpeeksi 

uudistuksessa 

Nuorten koulutusta-

voitteiden ja -tar-

peiden toteutumi-

nen haasteellista 

uudistuksessa 

Nuoret ovat vasta kasvamassa ja kehittämässä 

työelämätaitojaan 

Perustaidot tulisi opettaa nuorille kouluissa 

Työelämä ei ole laajasti kiinnostunut tai tietoi-

nen uudistuksesta 

Osaamisperustaisuus ja 

työelämälähtöisyys 

heikentävät nuorten 

koulutuksellisia tavoit-

teita  

Työpaikolla koulutukselliset tavoitteet toteutu-

vat heikosti 

Kouluilla ja opettajilla vastuu työelämässä ta-

pahtuvassa koulutuksessa 

Työelämässä ammatillinen koulutus on kapea-

alaista 

Osaamisperustaisuus kaventaa ja yksipuolistaa 

ammatillista koulutusta 

Osaamisperustaisuuden soveltamattomuus nuor-

ten koulutukseen 

Ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja laa-

dun heikentyminen 
Ammatillisen koulu-

tuksen tason heikenty-

minen 

Opetustavoitteita ei pystytä saavuttamaan 

Pätevien opettajien asema voi heikentyä uudis-

tuksen myötä 
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Henkilökohtaistaminen tukee nuorten oppimis- 

ja koulutustarpeita 
Yksilöllisillä opintopo-

luilla voidaan tukea 

opiskelijoiden opintoja 

 Koulutuksellinen 

eriytyminen voi li-

sääntyä uudistuksen 

myötä 

Henkilökohtaistamisen resurssit liian vähäiset 

Nuorilla henkilökohtaistamiseen ei ole suurta 

tarvetta 

Opiskelijoiden oppimisvalmiudet heikentyneet 

aikaisemmasta Huoli heikompien 

opiskelijoiden koulu-

tuksellisista mahdolli-

suuksista 

Huoli heikompien opiskelijoiden pärjäämisestä 

Heikompien opiskelijoiden syrjäytyminen 

Uudistus tukee hyvien opiskelijoiden mahdolli-

suuksia Nuorten koulutukselli-

nen segretoituminen  Heikompien opiskelijoiden valikoituminen ja 

eriytyminen koulutuksessa 

Työelämällä rajalliset resurssit ja mahdollisuu-

det tarjota opiskelupaikkoja nuorille Työelämälähtöisyy-

dessä korostuu työelä-

män omat tarpeet 

Työelämälähtöi-

syyden toteutus 

asettaa haasteita 

nuorten koulutuk-

selle 

Työelämällä omat intressit koulutuksen toteutta-

misessa 

Työpaikkaohjauksen vähyys työpaikoilla 

Ohjaus- sekä arviointi-

käytänteiden vaihtele-

vuus työelämässä 

Opettajilla heikot resurssit työpaikkaohjaukseen 

ja valvontaan 

Työpaikoilla tapahtuva arviointi subjektiivista ja 

työpaikkakohtaista 

Opettajan mukanaolo arvioinnissa parantaa arvi-

ointia  

Ammatillisessa koulutuksessa painottuvat talou-

delliset tavoitteet Taloudelliset lähtökoh-

dat ohjaavat koulutus-

toimintaa yhä enem-

män Rahoitukselliset ta-

voitteet voivat vaa-

rantaa laadukkaan 

ja monipuolisen 

koulutuksen toteu-

tumisen 

Rahoitukset vaikuttavat koulutusalojen lopetta-

miseen sekä koulutuksen keskittämiseen 

Rahoitusperusteet eivät ole kaikilta osin oikeu-

denmukaisia 

Rahoitusleikkaukset heikentävät koulutusuudis-

tuksen toteuttamista 

Talouden korostumien 

voi vaarantaa koulutus- 

ja opetustavoitteiden 

saavuttamista 

Tutkintojen läpäisyjen helpottuminen rahoituk-

sen vuoksi 

Lähiopetuksen väheneminen heikentää oppilai-

den koulutusta ja opetusta 

Lähiopetuksen leikkaukset heikentävät opiskeli-

joiden työelämävalmiuksia 
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         6.1 Nuorten koulutustavoitteiden ja -tarpeiden toteutuminen haasteellista uu-

distuksessa 

6.1.1 Nuorten koulutuksellisia lähtökohtia ei ole huomioitu tarpeeksi uudistuksessa 

Opettajien näkökulmasta koulutusuudistuksessa olisi nuorten kannalta pitänyt huomioida 

enemmän kasvatuksellisia tavoitteita, kuten alla olevista opettajien sitaateista voidaan päätellä. Nuor-

ten koulutuksessa tulisi painottua heidän oman sekä ammatillisen kasvun tukeminen ja kehittäminen. 

Opettajien mukaan nuoret tarvitsevat ohjausta ammatillisessa kasvussa sekä kaipaavat vertaistukea 

oman identiteettinsä kehittymisessä ja kasvamisessa. Haastateltavat opettajat korostivat, että nuorilla 

tulisi painottua selkeät johdonmukaiset kasvatukselliset tavoitteet.  

….mun mielestä ….siis tätä olisi pitänyt kehittää niiku kahdella keihään kärjellä..että 

olisi ollut niiku …. toinen keihäänkärki se että se nuorten kasvun… aikuiseksi sitä olisi 

tuettu ..sellasta identiteetin vahvistumista …niiku ihan ihmisenä ja sitten sen rinnalla 

olisi viety ..semmosta aika  niiku perinteistä …tiukka struktuurista niiku opetusta riittä-

villä tuntimäärillä. /H3/  

 

..mutta sen opiskelijan kasvaminen ja kypsyminen varsinkin tällaisen nuoren on sellai-

nen tärkeä asia../H7/ 

 

Opettajat esittävät kritiikkiä ammatillisen koulutuksen päätöksentekijöitä kohtaan, kuten 

seuraavista esimerkeistä ilmenee. Opettajat ovat huolissaan siitä, että päätöksentekijöillä ei ole käsi-

tystä nuorten koulutuksellisista lähtökohdista tai tarpeista. Osa haastateltavista kyseenalaisti päätök-

sentekijöiden laaja-alaisen ymmärryksen nuorten sekä ammatillisen koulutuksen arkitodellisuudesta. 

Opettajat kokevat, että päätöksentekijöiden toiminta näyttäytyy vastakkaiselta siihen todellisuuteen, 

miten nuorten koulutusta tulisi lähtökohtaisesti opettajien mielestä kehittää. Opettajien mukaan uu-

distuksen päätöksenteossa näyttäisi painottuvan taloudelliset sekä poliittiset ideologiat enemmän kuin 

nuorten koulutustarpeet. 

ne ketkä päättää ja neuvottelee näistä asioista niin ne on pudonnut yhteiskunnan kou-

lutuksen kelkasta ihan totaalisesti ne ei ymmärrä yhtään mitään mitä tää kouluttaminen 

ja kouluttautuminen ..nuorten osalta, ne ei ymmärrä yhtään mitään koko tästä paletista 

/H1/ 

 

…mutta noin tässä on siis kyse ahneudesta ..ja sitten totaalisesta ymmärtämättömyy-

destä ….että näitä päätöksiä tekee jotkut ihmiset todennäköisesti joillakin poliittisilla 

perusteilla joilla ei ole mitään tajua tästä ….niillä ei ole mitään niiku kiinnittymäpintaa 

niiku tähän arkeen ../H3/ 

 

Alla olevissa esimerkeissä opettajat pohtivat työelämälähtöisyyden tarkoituksenmukaisuutta 

nuorten koulutuksessa. Esimerkeistä voi päätellä, että nuorilla työelämälähtöisyyden ei tulisi olla en-

sisijainen tavoite heidän koulutuksessa. Opettajat korostivat, että suurella osalla nuorista ei ole min-

käänlaista kokemusta työelämästä tai yleensä mistään työstä. Nuoret eivät ole vielä aikuisia ja he 
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tarvitsevat aikaa henkisten, fyysisten elämänhallinnan sekä työelämätaitojen kehittymistä ja kasva-

mista varten. Opettajien mukaan opiskelijoiden työelämävalmiudet ovat heikkoja ja nykynuoret tar-

vitsevat enemmän aikaa ammatilliselle ja työelämätaitojen kehittymiselle, kuin aikaisemmin. 

mut kaveri tulee tost 16 vee..22-25 jätkää istuu luokassa lippalakit päässä..ja kun kysyy 

kuka on ollut kesätöissä..2 kättä nousee ylös eli tota erittäin harvalla on oikeastaan 

kokemusta mistään työstä..ja tää on meidän näkökulmasta se kaikkien omituisin./H6/ 

 

niin..ne on 15..16..niin kyllä mulle on sanonut moni et en mä oo valmis lähteen tonne 

töihin ..ja sit ku ne ei oo tottunut edes sitä  8 tuntia tekeen..se on fyysisesti niille tosi 

raskasta./H10/ 

 

Nuorilla työelämälähtöisyyden olisi hyvä olla yleistä työelämäosaamisen kartuttamista sekä 

ammatillista kasvua tukevaa, kuten seuraavan haastateltavan esimerkki tuo esille. 

niin tota.. ne tutustuu elinkeinoon ..ja tavallaan saa kontaktin siihen mitä sielä tapahtuu 

sielä mutta .. niitten vaade oppia sielä ..ei oo muuta kuin se tutustuminen ja siinä mu-

kana toiminen./10/ 

 

Havaintojen mukaan kouluissa olisi hyvä opettaa nuorille ammatilliset perusvalmiudet. 

Opettajat kokevat, että kouluissa tapahtuva opiskelu tarjoaa nuorelle turvallisen oppimisympäristön 

kehittää omia ammatillisia sekä työelämässä tarvittavia taitoja. Koulussa toteutettavaa opetusta haas-

tateltavat perustelivat myös sillä, että työelämälähtöisyys ei aina palvele laajasti nuorten koulutus- tai 

osaamistarpeita. Kouluissa pystytään antamaan laadukasta opetusta ja koulussa saadut perusvalmiu-

det antavat opiskelijoille paremmat ammatilliset oppimis- ja kehitysmahdollisuudet myös työelä-

mässä. 

niin ..se opetus on kyllä sitä ja tätä tuola kentällä että ..kyllä täälä pitäisi ne perusasiat 

laittaa kuntoon./H8/  
 

kyllä mä luulen että hiukan..kyllä minusta oppilaitoksissa ..voidaan edelleen antaa niin 

kun ..laadukasta ammatillista koulutusta opiskelijoille elikkä.. ne voivat siellä hankkia 

niin kun sen… osaamisen jolla he pääsisi sinne työelämään….mä oon itse sitä mieltä ja 

..ja oon tossa haastatellut montaa muutakin niin…pitäis oppilaitosten ne ..perusasiat 

käymään läpi. /H5/ 

 

6.1.2 Osaamisperustaisuus ja työelämälähtöisyys heikentävät nuorten koulutuksellisia ta-

voitteita 

Koulutusuudistuksen toteuttamisen keskeisenä ongelmana opettajat nostavat esiin sen, että 

työelämässä ollaan heikosti perillä ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Seuraavista opettajien 

sitaateista voidaan päätellä, että työelämällä ei ole laajasti käsitystä eikä kiinnostusta, mistä ammatil-
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lisen koulutuksen uudistuksessa on ollut kyse ja mitä vastuita se asettaa työelämälle. Opettajien nä-

kökulmasta, työelämässä ei olla vielä kaikilta osin valmiita koulutusuudistuksen mukaiseen, työelä-

mäpainotteiseen koulutuksen toteuttamiseen.  

jos nyt sanoisin näin aluksi että tota kun siirretään..painopistettä työelämään joka ei 

ole valmis tähän hommaan./H8/  

 

nähdäkseni mitä me ollaan kollegoiden kanssa juteltu ..heillä ei oo minkäänlaista käsi-

tystä..eikä niillä oo oikeastaan halua./H1/  
 

Opettajat näkevät, että opetussuunnitelman mukaiset koulutustavoitteet eivät aina toteudu 

työpaikoilla. Ongelmaksi opettajat nostivat sen, että työelämässä ei olla kiinnostuneita tai perillä ope-

tussuunnitelmien tavoitteista tai niiden toteuttamisesta. Opettajien mukaan työpaikoilla ei aina ym-

märretä koulutuksen tavoitteellisuutta, että opiskelijat ovat työpaikoilla koulutuksessa, eivät pelkäs-

tään työvoimana. Koulutuksen toteuttaminen yhdessä työelämän kanssa voi osoittautua ongelmal-

liseksi, kuten alla olevasta haastateltavan (H3) sitaatista ilmenee. Koulutuksen siirtyessä yhä enem-

män työelämäpainotteiseksi opettajat nostivat esiin huolensa, kuinka koulutus onnistutaan toteutta-

maan yhdessä työelämän kanssa.  

mä oon aina sanonut kun..aikasempi työssäoppiminen mikä oli aikaisemmin niin tota 

..se pitäisi olla tavoitteellista..sillä pitäisi olla selkeet tavoitteet ja toteutuuko ne tavoit-

teet siellä niin mä vähän oon epäillyt että ei..eikä varmaan toteudukkaan./H5/ 

 

kyllä se on varmaan aika haastellista niiku.. että työelämä tulee mukaan .. se on aika 
iso vastuu siirtymässä ..niiku työelämään ja tehdä suunnitelmien ja tavoitteiden mu-
kaista koulutusta opettajien kanssa yhdessä. /H3/  

 
niin onhan siellä sit joskus..vikaa myös siellä työpaikan päässä..ettei oo tajuttu että sen 
opiskelijan..todella pitää tehdä ne tietyt asiat./H2/ 

 
Opettajat näkivät, että koulutusvastuuta ei tulisi siirtää laajasti työelämälle tai työpaikoille, 

sillä työpaikoilla ei ole suurta mielenkiintoa ottaa kokonaisvastuuta opiskelijoiden koulutuksesta. 

Koulutuksen onnistumiseksi työpaikoilla, koulujen ja opettajien tulisi kantaa kokonaisvastuu koulu-

tuksesta. Ilman koulutuksenjärjestäjän tukea, ei opettajillakaan ole mahdollista toteuttaa opetussuun-

nitelmien mukaista laadukasta koulutusta ja sen edellyttämää koulutuksen ohjausta työelämässä. Työ-

elämälähtöisen koulutuksen onnistumisessa opettajat näyttäisivät olevan keskeisessä asemassa. 

no.. kyllä mää sanoisin että se..ei voi sinne työ ..paikalle työelämään ..antaa sitä vas-

tuuta.. kyllä sillä opettajalla on erittäin suuri vastuu siitä./H5/  

 

H7. eli lähtökohtaisesti työelämä ei hyväksy sitä että heidän pitäisi kantaa vastuuta 

tutkinnon osasta vaan että opettaja on tarvittaessa valmis ohjaamaan ja opastamaan 

tässä prosessissa… koulutuksenjärjestäjällä on iso rooli eli tässä..nyt kun sitä lisä-

tään/H7/ 
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Opettajien olivat huolissaan siitä, että, onko heillä tarpeeksi resursseja työpaikalla tapahtu-

van koulutuksen toteutuksen ja ohjauksen valvomiseen. Haastateltavan (H5) sitaatista voidaan pää-

tellä, että vähäisten resurssien vuoksi opiskelijat jäävät yksin työpaikoille ilman tarvittavaa ohjausta.   

H5: mun mielestä sillä opettajalla pitää olla joku resurssi sitten ..käydä niissä ..työpai-

koissa ..missä niitä koulutussopimuksella olevia opiskelijoita on ..eli ei heitä voi jättää 

pelkästään sen työnantajan niiku vastuulle sinne.. minusta se on huono että heidät jä-

tetään sinne .. 

 

Seuraavassa esimerkissä opettaja (H5) pohtii ammatillisen koulutuksen lisäämistä työelä-

mässä tavalla, josta voi päätellä, että työpaikat tarjoavat opiskelijoille kapea-alaisia oppimis- sekä 

työtehtäviä. Opettajien mukaan työelämässä ei kaikilta osin voida antaa nuorille tarpeeksi laaja-alai-

sia tutkinnon perusteiden mukaisia ammatillisia opintoja. Työelämässä tapahtuvassa koulutuksessa, 

koulutukselliset tavoitteet eivät näyttäisi aina olevan ensisijaisia. Opiskelijat saavat, opettajien mu-

kaan, työelämässä usein yksipuolista ja suppeaa, työpaikan työtehtävien mukaista osaamista. Työ-

elämä näyttäisi hyödyntävän opiskelijoita enemmän omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan, kuten seu-

raavista haastateltavien sitaateista voi havaita.  

jos niitä niitä enemmän niitä laitetaan sinne ..työpaikoille niiku ..hankkimaan osaamista 

niin..se on aika kapea-alaista mitä ne pääsevät siellä tekemään…. siellä työpaikoilla ei 

varmaan pysty koko sitä laaja-alaisuutta …tarjoamaan heille ..oli se sitten mikä ala 

hyvänsä, koska ei siellä työpaikalla ei tehdä..töitä ..niin ku ammatillisen tutkinnon pe-

rusteiden mukaisesti./H5/ 

 

se palvelee sitä työelämää enemmän eli pitää hankkia osaamista./H7/ 

 

Työelämässä tapahtuvan koulutuksen yhdeksi ongelmaksi opettajat nostavat sen, että työ-

elämässä tehdyt osaamisen näytöt eivät toteudu hyvin työelämässä ja ne ovat usein kapea-alaisia, 

kuten haasteltavan (H1) sitaatissa todetaan. Opettajat esittävätkin voimakasta kritiikkiä nuorten näyt-

töjä kohtaan sekä niiden soveltuvuudesta nuorten koulutukseen. Osaamisperustaisuutta ja sen arvi-

ointiin perustuvia näyttöjä ei koeta mielekkäinä tai tarpeellisina nuorten koulutuksen kannalta sillä, 

ne eivät kerro tai ole osoitus nuorten todellisesta osaamisesta. Eräs haastateltava (H7) korostaakin, 

että osaamisperustainen koulutus soveltuu paremmin opiskelijoille, joilla on aikaisempaa kokemus-

pohjaa osaamisesta. Osaamisperustaisuuden voikin olettaa soveltuvan paremmin aikuisille kuin nuo-

rille. Opettajat näkevät, että nuorille sopii paremmin jatkuva osaamisen kehittäminen, kuin yksittäiset 

osaamisen näytöt. Haastateltavien kommenteista voi todeta, että osaamisperustaisuus ei tue laaja-

alaisia ammatillisia valmiuksia nuorten koulutuksessa 

kaventaa ihan hirveesti .. tavallaan se .. siis sitä ei..tuola työpaikolla täysin mahdotonta 

todeta et miten sä käytät materiaalia miten sä osaat nin ku suunnitella työtäs niin.. se 

on todella kapea-alainen se näyttö./H1/  
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niin..siis pitäs mennä siihen vanhaan harkkari järjestelämään ..ne menee tutustuun elin-

keinon toimintoihin. kaikki näytöt helevettiin sieltä ..se näyttö on ihan humppaa ..eihän 

ne toteudu sillai ikinä./H10/ 
 

osaamisperustaisuus on siis..mä pidän ite sitä hyvänä asiana..että olis osaamist..mutta 

jos on niinku kokemuspohjaa,  on helpompi tehdä..lähteä rakentamaan…osaamisperus-

taisuus ./H7/ 

 

Osaamisperustaisuuden korostuessa voi ammatillinen opetus ja koulutus yksipuolistua. 

Opettajien sitaateista (H7 ja H4) voi todeta, että tekemiseen ja osaamiseen painottuvassa koulutuk-

sessa erityisesti tiedollisen osaamisen koetaan jäävän suppeaksi työelämässä sekä kaventavan nuorten 

ammatillista osaamista. Tekemistä korostavan osaamisperustaisuuden vaarana on, että behavioristiset 

oppimiskäytänteet voivat vahvistua ammatillisessa koulutuksessa, kuten haastateltavien sitaateista 

voi havaita. 

..se vanha totuus että oppilas oppii sitä tietoa ja osaa soveltaa käytännössä..tää olis 

niinku kaiken koulutuksen lähtökohta..siinä mielssä mä oon uutta opsia vastaan että ei 

opeteta vaan mallista että tällä tavalla./H7/ 

 

meilläkin on olemassa tällainen työelämävaltainen ryhmä..missä on niinku hirmusen 

vähän sitä teoriaa (tekstiä poistettu välistä)..kyllä sitä pitää olla jonkinlaista faktaa ta-

kana siinä tekemisessä..se ei mee niinku pelkästään tosta kattomalla ja matkimalla./H4/ 

 

 

6.1.3 Ammatillisen koulutuksen tason heikentyminen 

Opettajat kokivat syvää huolta ammatillisen koulutuksen kehityksen suunnasta. Uudistuksen 

myötä opettajat pelkäävät ammatillisen koulutuksen arvostuksen sekä tason laskevan. Koulutuksen 

tason laskun seurauksena voi olla, että osaavia tekijöitä ei pystytä kouluttamaan. Mikäli ammatillisen 

koulutuksen taso heikkenee, niin se voi vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen arvostukseen. 

Opettajien mukaan ammatillisen koulutuksen arvostus ei ole itsestään selvyys, vaan sen eteen on pa-

nostettu ja siitä pitäisi huolehtia myös tulevaisuudessa. Opettajien näkevät, että uudistuksessa tulisi 

kiinnittää erityistä huomiota koulutuksen laatuun. Koulutuksen laatu ja taso voivat kuitenkin jäädä 

toisarvoisiksi muiden tavoitteiden kustannuksella, kuten haastateltavan(H5) sitaatista voi päätellä.  

mun oma mielipide on se..että sen verran vanhanaikainen..et mä nyt en ihan ole asiasta 

täysin vakuuttunut..että se mihinkään kovin hyvään johtais./H4/ 

et jos me vaan tuotetaan ja tehdään vaan tutkintoja ..välittämättä siitä että mikä on 

se..niiku se osaaminen laatu ..niin ...sanotaan 3-5 vuoden päästä ..niin tullaan huomaa-

maan ehkä että..meillä ei ole sitten ..tarpeeksi pätevää ammattilaista niiku…työnteki-

jöitä olemassa..että siitä täytyisi niiku pitää huoli/H5/ 

 

Opettajien mukaan ammatillisen koulutuksen taso voi laskea ja keskeinen osaaminen voi 

heikentyä merkittävästi. Opettajat ovat huolissaan, että iso osa opiskelijoista ei tulisi saavuttamaan 
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uudistuksen myötä opetussuunnitelmien tavoitteita. Jotkut haastateltavat kertoivat myös, että tiedol-

linen opetus on vähäistä tai jäänyt miltei kokonaan pois. Opiskelijoiden osaamisen tason laskusta 

koettiin huolta erityisesti aloilla, joissa on kyse koneiden ja laitteiden käytön työturvallisuudesta tai 

ihmisten terveydestä. Kuten haastateltavan (H3) sitaatista ilmenee, voi osaamisen tason laskulla olla 

merkittäviä seurauksia turvallisuuden kannalta. Koulutus- ja opetustavoitteiden toteutumattomuuden 

pelätään kapea-alaistavan ammatillista koulutusta. 

H2: tavallahan että kaikkein suurin huoli on se..että toi nuoret ei sitä ammattitaitoa 

opi..et nyt on niin kuin semmonen tilanne./H2/  

 

keskeinen osaaminen tulee väheneen ..elikkä semmonen että ollaan niin ku laaja-alaisia 

.. jonkun ammatin .. et hallittais ammatti sillai niin kun kokonaisuutena se tulee totta 

kai kapenemaan .. ihan varmasti /H9/  
 

H3: että siitä mä oon iloinen että meidän opiskelijat ei mee semmotteisiin töihin missä 

on koneita, laitteita sähköö hoidetaan ihmisiä että jos ne nyt mokaa tuolla (tekstiä pois-

tettu välistä) ..siit ei kukaan kuole./H3/  
 

Haastatteluissa tuli esille, kuten esimerkistä (H2) voidaan todeta, että opettajat kokivat risti-

riitaa opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamisessa suhteessa opetusresursseihin. Nykyiset re-

surssit koetaan riittämättömiksi laaja-alaisten opetustavoitteiden saavuttamisessa. Opettajien mukaan 

opetukseen tarvittaisiin lisää resursseja opetustavoitteiden toteuttamiseksi.   

.. ja sit se kun meillä on kuitenkin se opetussuunnitelma pysynyt siä taustalla samana..se 

vaatii et meidän on mentävä ne kaikki asiat sen opetussuunnitelman mukaan mutta 

meillä ei oo resursseja..meillä ei oo tunteja enää kuin puolet siitä mitä on ollut./H2/ 

 

Opettajat ovat huolissaan pätevien opettajien asemasta uudistuksen myötä, kuten alla olevat 

opettajien sitaateista voi havaita. Opettajien mukaan koulutusleikkaukset ovat pahimmillaan johta-

neet opettajien irtisanomisiin sekä epäpätevien opettajien palkkaamiseen pätevien tilalle. Opettajat 

pelkäävät, että tulevaisuudessa epäpätevien opettajien määrä voi kasvaa. Opettajien irtisanomisten ja 

vähentämisten myötä pätevistä ja osaavista opettajista voi tulla pulaa. Opettajan asemaan voi vaikut-

taa työelämälähtöisyyden kasvaminen koulutuksessa, kuten haastateltava (H2) tuo esiin. Ammatilli-

sen koulutuksen muuttuessa työelämäpainotteiseksi, voi opettajien sekä opetuksen tarve pienentyä. 

yks ..no..sanotaan tän reformin myötä ..niin kyllä oppilaitokset on siivonneet ..opettajia 

pois elikkä .. säästö syistä on laitettu päteviä opettajia pois ..ja palkattu sitten epäpäte-

viä ja..kyllä se vaan näin on käynyt ..ja en tiedä..mun mielestä se on aika 

…huono..huono tie./H5/ 
 

ja toi kyllä meil on sil tavalla että ollaan aika huolissamme ens lukuvuodesta..et riit-

tääkö kaikille töitä..et nyt kun sitä opetusta siirretään..sinne yritysten suuntaan..niin 

että riittääkö todellakin tunteja meille kaikill./H2/ 
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          6.2 Koulutuksellinen eriarvoistuminen voi lisääntyä henkilökohtaistamisesta 

huolimatta 

6.2.1 Yksilöllisillä opintopoluilla voidaan tukea opiskelijoiden opintoja 

Opettajat näkevät, että yksilölliset opintopolut tukevat ja antavat mahdollisuuden toteuttaa 

koulutusta nuorten omien kykyjen sekä lähtökohtien mukaan. Yksilölliset opintopolut tarjoavat opet-

tajien mukaan ensisijaisesti motivoituneille ja hyville opiskelijoille omien opintopolkujen rakentami-

sen ja nopeamman etenemisen opinnoissa. Toisaalta taas hitaammin edistyville sekä tukea tarvitse-

ville opiskelijoille voidaan rakentaa myös heidän osaamistaan ja opintojaan tukevia yksilöllisiä opin-

topolkuja. Yksilölliset opintopolut mahdollistavat erityisesti työelämäpainotteisen opiskelun nuorille, 

joilla on hyvät työelämävalmiudet. Opettajien mukaan isolla osalla peruskoulusta tulevilla nuorilla ei 

ole tarvetta yksilöllisiin opintopolkuihin koska, nuoret kokevat myös vertaisryhmään kuulumisen tär-

keäksi opinnoissaan. Opetuksen kannalta opettajat nostivat esiin, että yksilölliset opintopolut antavat 

myös mahdollisuuden ryhmien opetuksen hajauttamiselle koululle sekä työelämään tarpeen mukaan. 

ja sitten se et kyllähän se koko systeemi pitää rakentaa sitten sillä tapaa että..tavallaan 

se opintojen nopeutuminen tulee mahdolliseksi./H4/ 

 

sitten toisaalta..meidän opiskelijat..joilla on oppimisvaikeuksia..mutta on kädentaidoil-

taan hyviä..niin niille se on etu....mut sitten semmonen..jos vois sanoa keskitaso..joilla 

on kädentaidot kohtuulliset oppimisvalmiudet kohtuulliset..niin..niin kyllä heilläkin yk-

silööliset tarpeet pystytään huomioimaan..mutta ne tykkää yleensä siinä ryhmässä 

mennä..ne tykkää olla koulussa..koska niitä on aina opiskelijoita..jotka kaipaa sitä ryh-

mää..eikä sitä yksilööllisyyttä niin vahvasti.. jotka ei niinkään tarvi sitä yksilöllistä tai 

ei oo tarvetta sille..et 20% tarvii sitä että pystyy etenemään nopeammin..saa sen mah-

dollisuuden tavallaan siihen ne yksilöillöset polut ensinnäkin kun opiskelija hankkii li-

sää..silloin kun se on opiskelemassa meillä on kesätöissä tai hankkii muuten..ja huomi-

oidaan tavallaan että sillä on halukkuutta tehdä enemmän työelämässä..työelämäpai-

notteisesti ja se otetaan huomioon..niin ne nousee ainakin ensimmäisenä pinnalle 

tuossa uudessa uudistuksessa yhä enemmän./H7/ 

 

Vaikka koulutusuudistus antaa mahdollisuuden yksilöllisten opintopolkujen tekemiselle, 

niin koulutuksessa tapahtuneet rahoitusleikkaukset ovat vaikuttaneet siihen, että yksilöllisten opinto-

jen toteuttaminen voi olla haasteellista. Kuten seuraavien haastateltavien pohdinnoista tulee ilmi, yk-

silöllisten opiskelutavoitteiden huomioiminen ja toteuttaminen tarvitsee huomattavasti nykyistä 

enemmän resursseja sekä taloudellista panostusta. Opettajat kokivatkin ristiriitaa yksilöllisten opin-

topolkujen toteuttamisen sekä taloudellisten resurssien suhteen. 

 

..ettei mun mielestä näillä resursseilla mitä tällä hetkellä on siihen henkilökohtaistami-

seen..niin ei sitä pitää saada siihen ihan oikeesti reilusti lisää./H4/ 
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..mä näkisin..kun ajatellaan reformia kokonaisuutena..niin mä näen että siinä on paljon 

hyviä asioita esim. yksilöllistämistä..mutta kun lisätään siihen tämä rahoituksen leik-

kaus nämä säästöt niin se on huono asia..koska kaikki uusi ja mitä yksilöllisemmin asi-

oita tehdään..sitä enemmänhän se vaatii rahaa ja aikaa..että pystytään yksilöllisesti to-

teuttamaan...mutta tavallaan täs on just se että reformi mahdollistaa..että yksittäisesti 

tehdään niitä polkuja..mutta se pitää sitten ottaa huomioon mikä on järkevää kun se 

talous on sitten toinen puoli kolikosta. /H7/ 

 

 

6.2.2 Huoli heikompien opiskelijoiden koulutuksellisista mahdollisuuksista 

Opettajat ovat erityisen huolissaan heikompien opiskelijoiden pärjäämisestä ammatillisessa 

koulutuksessa uudistuksen myötä. Opettajien mukaan nuorilla ilmenee yhä enemmän oppimiseen, 

motivaatioon sekä henkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Opettajat kokevatkin, että osa nuorista 

tulee yhä heikommilla luku-, kirjoitus-, lasku sekä kädentaitojen valmiuksilla ammatilliseen koulu-

tukseen. Opettajien kommenteista voi havaita, että heikompien opiskelijoiden edellytykset opintojen 

suorittamiseen ovat haasteellisia. Ammatillisessa koulutuksessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota 

opiskelijoiden valmiuksiin, lähtökohtiin sekä opintojen edellytysten parantamiseen. 

mutta ei ritä valmiudet siihen..lukeminen joillakin tosi vaikeeta..voi olla joillakin ihan 

oikeestikin diagnosoitu paha lukihäiriö..ja ymmärrän ihan täysin..silloin täytyy toimia 

ihan toisin..mutta kyllä mä lähtisin siitä..ett’ä jos peruskoulusta tänne tulee..niin osaa 

lukea ja kirjoittaa./H6/ 

 
joo..ja se kun on se perus lähtökohta..niitä tavallaan niinku omia arkielämän taitoja ei 

oikeastaan oo..ja se mikä on muutamankin kohdalla..tän keväänkin aikana omassakin 

ryhmässä ja mitä on  nyt ollut mukana..on tavallaan se että opiskelijan terveystilanne 

on senverran huono että hän ei niinku pysty töissä oppimassa olemaan kun ei pärjää 

siellä..enempi tällaista henkisen puolen taikka psyykkistä problematiikkaa./H4/ 

 

Ammatillisen koulutuksen kannalta, haastateltava (H5) nostaa esiin, että erityistukea tarvit-

sevia opiskelijoita on enemmän kuin aikaisemmin ja heidän opiskelua haittaaviin asioihin tulisi kiin-

nittää huomiota. Opiskelijoiden tukemiseen sekä opiskelijahuoltoon tulisi panostaa opettajien mu-

kaan huomattavasti enemmän, mutta nykyiset resurssit koetaan riittämättömiksi heikompien opiske-

lijoiden tukemiseen. Kuten haastateltavan (H4) esimerkistä voidaan päätellä, että taloudelliset reali-

teetit voivat estää tuen sitä tarvitseville tai syrjäytymisvaarassa oleville opiskelijoille.   

nää opiskelijat niin..kyllä heidän valmiudet tulee ..kun he tulee ammatilliseen oppilai-

tokseen niin..ne on varmaan huononmmat ku vertaa ..10-15 vuotta sitten ..et..vaatii 

enemmän ohjausta ja ..nii ku sitä perehdyttämistä niihin työtehtäviin ..mä luulen että 

on..elikkä..kyllä ne niin kun ..niitä eritys… tukea vaativia opiskelijoita on varmasti 

enemmän. /H5/  

 

niin..sehän tavallaan ne resurssit tulee..niitähän tulee niitä resursseja lisää niille..ne 

jotka tarvii sitä erityistä tukee..mut kun se ei riitä. /H4/ 
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Eräs opettaja (H3) nostaakin esiin sen, ettei nuorten ongelmista tai syrjäytymisestä ei olla 

kiinnostuneita tarpeeksi. Nuorten ongelmien sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulisi kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Kuten opettajan (H1) kommentista voidaan päätellä, koulutusuudistuksen myötä hei-

kompien opiskelijoiden kohdalla on vaarana syrjäytymisen sekä eriarvoistumisen lisääntyminen. Am-

matillinen koulutuksessa näyttäisi havaintojen mukaan olevan opiskelijoita, joilla on iso syrjäytymi-

sen riski. Ammatillisen koulutuksen voi todeta olevan tärkeässä asemassa syrjäytymisvaarassa ole-

vien nuorten kannalta. Oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseksi heikompien ja hyvien opiskelijoi-

den välistä kuilua tulisi myös saada pienemmäksi jo peruskoulussa tai viimesitään ammatillisessa 

koulussa. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus voi lisääntyä, mikäli opiskelijoiden välistä eroa ei saada 

vähennettyä.  

… .mikä mun mielestä on hieman vähän hämmentävää että vaikka..nuoret …nuorten 

syrjäytymisestä ja ongelmista puhutaankin aika paljon niin..jostain syystä se ei tunnu 

…tiettyjä tahoja kiinnostavan ollenkaan. /H3/ 

 

mut ne heikommat mitä tulee sieltä.. kun meilläkin tulee hyvii oppilaita sisään .. eikä 

kuitenkaan osaa laskea pöydän pinta-alaa .. niin se ero on niin hirvittävä et.. ne putoo 

kärryiltä ne jää niin ku .. ne on ne joiden eläminen me maksetaan sit tulevaisuudessa .. 

kun ne ei työllisty mihinkään ….et syrjäytyminen tulee niiden heikompien kohdalla var-

masti lisääntymään… et .. jos tota noin meidän eriarvoisuus kasvaa tästä lisää paljon 

niin tota .. se ei oo hyvä kennellekkään /H1/ 

 

 

Opettajien näkemysten mukaan uudistus tukisi ja parantaisi hyvien opiskelijoiden opiskelu- 

ja koulutusmahdollisuuksia sekä asemaa. Opettajat näkivät, että hyville, itsenäisille, vastuuntuntoi-

sille ja motivoituneille opiskelijoille uudistus tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ammatin oppi-

miseen sekä etenemiseen. Hyville opiskelijoille uudistus tarjoaa vaihtoehtoja sekä edistää myös hei-

dän pääsyä työelämään ja valmistumista kuten alla olevista opettajien sitaateista voi todeta.  

H4: kyllä siinä mun mielestä näin käy..että ne siinä pärjää jotka..niinku sanoin joilla 

on se jonkinlainen oma halu ja motivaatio..ja sit ne kyvyt ja taidot..ja ja kyllähän ne 

töitä löytää ja työllistyy..mutta kyllä niitä heikompia ihan oikeasti epäilen…. 

 

H5: niin ..sanotaan ehkä..sieltä ne yksilöt nousee enemmän esille ..jotka ovat oikeesti 

motivoituneita ja niillä on kiinnostusta siihen omaan ammattialaan..he tulee pärjää-

mään paremmin ..mut sitten se ..toinen puoli ..porukasta niin .. 

 

 

6.2.3 Nuorten koulutuksellinen segretoituminen 

Opettajat nostivat esiin huolen siitä, että koulutuksellinen eriytyminen hyvin ja heikosti me-

nestyvien välillä voi kasvaa uudistuksen myötä. Heikommilla opiskelijoilla ei näyttäisi olevan sa-
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manlaisia koulutusmahdollisuuksia kuin hyvillä opiskelijoilla, kuten alla olevista opettajien sitaa-

teista ilmenee. Heikompien opiskelijoiden koulutus- ja osaamistavoitteita voidaan laskea, joka tar-

koittaisi näiden nuorten koulutustavoitteiden supistamista niin kouluissa kuin työpaikoilla. Opettajien 

mukaan heikommilla opiskelijoilla ei ole aina riittäviä valmiuksia työpaikalla tapahtuvaan koulutuk-

seen. Heikommilla ja tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on vaara, että he saavatkin helposti yksipuolisia 

työtehtäviä työpaikoilla tai sijoittuvat alemman suoritustason työtehtäviin. Opettajien näkökulmasta 

koulussa tapahtuva opiskelu nähdään parhaana tapana toteuttaa ammatillista koulutusta heikoimmille 

opiskelijoille, mutta ongelmaksi voi muodostua opiskelijoiden työelämään siirtyminen. opettajien 

mukaan työelämässä ei olla kovinkaan halukkaita ottamaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea am-

matin oppimisessa tai joilla on elämänhallinnan vaikeuksia. Alla olevista opettajien kommenteista 

tulee esille, että koulutuksellisen eriytymisen näkökulmasta sekä opettajat että työelämä näyttäisivät 

toteuttavan opiskelijoiden valikointia heidän valmiuksiensa tai taipumuksiensa mukaan. Opiskelijoi-

den valikoitumisessa voi havaita Tayloristia piirteitä, jossa työtekijät valikoituvat valmiuksiensa mu-

kaisiin työtehtäviin. Laajasti nähtynä uudistukseen voi liittyä koulutusrakenteellinen ongelma, joka 

tuottaa eriarvoisuutta sekä eriarvoistumista opiskelijoiden kesken. 

 

H5: heille vaan pitäisi löytää niiku sitten .. semmosia selkeitä kapea-alaisia ..heille so-

veltuvia  työtehtäviä elikkä..ei heistä ..niiku jos miettii jonkun... tutkinnon tai koko am-

matinkin ..niin kun laajuutta niin..niin välttämättä heistä ei oo niihin kaikkiin työtehtä-

viin.. heille pitäisi löytää sit vaan ne ..heille soveltuvat työtehtävät  

 

H2: niin todennäköistä on kuitenkin että se sama prosentti siellä on oikeastaan sellai-

nen..et ne vaatis enemmän olla siä koululla..mutta kyllä tähän tullaan varautumaan-

kin..sen on pakko mennä siihen et nää tämmöset joilla on opiskeluvaikeuksia..niin ei 

niitä voi pitää siellä työpaikalla välttämättä..ja kun on näitä elämänhallinnnan ongel-

mia..eli tullaan aamulla vasta kymmeneen..kun koulu on vaikka 8.15. alkanut..tullaan 

kymmenenn tai herätään vaikka vasta kahdeltatoista. 

 

 

     6.3 Työelämälähtöisyyden toteutus asettaa haasteita nuorten koulutukselle 
 

6.3.1 Työelämälähtöisyydessä korostuu työelämä omat tarpeet 

Työelämälähtöisen koulutuksen laajamittainen lisääminen voi osoittautua ongelmalliseksi, 

sillä työssäoppimispaikkojen löytyminen voi olla vaikeaa suuremmille opiskelijamäärille, kuten alla 

olevista opettajien sitaateista voi havaita. Erityisen ongelmallista työelämälähtöisyyden lisääminen 

on pienillä paikkakunnilla tai talousalueilla, koska työssäoppimispaikkojen saatavuus on niissä heik-

koa. Työelämälähtöisyyden korostuminen voi asettaa ammatilliset koulut alueellisesti eriarvoiseen 

asemaan. Työelämälähtöisyyden toteuttaminen on helpompaa suurissa ja vauraissa kasvukeskuksis-
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sajoissa on tarjolla työssäoppimispaikkoja enemmän ja monipuolisemmin, kuin pienillä paikkakun-

nilla. Opettajien kommenteista voikin nähdä, että työelämälähtöisyyden toteuttamisen mahdollisuu-

det, eivät ole tasavertaisia koko Suomessa. 

täältähän löytyy vielä vaihtoehtoja ..mutta tää samanhan on vähä niinku sotessa ..to-

teutuuko sote pienellä paikkakunnalla ..toteutuuko tämmönen reformi missä työelämä 

opettaminen pienillä paikkakunnalla ..koska koulujahan on melkein joka paikkakun-

nalla ..ei varmaan toteudu ../H9/  
 

että tää on niku aina unohtunut tässä keskustelussa että….vähän ehkä semmosta hel-

sinki lähtöistä muutenkin missä on lykäiset välimatkat ja..työpaikkoja on tarjolla niiku 

paljon niin..ne kuvittelee että joka paikassa on./H3/ 

 

Opettajien mukaan työelämälähtöisyyden yhtenä haasteena on myös laadukkaiden ja hyvien 

työpaikkojen löytyminen opiskelijoille. Opettajat näkevät, että monipuolista osaamista tarjoavia työ-

paikkoja ei ole riittävästi saatavilla. Kuten haastateltavan opettajan (H5) sitaatista voi todeta, työpai-

koilla tapahtuva koulutus on hyvin vaihtelevaa, eikä kaikkia tutkinnon perusteita pystytä toteuttamaan 

työelämässä. Työelämässä koulutuksen toteutumiseen vaikuttavat työpaikkojen eroavaisuudet, niin 

saatavuuden, laadullisuuden kuin koulutusmahdollisuuksien suhteen. 

kyll  mä tiedän että..miten se..niille opiskelijoille on vaikea löytää niitä hyviä ..niin kun 

…työpaikkoja no..ei varmaan kaikille löydy sellaista.. kunnollista työpaikkaa missä ne 

pystyis hankkimaan lisää osaamista ..ei varmaan löydy./H5/  
 

meillä ei oo niin paljon paikkoja että opiskelijat pystyis sitä tekemään kaikki..semmosta 

perusosaamista peruspaikkoja./H7/  

 

Seuraavista opettajien pohdinnoista nousee esiin, että työssäoppimispaikkojen saatavuuden 

kannalta työelämässä ei aina olla halukkaita ottamaan opiskelijoita, erityisesti pienissä yrityksissä, 

koska ne kuormittavat ja sitovat henkilöstöä nuorten ohjaukseen sekä kouluttamiseen. Nuorten pääsyä 

työssäoppimiseen voi tietyillä aloilla rajoittaa se, että kaikki yritykset eivät halua ottaa riskiä alaikäi-

sen koulutuksesta.   

et siel on todella pedantteja todella asianosaavia muutamia esim. yhden miehen yrityk-

siä tai tavallaan kahden miehen yrityksiä mihin uppoo sit yksi opiskelija..ei oo edes joka 

vuosi kun he ei halua kuormittaa itteensä./H1/  
 

H6: eli tota pieni homma se on meidän opiskelijoiden kannalta..kun tuossahan olis isoja 

XXX(tekstiä poistettu) yrityksiä XXX(tekstiä poistettu) täynnä..siis siellä on aivan älyt-

tömästi..XXX(tekstiä poistettu) joitain isoja..toinen juttu on sitten se että ne ei ota alle 

18 vuotiaita ei edes harjoitteluun./H6/ 

 

Työelämälähtöisyyden toteuttamisen kannalta, talous- sekä työllisyyssuhdanteilla on mer-

kittävä vaikutus työssäoppimispaikkojen saatavuuteen. Talous- ja työllisyyssuhdanteet vaikuttavat 
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erityisesti pienemmillä talousalueilla ja paikkakunnilla työssäoppimispaikkojen saatavuuteen, kuten 

seuraavasta opettajan (H7) sitaatista ilmenee.  

kyllä täälläkin niitä paikkoja on vähemmän kun työttömyyttä on paljon..silloin häviää 

heti tuntuvasti ja reilusti./H7/  
 

Opettajien mukaan nuorten koulutuksen lisäämisellä työelämään voi olla merkittäviä vaiku-

tuksia työmarkkinoihin, työllisyyteen sekä työllistymiseen. Työelämälähtöisen koulutuksen lisäämi-

nen voi vaikuttaa työsuhteissa olevien työntekijöiden asemaan heikentävästi sekä vääristää työmark-

kinoita ja kilpailua, kuten seuraavista opettajien kommenteista voi päätellä. Opiskelijoiden käyttö 

muuhun kuin kouluttamiseen on johtanut siihen, että opiskelijat korvaavat sijaisia tai vakinaisia työn-

tekijöitä työpaikoilla. Opettajat näkevätkin, että osa yrityksistä pyrkii hyötymään opiskelijoista talou-

dellisesti. Työelämässä tapahtuvassa koulutuksessa, yrityksien tavoitteet eivät aina ole pelkästään 

koulutuksellisia, vaan myös tuotannollisia ja taloudellisia. 

no minä..en o otolta kantilta sitä miettinyt mutta toihan on nyt sitten..siinä on kolmen-

sortin väkee hakemassa ja etttimässä ikään kuin sitä samaa työtä..työtähän ei oo tehtä-

vksi kuitenkaan yhtään enempää./H6/ 

 

ongelmana tässä on se niiku nähtiin jo monta vuotta sitten että kun eräskin ravintola 

sai ..2 työssäoppijaa.. niin niille vikaajille jotka siellä kävi ihan..melkein täysillä tun-

neilla niin ne tiputettiin heti puoleen./H8/                                                                                                                                                                                                    

 

niin nehän ottaa tommosta 6-7 opiskelijaa kerralla..heidän intressit on ihan selvästi 

nähtävissä meidän kannalta siinä että he käyttää sitä työvoimana./H1/  

 

 

6.3.2 Ohjaus sekä arviointikäytänteiden vaihtelevuus työelämässä 

Ammatillisen koulutuksen muuttuessa työelämäpainotteiseksi opettajat näkevät keskeiseksi 

ongelmaksi sen, että työpaikoilla opiskelijoiden ohjaukselliset sekä opetukselliset tavoitteet eivät to-

teudu kovinkaan hyvin, kuten alla olevista opettajien pohdinnoista voi havaita. Opettajien mukaan 

yhtenä syynä tähän vaikuttaa se, ettei työpaikoilla ei ole tarpeeksi aikaa eikä resursseja oppilaiden 

ohjaukseen. Ohjausresurssien puutteellisuus aiheuttaa sen, että opiskelijat jäävät helposti ilman tar-

vitsemaansa opastusta ja ohjausta työpaikoilla sekä voivat laskea opetustavoitteiden laajuutta. Työ-

paikan vähäiset ohjausresurssit koskevat erityisesti niitä nuoria, jotka tarvitsevat lisätukea työpai-

koilla. Opettajien kommenteista voi havaita että työpaikkaohjauksella on merkittävä vaikutus koulu-

tuksen toteutumiseen työpaikoilla. 

mutta kun se ongelma tulee siitä..kun ensinnäkin siellä yrityksissä..ymmärtääkseni on 

aika kiire..siellä on just tasan sen verran henkilökuntaa..mitä sen työn tekeminen..tuota 

niin vaatii..et siellä ei ole ylimääräistä porukkaa odottamassa että tulispa opiskelijoita 

opetettavaksi...eli yrityksillä ei oo aikaa eikä resusrssia koulutettuja henkilöitä toteut-

tamaan tätä meidän opetussuunnitelman mukaista..tavoitteista opetusta./H6/  
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ja just se mikä meillä kiikastaa..se kun sinne laittaa joku tämmönen..joka tarvis sitä 

erityistä tukee ja opastusta..ei ohjaajalla riitä aika ja innostus siihen..joo./H4/ 

 

Koulutus- ja oppimistavoitteiden toteutumista työpaikoilla ei yhtään helpota se, että työpaik-

kaohjaajilla on usein puutteelliset opetus- ja ohjaustaidot, kuten opettajan kommentista (H1) voi ha-

vaita. Isona haasteena uudistuksen kannalta opettajat kokevatkin koulutettujen työpaikkaohjaajien 

puutteen työpaikolla. Ilman koulutettuja ja päteviä työpaikkaohjaajia oppilaiden ohjaus- ja koulutus-

tavoitteet voivat vaarantua ja siihen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota uudistuksessa. Opettajien 

haastatteluista voi havaita, että työpaikoilla olisi hyvä olla koulutuettuja työpaikkaohjaajia ja lisäksi 

työpaikoilla olevien henkilöiden soveltuvuutta tuli arvioida jotenkin nuorten ohjauksessa. Työpai-

koilla ohjausta voi antaa kuka vaan, ilman minkäänlaisia edellytyksiä nuorten ojahaukseen tai ilman 

minkäänlaista koulutusta. Työpaikkaohjauksen suurena haasteena on se, että työelämän edustajia on 

vaikea saada kouluttautumaan työpaikkaohjaajiksi Työelämälähtöinen koulutus näyttäisi edellyttävät 

yhteiskunnallista keskustelua, mitä työpaikoilla tapahtuva ammatillinen koulutus ja opetus edellyttää.  

mut ei se meidän näkökulmasta näyttäydy silt kauheesti että sitä opetettais siä..opetta-

minen on varmaan sitä..jos työpaikoilla opetetaan..se on aika iso kynnys  mist työpaik-

kaohjaajat kertoo työpaikalla..ei ehkä oo ihan opettaja-ainesta./H1/ 

 

H5: mun mielestä se ..näitten työpaikkojen perehdyttäminen ..työpaikkaohjaajien pe-

rehdyttäminen niin ..se on iso haaste mutta tosi vaikee heitä on niin kun saada…mihin-

kään koulutuksiin ja perehdytyksiin ..jos sä et ite mee sinne työpaikalle ..  

 

Työpaikkaohjauksen haasteellisuutta ei vähennä se, että opettajat kokevat, ettei heillä ole 

tarpeeksi resursseja oppilaiden ohjaukseen työpaikoilla sekä kokevat omat mahdollisuudet heikoiksi 

vaikuttaa työpaikoilla tapahtuvaan ohjaukseen. Opettajien esimerkeistä voi havaita, että työpaikka-

ohjauksen resurssien väheneminen voi johtaa siihen, että opiskelijat saavat myös työpaikoilla yhä 

vähemmän ohjausta, joka voi vaarantaa laadukkaan ja tavoitteellisen koulutuksen toetutumista. Opet-

tajien ohjausresurssien vähenemisen myötä koulutuksen toteutumista työpaikoilla ei pystytä valvo-

maan tai seuraamaan kunnolla. Opettajien haastatteluista on nähtävissä, että työelämälähtöinen kou-

lutus asettaa vaatimuksia työelämälle sekä opiskelijoille itselleen koulutuksen toteuttamisessa työ-

paikoilla.  

eli meillä on hirveen vähän aikaa siihen..todelliseen työpaikalla tapahtuvaan ohjauk-
seen..ja tota käytännössä se on aika paljon puhelinkeskustelua..ja pyritään käymään 

niin monta kertaa opiskelijan luona kun tarvii./H6/ 
 

H6: tottakai me voidaan toivoa..mutta kyllähän se työpaikka on kumminkin se joka jär-

jestää sen koulutuksen ja opetuksen..erityisesti silloin jos työpaikan tehtävät ja rutiinit 



 

66 
 

on hyvin kapealla sektorilla..niin ei me voida mitään sanoa..me mennään just sillä mitä 

siitä yrityksestä saa./H6/ 

 

Työelämässä opiskelijoiden arviointikäytänteet näyttäisivät opettajien mukaan olevan vah-

vasti henkilö-, työtehtävä- sekä työpaikkakohtaista. Havaintojen perusteella työelämässä tapahtuva 

arviointi ei välttämättä perustu arviointikriteereihin, vaan työelämän arvioijan omiin subjektiivisiin 

käsityksiin ammatillisista osaamisvaatimuksista.  Opettajat kokevat, että tasavertainen ja -puolinen 

opiskelija-arviointi ei toteudu hyvin työelämässä. Oikean ja tasapuolisen arvioinnin toteutumista hait-

taa työelämässä tapahtuvan arvioinnin suuret vaihtelut sekä arvioinnin osaamisen puutteellisuus. 

Työelämäarvioitsijoiden heikot arviointitaidot vaarantavat oikeanlaisen sekä yhdenmukaisen arvioin-

nin. Kuten haastateltavien sitaateista (H4 ja H2) ilmenee, työelämäarvioitsijalla olisi hyvä olla työ-

paikkaohjaajakoulutus, mutta edes työpaikkaohjaan koulutus ei näyttäisi välttämättä takaavan oike-

anlaista opiskelija-arviointia. Havaintojen mukaan opettajat ovat merkittävässä asemassa, että oike-

anlainen ja tasapuolinen arviointi toteutuu työelämässä. Työelämän arvioitsijoiden osaaminen antaa 

viitteitä siitä, että opettajilla tulisi olla suurempi painoarvo arvosanoista päätettäessä. Työelämässä 

tapahtuvan arvioinnin toteutuminen näyttäisi olevan yksi työelämälähtöisen koulutuksen haasteista. 

Osaamisperustaisuuden arvioinnin ongelmana näyttäisi olevan se, että se on laadullista ja sen vuoksi 

herkkä virheellisille sekä erilaisille tulkinnoille. 

joo..vaikka meilläkin pyritään kouluttamaan..et meil on kouluttaja 4 kertaa vuodessa ja 

semmosia työelämäedustajien koulutuksia..mutta ei se sitä poista että asiat nähdään 

niin että yksi yhdellä tapaa..toinen toisella.. ja kolmas kolmannella lailla… se on hyvin 

kirjavaa se työelämän arviointi..joku näkee asian kiitettävänä ja joku hyvänä..niin siinä 

on aika paljon semmosta asiaa minkä jokainen näkee vähän kuin omalla tavalla..ja ei 

oo arvioinnit likipitäenkään yhdenmukaisia./H4/   

 

työpaikkaohjaajan koulutus..mutta kaikkihan ei ole sitä käyneet..tietysti niin sehän ai-

heuttaa semmosta hajontaa siä missä pitäis arvioida....kun kaikilla ei oo niin selkeitä 

ne./H2/ 

          

ja että arviointi pelkästään pysyy yhdenvertaisena tasavertaisena..se opettajan rooli on 

aika merkittävä..meillä on erilaisia työpaikkoja missä on erilaiset prosessit.. ei ne ih-

miset osaa siellä omien työtaakkojensa lisäksi..ei ne oo arvioinnin ammattilaisia..ei ne 

lue opetussuunnitelman arviointikriteereitä sillä tavalla että mitä ne tarkoittavat ylei-

sellä tasolla..ne lukee sen mitä ne tarkoittaa meidän työpaikassa./H7/ 
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6.4 Taloudellisten tavoitteiden korostuminen voi vaarantaa laadukkaan ja moni-

puolisen koulutuksen toteutumisen 

6.4.1 Taloudelliset lähtökohdat ohjaavat koulutustoimintaa yhä enemmän  

Ammatillisen koulutuksen toiminnassa ja toteutuksessa tulisi opettajien mukaan korostu-

maan yhä vahvemmin rahoitukselliset lähtökohdat. kuten alla olevien opettajien sitaateista voidaan 

havaita, koulutusuudistuksessa rahoitus on yksi keskeinen osa-alue, jolla ohjataan voimakkaasti am-

matillisen koulutuksen toteuttamista tulevaisuudessa. Opettajien pohdinnoista tulee vahvasti esille, 

että ammatillisen koulutuksen toteutusta suunnataan sekä painotetaan toimintaan, jolla saadaan ai-

kaan paras rahoitustulos. Opettajien mukaan rahoitus vaikuttaa tuloksellisuusajattelun vahvistumi-

seen ammatillisessa koulutuksessa. Haastatteluista voi havaita, että rahoitukselliset ja taloudelliset 

perusteet sanelevat keskeiset ehdot ammatilliselle koulutukselle ja sen kehittämiselle. Tuloshakuisuus 

koulutuksessa voi johtaa suorituskeskeisiin toimintatapoihin. 

mietitään sitä tulosta niin pitkään .. koska se tulos on se rahoitustulos on tosi paha .. 

mikä edellä mennään joka paikkaan./H1/  

 

T(tutkija): miten näät tän rahoituksen muuttumisen                                                                                                                              

siinähän on lähinnä tuommoinen tulospalkkiosysteemi..jos mä saan ryhmän jossa on 

kolmisenkymmentä opiskelijaa..ja sit heidän kanssaan laaditaan nää oppimisensuunni-

telmat ja henkilökohtainen oppimispolku..sun muut kaikki jutut niin sehän johtaa mun 

käsittääkseni osin sitten siihen että mähän saan palkkaa sen mukaan miten saan opis-

kelijat valmiiksi./H4/ 
 

H6: eli mä nään sen valitettavasti..niin..kaunis ajatushan siinä on..että kehitetään..kou-

lutusta mutta kun..se mikä näkyy etenki täs meillä omassa opetuksessa..omilla osas-

toilla..niin tämmönen et yritetään..niinku vähentää opetusta koulussa..ja sitten tän mikä 

on hauskaa minusta..on tämä..siirretään opetusta työpaikoille./H6/    

 

Taloudelliset lähtökohdat voivat muodostua keskeiseksi osa-alueeksi ammatillisen koulu-

tuksen toimintastrategiaa. Taloudellisten oppilaitosten on kohdennettava toimintansa yhä vahvemmin 

rahoitusperusteiden tavoitteiden mukaisesti. Alla olevien opettajien kommenteista voi havaita, että 

rahoituksen turvaamiseksi sekä parantamiseksi oppilaitoksilla voi olla tarve hakea sisäisiä sekä ul-

koisia synergia etuja keskittämällä ja tehostamalla koulutustoimintaansa. Opettajat näkevät, että tu-

levaisuudessa oppilaitosten on keskitettävä toimintaansa sekä lisättävä keskinäistä yhteistyötä mil-

laista koulutusta alueen eri oppilaitoksissa järjestetään. Keskittyminen voi johtaa koulutusalojen siir-

tämiseen toiseen oppilaitokseen tai lakkautumiseen, mikäli ne eivät ole taloudellisesti kannattavia. 

Haastateltavien mukaan lakkauttamisvaarassa ovat erityisesti pienet ja vähän kiinnostavat sekä hei-

kosti työllistävät koulutusalat. Opettajien pohdinnoista voi päätellä, että pienten alojen ammatillisen 

koulutuksen asema heikkenee taloudellisista syistä. Koulutusalojen lopettamisella voi olla osaamisen 
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kadotessa alueellisesti merkittäviä vaikutuksia tulevaisuudessa. Lisäksi keskittymisen seurauksena 

yksipuolistuva koulutustarjonta vaikuttaa nuorten kouluttautumismahdollisuuksiin alueellisesti. Kou-

lutustarjonnan supistumisella voi nuorilla tarkoittaa tietynlaisia reunaehtoja heidän koulutusvalin-

noissaan tai elämänuran mahdollisuuksissa. Koulutuksen keskittyminen voi johtaa siihen, että se lisää 

kilpailua koulujen välillä sekä voi eriyttää ja yksipuolistaa ammatillista koulutusta Suomessa alueel-

lisesti sekä valtakunnallisesti. 

kyllä ne heti..semmoset joutuu ..pienemmät alat niinku vasaran alle.. se on ilman muuta 

selvää./H8/ 

 

kyllä ..vamrasti.. tiedän jo oppilaitoksia jotka on selkeesti karsinut ..niin kun eri am-

mattialoja ja tutkintoja pois valikoimistaan ..koska se vaatii enemmän ja siellä ei ..työl-

listy eikä.. läpäisy oo niin hyvä..niin karsitaan pois ne..elikkä kyllä se ..alueellisia 

…..juttuja varmaan tulee että..riippuen vähän paikkakunnasta..niin ei siellä enää kou-

luteta läheskään kaikkia aloja./H5/  
 

toivoisin että ei mutta nyt esim. kun luin vikonloppuna uutisia amiksesta XXXX niin ne 

suunnittelee vahvasti keskittämistä paikallisesti tai kuntakohtaisesti..siellä uutisoitiin 

tämmöisistä keskittämisistä eri paikkakunnille aloittain..sitä on puhuttu aina..siihen on 

paineita..varsinkin niillä aloillla missä on paljon paikkoja ei kannata pitää kahdessa 

kaupungissa..jos halutaan tehokkuutta ja se säästämien on ykkösprioriteetti./H7/  

 

Opettajat kritisoivat rahoitusperusteiden tarkoituksenmukaisuutta, niitä ei koeta kaikilta osin 

oikeudenmukaisina. Työllisyyden sekä jatko-opintojen suhteen ammatilliset opettajat kokevat, että 

he ovat vastuussa sellaisesta asiasta, mihin he eivät voi vaikuttaa merkittävästi. Erityisesti rahoituksen 

työllistymisen perusteet nousivat esiin tutkimuksessa, kuten haastateltavan (H9) kommentista voi to-

deta. Opettajat näkevät, että työllistymiseen vaikuttavat talous- ja työllisyyssuhdanteet työelämässä, 

eikä kouluilla tai opettajilla ole suurta mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Opettajien mukaan opiskeli-

joiden työllistymiseen osaltaan vaikuttaa se, mikä on opiskelijoiden osaamisen taso sekä heidän työ-

elämävalmiudet. Opettajien kommenteista voi havaita, ettei heillä ei ole tarpeeksi resursseja tai mah-

dollisuuksia vaikuttaa opiskelijoiden työelämässä tarvittavan osaamisen saavuttamiseen tai työllisty-

misedellytyksien parantamiseen.  

 no toisaalta.. kuinka pitkälle koulu on vastuussa siitä että työllistyykö ne ..onko koulu 

vastuussa työllistyykö opiskelija vai..se on ehkä omalta osaltaan mutta mitkä on ne kou-

lun paikat siä . oppimisen taikka sen . kolmen vuoden aikana ..mitä se voi käyttää hyö-

dykseen siihen ..että onko se saanut tarpeekseen osaamista ja mikä on elinkeinon tila 

vastaan ottaa ..työntekijöitä sillä hetkellä./H9/ 

 

.miten me voidaan olla vastuussa siitä työllistymisestä ..me ollaan ainoastaan vastuussa 

siitä et..me päästään tietynlaisen oppimisen ..tavallaan niin kun raameihin ..jos se on 

mahdollista ..jos siihen on annettu riittävä resurssi laittaa se asia kuntoon./H2/ 
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Työllistymisen näkökulmasta ammatilliset oppilaitokset eivät ole välttämättä tasa-arvoisessa 

asemassa Suomessa. Alla olevasta opettajan (H7) kommentin mukaan rahoitusperusteet hyödyttävät 

ja tukevat isompien sekä vauraampien kuntien ammatillista koulutusta ja kehittymistä. Vahvoilla ta-

lousalueilla on hyvät työllistymis- sekä työssäoppimismahdollisuudet, jotka parantavat niiden asemaa 

uudistuksen toteuttamisen sekä rahoituksen kannalta. Toisaalta haastateltava nosti esiin, että varak-

kailla ja isoimmilla kunnilla on myös mahdollisuus tukea taloudellisesti koulutusta enemmän, kuin 

pienillä kunnilla. Havainnoista voi päätellä, että Suomessa isot ja taloudellisesti vahvat koulutuksen-

järjestäjät tulevat todennäköisesti pärjäävät ja hyötyvät uudistukseta paremmin, kuin muut. 

ei se tasa-arvoista ole koska täytyyhän siinä ottaa ne erot huomioon että pääkaupunki-

seudulla on paljon työpaikkoja niillä on keskeyttäminen taas ollut paljon isompaa kuin 

meillä se johtuu siitä että työelämä vetää ne lähtee tekemään töitä..reformi palkitsee 

paremmin kun ne tekee tutkinnon osia..ne saa sit tätä kautta rahoitusta ja heillähän on 

työssäoppimispaikkoja paljon siitä ei ole pulaa… .eli tää on erilähtökohdista lähtevää 

ja nythän se on yhtälaista ettei siinä oo mitään tällaista..lisäksi helsingissä tiedän että 

kunta osallistuu ammatillisen koulutuksen kustannuksiin./H7/ 

 

 

 6.4.2 Talouden korostumien voi vaarantaa koulutus- ja opetustavoitteiden saavuttamista 

Opettajien nostavat esiin huolen siitä, miten rahoitusperusteet sekä tehdyt leikkaukset vai-

kuttavat ammatilliseen koulutukseen. Opettajien mukaan ammatillisia koulutustavoitteita ei välttä-

mättä pystytä toteuttamaan ammatillisesta koulutuksesta tehtyjen leikkausten vuoksi. Koulutusuudis-

tuksen taloudelliset tavoitteet, voivatkin opettajien näkökulmasta johtaa ongelmiin tulevaisuudessa.  

niin kyl mun täytyy sanoa..et oon hirveen huolissani tästä rahoituksesta..et se laskee 

näin valtavasti näitten vuosien aikana..mihin tää johtaa./H2/ 

 

mutta ei tän reformin tavoitteita oo pystytty mun mielestä toteuttamaan tehokkaasti jos 

samanaikaisesti leikataan opetusta vähemmäksi./H6/  

 

Opettajat näkevät, että rahoitusperusteet tulisivat helpottamaan opiskelijoiden opintojen lä-

päisyä sekä valmistumista. Alla olevista opettajien kommenteista voi päätellä, että rahoituksen vuoksi 

koulutuksen järjestäjän intressi on saada opiskelijat valmistumaan nopeammin. Rahoitusperusteet 

voivat vaikuttaa siihen, että opettajia ohjeistetaan huolehtimaan, että valmistuvat opiskelijat saavat 

arvosanat tarvittaessa valmistuakseen. Parempia valmistumis- sekä läpäisytavoitteita ei opettajien 

mukaan kuitenkaan saavuteta, ellei opiskelijoiden tutkintotavoitteiden arviointi- tai osaamisentasoa 

lasketa selkeästi. Opettajien mukaan opiskelijoiden valmistuminen sekä osaamisen arvioinnin helpot-

tuminen koskee erityisesti niitä opiskelijoita, joiden ammatilliset valmiudet eivät ole hyviä tai val-
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mistuminen on pitkittynyt. Tulostavoitteiden saavuttaminen voi johtaa siihen, että tutkintojen läpäisy-

jen helpottuessa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ei kiinnitetä enää niin paljon 

huomiota. 

niin kyylä varmaan… sanotaan se. oppilaitoksen johtohan koko ajan miettii sitä että.. 

se ..läpäisy oli mahdollisimman lyhyt ..että saadaan sen 50%n lisäksi se 35% ja 15% 

vielä kerättyä ..kaikki rahat niiku.. oppilaitokselle että.. eiköhän me nyt saada tämäkin 

opiskelija tästä nyt läpitte .. nopeemmin./H5/ 

 

kyllä se mun mielestä johtaa..entistä enempi just siihen..et jos se jollakin tapaa kytke-

tään siihen..opiskelijan valmistumiseen..ja hänen niinku eteenpäin  pois koulusta saat-

tamiseen..niin..se johtaa siihen että se taso laskee jossakin./H4/ 

 

meillä ei oo niin ylenpalttisesti aikaa enää hieroa sitä tulosta..että jos opiskelijalla ei 

oo sitä omaa valmiutta siihen niin..silloin se tarkoittaa sitä että se menee alhaisemmalla 

tasolla niinku läpi..ja tän oon jossain tuonut esiinkin että kiinnitetään huomiota siihen 

että meillä ei ala T1 tason oppilaita valmistumaan enemmän.. /H7/. 

 

                                                                                                                               

Rahoitusperusteiden muutokset ovat vaikuttaneet opiskelija ryhmäkokojen kasvamiseen 

huomattavasti, jolla on ollut merkittäviä vaikutuksia oppilaiden ohjaukseen. Opettajien mukaan ryh-

mäkoot ovat ylittäneet kriittisen pisteen hyvän ammatillisen opetuksen toteuttamiseksi. Opettajien 

mukaan ammatillisen opetuksen toteuttaminen yli 20:n oppilaan ryhmässä koetaan isona ongelmana. 

Opettajien näkevät, että opetusryhmien kasvamisen vuoksi opetus sekä oppilaiden ohjaus voivat jäädä 

puutteelliseksi. Havaintojen perusteella ammatillisessa opetuksessa olisi hyvä miettiä opetusryhmien 

kokoja nuorten koulutuksessa. Taloudelliset resurssien voidaan havaita kuitenkin vaikuttavan siihen, 

että tulevaisuudessa ryhmäkoot eivät tulisi pienemään. Ryhmäkokojen pieneminen edellyttäisi rahoi-

tusperusteisiin muutoksia tai lisäpanostusta lähiopetukseen. 

 

no toivon mukaan enää ei suurene ryhmäkoot..nythän meillä on se 22 mikä otetaan..ja 

meidän alalla se on XXXX(tekstiä poistettu) ihan liian iso porukka..me ei pystytä käy-

tännössä sitä 22 viemään meidän opetustiloihin /H7/  
 

H4:. no joo ryhmäkokojen suhteen ensinnäkin se että jossakin vaiheessa meillä oli sem-

monen ajatus joskus 2000-luvun alkupuolella..että tulis maximissaa 20 opiskeli-

jaa..mutta nyt pahimmillaan on jotain 28 tai 29 

 

Rahoituksen vaikutuksen kannalta, lähes kaikki tutkimuksessa mukana olleet opettajat pitä-

vät huolestuttavana lähiopetuksen tuntimääriä. Opettajien mukaan lähiopetuksen tuntimäärät ovat pu-

donneet jatkuvasti ja erityisesti uusien rahoitusperusteiden myötä. Vielä 2000-luvun alussa opettajilla 

oli lähiopetusta 32-38h/viikko ja nykyisin 16-25h/viikko. Opettajat näkevät, että lähiopetustuntien 
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vähenemisellä on merkittäviä heikentäviä vaikutuksia oppilaiden opiskeluun, opetukseen sekä osaa-

misen tasoon. Lähiopetustuntien väheneminen on tarkoittanut opiskelijoiden henkilökohtaisen oh-

jauksen vähenemistä, jonka vuoksi opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen sekä osaamisen taso 

voi jäädä puutteelliseksi. Opettajien mielestä nykyiset lähiopetuksen tuntimäärät eivät riitä nuorten 

laaja-alaisen ammatillisten osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja lähiopetuksen tunteja tulisi lisätä. 

Kuten seuraavista opettajien sitaateista voi päätellä, riittävä lähiopetus on keskeisessä asemassa osaa-

misen sekä ammatin oppimisen kannalta. Havaintojen mukaan koulutusuudistuksen myötä opiskelijat 

eivät tule saamaan riittävästi opetusta laaja-alaisten opetus- ja osaamistavoitteiden toteutumiseksi.  

...meillä helposti leikataan ja opiskelijat saa vähemmän opetusta./H7/ 

 

ei..ei ..ei missään nimessä vähentämään. .että mieluummin niin kun ….samalla lailla  

ellei lisätä sitä itse kun olin mennyt -89 opettajaksi niin.. silloin se oli 32-35 tuntia niin.. 

kyllä sinä aikana niin ku oikeesti ehdittiin käydä paljon enemmän asioita ja perehdyt-

tää. /H5/ 

 

. no se lähiopetuksen väheneminen johtaa sitten..ehkäpä siihen että opiskelija kun ei saa 

niin paljon sitä henkilökohtaista ohjausta ja jos sillä ei oo itsenäisiä opiskeluvalmiuk-

sia..niin joissakin määrin se voi johtaa siihen että se opiskelija ei saavuta niin hyvää 

osaamisen tasoa eli se vaikuttaa sen osaamisen tasoon. /H7/ 

 

Lähiopetuksen väheneminen on johtanut siihen, että opiskelijoiden koulupäivät voivat olla 

neljätuntisia tai heillä on lyhyitä kolme- tai neljäpäiväisiä kouluviikkoja. Opettajien mukaan opiske-

lijoiden motivaatio ja kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan voi heikentyä ja lisätä poissaoloja lyhyiden- 

sekä epäsäännöllisten koulupäivien johdosta, kuten alla olevista opettajien sitaateista voidaan todeta. 

Erityisesti vaarassa ovat ne opiskelijat, joilla on elämänhallinnan ongelmia tai pidempi koulumatka. 

Havainnot viittaavat siihen, että lähiopetuksen väheneminen ja koulupäivien lyhentyminen kasvatta-

vat riskiä poissaolojen lisääntymiseen sekä koko koulun käyntiin.  

esim. kun on tehty tämmösiä..meillä kun on ollut jopa 2 vapaapäivää viikossa opiskeli-

joilla /H2/  

T(tutkija):joo                                                                                                                                                                                                

ja sit kun on yritetty ripotella niitä tunteja kuitenkin neljälle ja jopa viidelle päivälle..tu-

lee niin lyhyitä päiviä..2 tunnin päiviä jotta opiskelija ei välitä tulla edes/H2/    

 

H1: siis meillä on todella paljon vapaapäiviä .. pakko olla ku..sit siinä on viä semmonen 

.. meilläkin tulee opiskelijoita vähän kauempaa et jos ne tulee tuolta 30 km päästä linja-

autolla .. sillä on kolme tuntii kouluu ..ei se tuu./H1/ 

 

Lähiopetuksen vähenemisestä, ammatin oppimisesta sekä koulutuksesta eivät ole huolissaan 

vain opettajat, vaan myös oppilaiden vanhemmat, kuten seuraavasta sitaatista voi todeta. 

H2:tämä kontaktituntien määrä..millä koitetaan se ammattitaito saada sen nuoren pää-

hän iskostettua..et esim. viime syksynä..joku äiti kirjoitti mulle wilman kautta..et miks 
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teillä on ihan vapaapäiviä..et miksette te opeta niinäkin päivinä..no minähän sitten tie-

tysti vastasin hänelle..ja vastasin hänelle että pääministeri sipilä ja sitten opetusminis-

teri sanni grahn-laasonen ovat näitä henkilöitä..jotka ovat vaikuttaneet siihen..että mei-

dän opetustuntien määrä on laskenut..ja mä kirjoitin hänelle ihan..että silloinkun mä 

itse olen valmistunut opettajaksi oli 38 tuntia viikossa 

 

Opettajien mukaan nykyisillä lähiopetuksen tuntiresursseilla ei ehditä syventyä sekä antaa 

tarvittavaa ammatillista ohjausta ja opetusta oppilaille. Lyhyiden koulupäivien johdosta koulutuk-

sesta ja opetuksesta tulee yhä katkonaisempaa ja epäsäännöllisempää. Opetuksesta saattaa mennä 

suurin aika töiden aloitus ja lopetustöihin, eikä varsinaiseen ammatilliseen työnopiskeluun.  Opetus-

tavoitteiden saavuttaminen sekä laadukkaan opetuksen järjestäminen voi vaarantua nykyisillä lä-

hiopetuksen tuntimäärillä. 

                                                                                                                                                                       

...eli silloin se tarkoittaa että neljässä tunnissa ehtii just ja just työpaikan sotkee ja ta-

varat levittää..mutta sitten se kun ne tulee toista kautta vastaan./H6/.  
 

Lähiopetuksen supistamisella on vaikutuksia myös opiskelijoiden työelämävalmiuksiin sekä 

työelämässä tapahtuvaan oppimiseen, kuten alla olevista opettajien sitaateista voi todeta. Opettajien 

mukaan lyhyet kouluviikot tai -päivät eivät valmista opiskelijoita työelämään, jonka johdosta opis-

kelijoilla voi olla vaikeuksia jaksaa tai sopeutua työskentelemään. Opettajien mukaan lyhyiden kou-

lupäivien ja vähäisen opetuksen johdosta, osa opiskelijoista menee heikolla perusvalmiuksilla työ-

paikoille oppimaan. Työpaikoilla kuitenkin odotetaan, että opiskelijoilla olisi ammatilliset perusval-

miudet työpaikalla työskentelyyn ja opiskeluun. Opettajat toivat esiin, että työpaikoilla opiskelijoiden 

heikot valmiudet herättävät keskustelua ja kritiikkiä opetuksesta tai oppimisesta. Opettajien kommen-

teista voikin havaita, että nykyisillä lähiopetuksen tuntimäärillä opiskelijoiden tarvittavat ammatilli-

set sekä työelämävalmiudet jäävät puutteellisiksi ja opiskelijoilla on tulevaisuudessa heikommat val-

miudet pärjätä työelämässä tai työssäoppimassa. 

 

..työpaikoilla on sitten pidempiä työpäiviä..ja ne on aivan uupuneita sitten siihen..eli 

tota jos puhutaan työelämälähtöisyydestä ja käytännöistä..mutta silti koulu voi olla 

neljä tuntinen työpäivä /H6/  
 

mutta toi kyllä monta kertaa tulee ajatelleeksi että..kun opiskelija menee työssäoppi-

maan..ja se osaa jotakin asioita..ja siltä saatetaan kysyä kuka sua oikein on opetta-

nut..kun sä et tätäkään asiaa osaa./H2/ 

 

ja sit pitää muistaa kun me opetetaan lähiopetusta vähemmän..niin se opiskelija me-
nee..jos se ei itse opiskele enemmän eikä oo kiinnostunut alasta..niin se menee hei-
kommalla lähtötasolla sinne työpaikalle..ja se korostaa sen työpaikan roolia..ja tässä 
tulee aina se keskustelu työpaikalla kun niillä ei oo perusvalmiuksia..niin ne ei halua 
ottaa niitä..ne ottaa semmosia millä on jo ne perusvalmiudet../H7/ 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta mielenkiintoisa seikkoja millaisia haasteita am-

matillisen koulutuksen uudistus asettaa nuorten koulutukselle. Tutkimuksen mukaan kasvatuskysy-

mykset eivät ole saaneet vahvaa asemaa uudistuksessa. Työelämälähtöisyyden sekä osaamisperustai-

suuden soveltaminen laaja-alaisesti nuorten koulutukseen ei välttämättä tue hyvin nuorten kasvua 

sekä ammatillista kehittymistä. Tutkimuksen perusteella työelämälähtöisessä koulutuksessa ongel-

mallista on opetustavoitteiden, ohjaus- sekä arviointikäytänteiden vaihtelevuus sekä puutteellisuus. 

Työelämässä koulutukselliset tavoitteet, eivät näyttäisi opettajien mukaan toteutuvan kovinkaan hy-

vin. Tässä tutkimuksessa opettajat näkivät, että uudistuksen myötä koulutus- ja opetustavoitteet eivät 

toteudu enää hyvin, joka voi heikentää ammatillisen koulutuksen sekä osaamisen tasoa. Rahoituspe-

rusteiden johdosta tutkinnon läpäisyt helpottuvat, opiskelijaryhmät kasvavat sekä opetusresurssit vä-

henevät. Tutkimuksessa nousi vahvasti esille, että taloudelliset tavoitteet voivat vaarantaa laadukkaan 

ja monipuolisen ammatillisen koulutuksen toteutumisen. Tutkimuksen mukaan uudistus voi myös 

kasvattaa syrjäytymisen riskiä sekä koulutuksellista eriytymistä oppilaiden välillä. 

 

7.1 Nuorten koulutus edellyttää kasvatuksellisia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia 

Koulutusuudistuksen tavoitteissa olisi ollut hyvä painottaa nuorten kannalta enemmän hei-

dän kasvatuksellisia sekä ammatillisia kehitystarpeita. Tutkimuksen havaintojen perusteella nuorten 

kannalta on keskeistä ymmärtää, että heillä ei ole samanlaisia valmiuksia kuin aikuisilla, vaan nuoret 

ovat vasta kasvamassa aikuisuuteen sekä työelämään. (Tuomisto 2007, 267; Ollila 2008, 46.) Tuo-

miston (2006) mukaan nuoret eroavat kehityspsykologisesti aikuisista, jotka ovat oppimisessa itse-

näisempiä, pitkäjänteisempiä sekä kykenevät hahmottamaan kokonaisuuksia paremmin. Aikuisilta 

voidaankin edellyttää erilaista vaatimustasoa opetuksessa, kuin nuorilta. (Tuomisto 2006, 205.) Ai-

kuisten ja nuorten koulutuksen yhdistäminen vuoden 2018 uudistuksessa ei opetuksellisesti ja oppi-

misen näkökulmasta olisi kaikilta osin perusteltua. Uudistuksen ideologiset näkemykset nousevat ai-

kuiskoulutuksen perinteistä ja käsityksestä oppimisesta. Tutkimuksen tuloksista voi havaita, että 

nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen lähtökohdat eivät ole samanlaiset. Polesel (2010) on 

todennut, että aikuisten tarpeisiin suunnattu ammatillinen koulutus ei välttämättä sovellu suoraan 

nuorille (Polesel 2010, 421). 

Tässä tutkimuksessa opettajat esittivät kritiikkiä päätöksentekijöitä kohtaan ja kokivat, että 

päätöksentekijät ovat irtautuneet nuorten arkitodellisuudesta eivätkä ymmärrä kovinkaan hyvin nuor-

ten koulutuksellisia lähtökohtia tai tarpeita. Tutkimustulokset osoittivat, että nuorten koulutuksessa 
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tulisi huomioida heidän kasvuvaiheensa sekä ammatilliset kehitystarpeet. Nuorilla ammatin oppimi-

nen vaatii omakohtaisten kokemusten muodostamista tukevaa koulutusta. Griffiths & Marhuenda 

(2002) ovat todenneet, että nuorilla oppimisen luonteeseen sisältyy vahvasti yrityksiä ja erehdyksiä, 

joita ei välttämättä arvosteta työpaikoilla, sillä työelämässä oppimisen luonne ei ole ensisijainen. 

Työkokemusta ja työelämää korostavilla lähestymistavoilla on omat vahvuutensa, mutta niihin sisäl-

tyy taipumus laiminlyödä kontekstin vaikutus ihmisen kehitykseen. (Griffiths & Marhuenda 2002, 

177.)  Tutkimuksen havaintojen mukaan koulu tarjoaa hyvän ja turvallisen vaihtoehdon omalle, am-

matilliselle sekä työelämätaitojen kehittymiselle. Tämän tutkimuksen opettajien mukaan kouluissa 

pystytään turvaamaan nuorten kasvua ja kehitystä sekä opettamaan ja kehittämään nuorten ammatil-

lista osaamista paremmin, kuin työelämässä. 

 Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Black & ym. (2010) tutkimuksessaan, että 15–

17 -vuotiaiden nuorten kannalta on keskeistä vertaistuki sekä turvallinen oppimisympäristö, joka tar-

joaa oppimismahdollisuudet, missä nuoret voivat kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan (Black, 

Balatti & Falk 2010, 10–12). Nuorten kehityksen kannalta sosiaalisen identiteetin etsiminen ja sosi-

aaliseen ryhmään kuulumisen tunne ovat tärkeitä nuorille, koska sosiaalisen identiteetin muodostu-

minen on jatkuva prosessi, jossa nuoret yrittävät sopeutua ikätovereihinsa ja elää vertaisryhmän odo-

tusten mukaisesti (Stock 2016, 327). Nuorilla ammatillinen kasvu ja kasvaminen tapahtuvat ensisi-

jaisesti sosiaalisissa piireissä sekä kouluympäristössä (Cohen-Scali 2003, 242). Ammatillisen identi-

teetin rakentumisen onnistuminen parantaa nuoren ammatillista integroitumista ja taas epäonnistues-

saan heikentää sitä (Cohen-Scali 2003, 240). Hagerin (2004) on todennut, että ammatillinen koulutus 

vaatii kriittistä ymmärrystä oppimisen sekä ihmisen toiminnan integroinnista (Hager 2004, 410). 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuorten valmiudet osaamisperustaiseen sekä 

työelämälähtöiseen koulutukseen ovat vielä suurella osalla nuorista puutteellisia. Tutkimuksen ha-

vaintojen perusteella isolla osalla nuorista ei ole juurikaan aikaisempaa kokemusta työstä tai työelä-

mästä. Tutkimuksen opettajien mukaan nuorilla ei ole vielä tarvittavia fyysisiä, psyykkisiä sekä ko-

kemuksellisia valmiuksia työelämään. Tutkimuksen opettajat näkevät, että nuoret tarvitsevat aikaa, 

vertaistukea, ohjattua opetusta sekä tilan omalle sekä ammatilliselle kasvulleen. Boreman (2002) on 

todennut, että ammatillisen koulutuksen kannalta opiskelijoiden olisi hyvä rakentaa ensin käsitteelli-

nen tietämys asioista ja perehtyä sen jälkeen työelämässä työn tekemiseen ja toimintatapoihin (Bore-

man 2002, 208). Tutkimusten tulosten perusteella koulutusuudistuksen tavoitteissa olisi ollut hyvä 

painottaa sekä huomioida enemmän nuorten kasvatuksellisia tarpeita sekä lähtökohtia, kuin osaamis-

perustaisuutta tai työelämälähtöisyyttä. Tutkimustulosten perusteella työelämälähtöisyyden sekä 

osaamisperustaisuuden tarkoituksenmukaisuutta laajasti nuorten koulutuksessa olisi hyvä arvioida 

uudelleen. 
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Tutkimuksen tulosten kannalta Biemans & ym. (2004) mukaan työelämässä tai kouluissa 

tapahtuvaa oppimista ei pitäisi nähdä vastakkaisina, vaan kyse on siitä, millainen opiskelu- ja oppi-

misentapa sopii yksittäiselle opiskelijalle. Ammatillisen koulutuksen tulisi tarjota erilaisia vaihtoeh-

toja nuoren ammatilliselle koulutukselle. (Biemans, Nieuwenhuis, Poell, Mulder & Wesselink 2004, 

532). Zimmermann ja ym. (2013,1) ovat havainneet nuorten työllistymistä koskevassa tutkimukses-

saan, että osalle nuorista koulutuksen siirtäminen lähemmäksi työmarkkinoiden tarpeita voi auttaa 

nuoria ammatilliselle uralle ja työllistymään. Pelkästään formaali koulutus voi antaa opiskelijalle vain 

vähäiset mahdollisuudet soveltaa opittua osaamistaan. (Zimmermann, Biavaschi, Eichhorst, Giuletti, 

Kendzia, Muravyev, Pieters, Rodriques-Planas & Schmidl, 2013, 1.) Työelämän osaamisvaatimuksia 

ei tulisi sitoa tiukasti olemassa olevan koulutukseen, vaan ammatillisen koulutuksen tulisi antaa vaih-

toehtoisia reittejä ammatin oppimiseen (Mertens 1970, 25). Työssä tapahtuvan oppimisen onnistumi-

sen kannalta olennaista on, että yritykset tarjoavat oikeita oppimisympäristöjä, jotka antavat todelli-

sen madollisuuden ammatin oppimiseen (Griffiths & Marhuenda 2002, 183).  

Tutkimuksen mukaan uudistus tarjoaa opiskelijoille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan 

erilaisia vaihtoehtoja opintojen suorittamiseksi. Samansuuntaisia havaintoja on esittänyt Polesel 

(2010, 415), jonka mukaan ammatillisen koulutuksen tulisi tarjota nuorille integroituja lähestymista-

poja kaikenlaisille opiskelijoille, heidän tarpeidensa mukaan. Pelkästään yksipuolinen koulutusjär-

jestelmä, olkoon se koulussa tai työelämässä tapahtuva, ei välttämättä tue hyvin kaikkien nuorten 

ammatillista koulutusta. Henttosen ja Parkkosen (2008) havainnot siitä, että ammatillisen koulutuk-

sen sisältöjä ja toteutustapaa nuorille pitäisi kehittää joustavasti alan sekä yksilöllisten tarpeiden pe-

rusteella niin, että ne antavat valmiudet työelämässä kehittymiseen ja kasvamiseen, tuovat tärkeän 

näkökulman myös tämän tutkimuksen tulosten tarkasteluihin. (Henttonen ja Parkkonen 2008, 66).  

Tutkimuksen opettajat näkivät myös, että yksilölliset koulutusmahdollisuudet tarjoavat kaikille opis-

kelijoille vaihtoehtoja henkilökohtaisille opintojen toteuttamiseksi. Opettajat esittivät kritiikkiä siitä, 

että henkilökohtaisten opintojen toteuttamiseksi ei ole riittävästi resursseja, joka heikentää niiden to-

teuttamista.  

 

   7.2 Työelämälähtöisen koulutuksen ristiriitaisuus nuorten koulutustarpeissa  

Tässä tutkimuksessa opettajat näkivät, että työelämässä tapahtuva koulutus ei suurelta osin 

vastaa opetussuunnitelmien tavoitteita, eikä työelämässä olla kovinkaan hyvin perillä opetussuunni-

telmista tai kiinnostuneita niiden toteutumisesta. Tutkimuksen tulokset saavat tukea Boreman (2002) 

havainnoista, että suurin osa työpaikoista ei tue niitä opetustavoitteita, joita koulutuksessa sille on 
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asetettu (Boreman 2002, 210). Myös Griffiths & Marhuenda (2002) ovat myös todenneet, että työ-

elämässä opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisen koulutuksen toteutumiselle ei aina ole riittäviä 

mahdollisuuksia (Griffiths & Marhuenda 2002, 177). Tämän tutkimuksen opettajien havainnot osoit-

tivat, että työelämälähtöisen koulutuksen ongelmallisuutta lisää koulutuksen sekä opetussuunnitel-

mien heikko toteutuminen työelämässä. Tämän tutkimuksen opettajat näkevät, että työelämä ei ole 

valmis sekä kovinkaan halukas ottamaan koulutusvastuuta, eikä koulutusvastuuta tulisi siirtää laajasti 

työelämälle. 

Tutkimustulokset osoittavat, että työelämässä tapahtuvan koulutuksen keskeinen haaste on 

opiskelijoiden ohjaus työpaikoilla. Tutkimuksen havaintojen mukaan opettajat näkevät työpaikkojen 

ohjaukselliset resurssit usein riittämättömiksi, eikä oppilaiden ohjaukseen myöskään panosteta tar-

peeksi. Boremann (2002) on myös todennut, että työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen kannalta on 

ongelmallista se, ettei oppilaan ohjaukseen panosteta riittävästi yrityksissä, vaikka työpaikalla tapah-

tuva oppiminen riippuu ensisijaisesti ohjaajasta ja ohjauksesta työpaikoilla (Boreman 2002, 211). 

Tässä tutkimuksessa opettajat näkivät, että työpaikoilla tapahtuva ohjaus on puutteellista sekä laadul-

lisesti hyvin vaihtelevaa. Dehnbostel (2002) havaintojen mukaan työssä tapahtuvassa oppimisessa on 

tunnustettava, että työkokemuksen sisältö riippuu suurelta osin työtilanteista ja oppimismahdolli-

suuksista. Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen onnistumiseksi työpaikkaohjaajan olisi luotava oppi-

mistilanteita, kannustettava itsenäiseen oppimiseen sekä tukea ja valvoa oppimisprosesseja (Dehn-

bostel 2002, 195, 199). Työpaikoilla tapatuvan koulutuksen, ohjauksen sekä valvonnan toteutumista 

ei paranna se, että tutkimuksen opettajat näkevät usein omat työpaikkaohjaus- ja valvontaresurssit 

riittämättömiksi. 

Tutkimuksen havaintojen perusteella pätevien työpaikkaohjaajien puute vaikuttaa merkittä-

västi nuorten koulutuksen ja opetuksen toteutumiseen sekä onnistumiseen työpaikoilla. Nyhan & Kel-

lerin (2002) mukaan työelämässä tapahtuvan oppimisen ongelmana on työelämän puutteellinen tie-

tämys siitä, miten oppiminen integroidaan työhön sekä miten opiskelijat rakentavat tietämystään ja 

osaamistaan työnsä kautta (Nyhan ja Keller 2002, 221). Tutkimuksen opettajien mukaan työpaikoilla 

tapahtuvan koulutuksen merkittävänä ongelmana on työpaikkaohjaajien heikko pedagoginen taso. 

Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Griffiths & Marhuenda (2002), jotka ovat havainneet 

tutkimuksessaan, että työpaikkaohjaajien pedagoginen osaaminen ei ole useinkaan kovin hyvä ja he 

huomauttavatkin, että 16-19 -vuotiaiden nuorten ammatillisen identiteetin kannalta työpaikkojen pe-

dagogiset käytännöt ovat erityisen tärkeitä (Griffiths & Marhuenda 2002, 169, 177). Työpaikan oh-

jauksen heikko taso voi tutkimuksen havaintojen mukaan vaarantaa opetuksellisia sekä koulutuksel-

lisia tavoitteita. 
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Tutkimuksen havaintojen perusteella työpaikkaohjaukseen tulisi panostaa huomattavasti ny-

kyistä enemmän sekä parantaa työpaikkaohjaajien osaamista. Työpaikoilla tapahtuvan ohjauksen ase-

maa ei helpota yhtään se, että tutkimuksen opettajien mukaan työelämän edustajia on vaikea saada 

työpaikkaohjaajien koulutukseen sekä heidän kiinnostus näihin koulutuksiin on vähäistä. Työelä-

mässä tapahtuvan koulutuksen vähimmäisvaatimuksena tulisi olla työpaikkaohjaaja koulutus, että 

työpaikalla järjestää opetusta ja ottaa opiskelijoita. Houkuttelevuutta voisi lisätä niin, että standardi-

soidut työpaikat saisivat korvausta ohjauksesta ja koulutuksesta työpaikoillaan laatutasojensa mukai-

sesti.  

Tässä tutkimuksessa opettajat näkevät, että työelämässä tapahtuva koulutus on kapea-alaista 

eikä se tarjoa koulutuksen näkökulmasta yleensä kovinkaan monipuolisia oppimismahdollisuuksia 

sekä riittävän laadukkaita tai hyviä työtehtäviä. Tutkimuksessa opettajat näkivät ongelmallisena myös 

työssäoppimispaikkojen vaihtelevuuden sekä soveltuvuuden koulutukseen. Boreman (2010) on ha-

vainnut, että useat työpaikat tarjoavat rajalliset mahdollisuudet laaja-alaiseen ammatilliseen oppimi-

seen ja kehittymiseen (Boreman 2002, 210). Tutkimusten tulosten perusteella työpaikat tarjoavat sup-

peita koulutus- tai kouluttautumismahdollisuuksia nuorille. Tutkimuksen tulokset saavat tukea Mo-

nacon (1993) tutkimuksen havainnosta, että nuorten opiskelijoiden toiminta yrityksissä rajoittuu 

usein yksinkertaisiin sekä haasteettomiin työtehtäviin (Monaco 1993). Tutkimuksen mukaan työelä-

mässä painottuvat enemmän työelämän omat osaamistarpeet ja lähtökohdat kuin laaja-alaiset koulu-

tustavoitteet. Cohen-Scalin (2003) on todennut, että työelämälähtöinen koulutus tukee usein yrityk-

sen omia tarpeita enemmän, kuin antaisi laaja-alaista ammatillista valmiuksia nuorille (Cohen-Scali 

2003, 246). Tutkimustulosten perusteella voi päätellä, että työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta ei olisi 

hyvä toteuttaa missä työpaikassa tahansa, vaan työpaikoille oli hyvä asettaa laadulliset kriteerit ja 

ehdot tai sertifikoida yritykset, joissa koulutusta voidaan antaa. 

Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella työelämälähtöinen ja osaamisperustaisuutta ko-

rostava koulutus voi johtaa koulutuksen yksipuolistumiseen sekä heikentävän laaja-alaisten ammatil-

lisen tavoitteiden toteutumista. Pehkosen (2013) mukaan osaamisperustaisuus ja osaamisennäyttöihin 

perustuvat tutkinnot ovat johtaneet ammatillisessa koulutuksessa behavioristisen oppimiskäsitysten 

voimistumiseen sekä kapea-alaistavat ammatillista koulutusta (Pehkonen 2013, 36). Myös Biemans 

& ym. (2004) ovat havainneet, että osaamisperustaisessa koulutuksessa oppilaitokset alkavat käyttä-

mään sellaisia opetuskäytäntöjä tai -menetelmiä, joissa keskitytään yhä enemmän tekemällä oppimi-

seen sekä pelkästään sen perustana olevaan tietoon (Biemans & ym 2004, 530.) Tiedollisen osaami-

sen asema ei tämän tutkimuksen tulosten mukaan näyttäisi saavan vahvaa asemaa osaamisperustai-

sessa koulutuksessa, vaan siinä näyttäisi painottuvan enemmän työsuoritteet sekä käytännön tekemi-

nen.  
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Tutkimusten tulosten mukaan osaamisperustainen ja työelälähtöinen koulutus voi heikentää 

tai laskea erityisesti opiskelijoiden tiedollista osaamista, jolla on merkittäviä vaikutuksia osaamisen 

tasoon tai kehittymiseen. Burijn ja Leeman (2011) ovat tutkimuksessaan todenneet, että osaamispe-

rustaisen koulutuksen toteuttamisessa on ongelmia, miten ammattiteoriaan perustavan tietämisen tapa 

omaksutaan sekä saadaan hankittua (Burijn ja Leeman 2011, 694). Tutkimuksen tulokset saavat tukea 

Griffiths & Marhuenda (2002) havainnoista, että tietojen erottaminen asiayhteydestä johtaa ongel-

miin, koska sillä on suoravaikutus siihen, kuinka opiskelijat oppivat ja kehittyvät työkokemuksen 

avulla. Oppimisen kannalta yksilöt eivät koe tai muodosta ymmärrystä asioista erikseen, vaan he te-

kevät tämän suhteessa asiayhteyden kokonaisuuteen. (Griffiths & Marhuenda 2002, 178.) Tutkimuk-

sen havainnot näyttäisivät korreloivan oppimismahdollisuuksien sekä tiedollisen osaamisen kaventu-

mista osaamisperustaisessa koulutuksessa. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että opiskeli-

joiden osaamisen taso voi laskea työelälähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden myötä. Osaamisen ta-

son laku herättää huolta tämän tutkimuksen opettajissa erityisesti aloilla, jotka liittyvät terveyteen 

sekä töihin, joissa työturvallisuusrikit ja vammautumiset ovat suuria tai erittäin todennäköisiä.  

Tässä tutkimuksessa opettajat kritisoivat osaamisperustaisuutta nuorten koulutuksessa, ei-

vätkä pitäneet sitä kaikilta osin sopivana lähtökohtana nuorten ammatillisessa koulutuksessa. Toisin 

kuin tässä tutkimuksessa havaittiin Heidegger & Attwell (2002) toteavat, että ammatillisessa koulu-

tuksessa tulisi hyväksyä ja tunnustaa osaamisperustaisuus, jossa nuorilla on mahdollisuus kehittää 

taitojaan myös työpaikoilla tapahtuvien tehtävien hallitsemisessa (Heidegger & Attwell 2002, 225). 

Tämän tutkimuksen opettajat kuitenkin näkevät, että osaamiseen perustuvat näytöt eivät ole osoitus 

nuorten osaamisesta, vaan heidän osaamista pitäisi tarkastella jatkuvana ja kumulatiivisena osaami-

sen kehittymisenä sekä ammatillisen kasvun arviointina.  

Tämän tutkimuksen opettajien mukaan uudistuksen merkittävänä haasteena on myös se, ettei 

työssäoppimispaikkoja ole tarjolla riittävästi ja niiden saatavuus vaihtelee alueellisesti sekä aloittain 

huomattavasti. Griffiths & Marhuenda (2002) ovat myös todenneet, että työelämälähtöisen koulutuk-

sen ongelmana useissa Euroopan maissa on juuri se, että harjoittelupaikkojen määrä on riittämätön 

vastamaan siihen koulutus tarpeeseen, mitä ammatillisen koulutuksen toteuttamiseksi tarvitaan (Grif-

fiths & Marhuenda 2002, 176). Tutkimuksessa opettajat näkivät, että työssäoppimispaikkojen saata-

vuuteen vaikuttaa joillakin aloilla taloudelliset suhdanteet huomattavasti. Tutkimusten tulosten kan-

nalta myös Kutscha, G. (2002) on todennut, että taloudelliset suhdanteet vaarantavat merkittävästi 

työelämälähtöisen koulutuksen toteutusta ja onnistumista (Kutscha, G. 2002, 56). Tutkimuksen tu-

lokset osoittivat, että työssäoppimispaikkojen saatavuus on olennainen seikka työelämälähtöisen kou-
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lutuksen lisäämiseksi ja toteuttamiseksi. Työelämälähtöisen koulutuksen lisääminen ei ole yksiselit-

teinen asia ja sen toteuttamisen mahdollisuuksia olisi hyvä tarkastella aloittain sekä alueellisesta nä-

kökulmista.  

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan työelämässä oikeanlainen, oikeudenmu-

kainen ja tasapuolinen opiskelija-arviointi ei toteudu kovinkaan hyvin. Työelämässä tapahtuvat arvi-

ointikäytänteet ovat hyvin vaihtelevia, joissa arviointi perustuu yleensä työelämän edustajan omiin 

subjektiivisiin käsityksiin opiskelijan osaamisesta tai työpaikan omiin osaamisvaatimuksiin kuin ar-

viointikriteereihin. Tutkimuksen tulokset saavat tukea Rahma, Hanafi ja Ahmad (2013) tutkimuk-

sesta, mikäli arvioitsijalla ei ole tarkkaa käsitystä mihin arviointi tarkasti kohdistuu, niin silloin 

yleensä arviointi muodostuu arvioijan omista subjektiivisista näkemyksistä. Yksilöllisten arviointien 

ongelmana on se, että arvioitsijoiden johdonmukaisuuksien tulkinnat ovat hyvin erilaisia. Mikäli ar-

vioitsijat ovat epätietoisia arviointikriteereistä se heikentää arvioinnin luotettavuutta ja oikeellisuutta. 

Hyvin onnistunut arviointi vaatii selkeät määrittelykriteerit sekä menettelytavan, joka on kaikille sa-

malainen sekä oikeudenmukainen. Liian kokonaisvaltainen arviointi heikentää arvioinnin oikeelli-

suutta. (Rahma, Hanafi ja Ahmad 2013, 1073, 1074.) Tutkimuksen havaintojen perusteella arvioinnin 

parantamiseksi tulisi arvioitsijoihin, arviointikriteereiden selkeyteen ja yksiselitteisyyteen kiinnittää 

huomiota tulevaisuudessa.  

Nykyisestä lain (531/2017) säädännöstä poiketen, työelämäarvioitsijoiden puutteellisesta 

osaamisesta sekä työpaikkaohjaajien alhaisesta määrästä, opettajien aseman vahvistaminen saa tukea 

tämän tutkimuksen havainnoista. Isopahkala-Bouret (2013, 60) korostaa, että opettajat ovat ensisijai-

sesti arvioinnin ammattilaisia ja heidän osaamisensa on tärkeässä asemassa arvioinnin onnistumi-

sessa. Opettajien aseman vahvistamista tukee se, että opettajilla on kokemusta arvioinnista, he tunte-

vat hyvin opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt paremmin, kuin työelämän edustajat. Lisäksi am-

matillisilla opettajilla on kokonaiskäsitys sekä ymmärrys siitä, mitä opiskelijalta voi vaatia missäkin 

vaiheessa opintoja.  

Tutkimuksen havaintojen mukaa uudistuksessa ei ole laajasti onnistuttu saamaan työelämää 

tietoiseksi uudistuksen tavoitteista. Työelämän puutteellinen tietämys uudistuksesta voi heikentää 

koko työelämälähtöisyyden toteutumista sekä uudistuksen onnitumista tavoitteiden mukaisesti. Sa-

mansuuntaisia havaintoja ovat saaneet tutkimuksessaan myös Zimmermann & ym. (2013), että ilman 

työelämän ja koulutuksenjärjestäjien vaikutusta ja sitoutumista ei monimuotoinen työ- ja oppilaitos-

lähtöinen koulutus onnistu (Zimmermann & ym. 2013, 2). Tutkimuksen havaintojen mukaan uudis-

tuksen toteuttamisen onnistuminen ilman, että keskeinen osapuoli, työelämä, ei ole laajasti tietoinen 

uudistuksen tavoitteista, edellyttäisi parempaa yhteiskunnallista keskustelua uudistuksesta.  
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    7.3 Rahoitustavoitteet heikentävät nuorten koulutuksellisia tavoitteita  

Tutkimustulokset osoittivat, että rahoitusperusteet vaikuttavat merkittävästi ammatillisen 

koulutukseen sekä opetukseen. Tutkimusten opettajien mukaan taloudellisesti vahvoissa kasvukes-

kuksissa olevat koulutuksen järjestäjät tulisivat hyötymään uudistuksesta muita enemmän, koska ra-

hoitukselliset ja tulokselliset perusteet tulisivat tutkimuksen havaintojen perusteella tukemaan vau-

raampia kasvukeskuksia. Tutkimuksen havaintojen mukaan taloudellisten lähtökohtien vahvistuessa 

koulutuksen järjestäjät joutuvat tehostamaan, tekemään yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien 

kanssa sekä keskittämään toimintaansa. Kämäräinen (2002) on todennut jo 2000-luvun alussa, että 

oppilaitokset haastetaan tulevaisuudessa kehittämään uusia yhteistyökumppanuuksia sekä uusia toi-

mintatapoja vaihtoehtoisten oppimiskäytänteiden toteuttamiseksi (Kämäräinen 2002, 14). Tutkimuk-

sen mukaan taloudellisista syistä erityisesti pieniä tai heikosti työllistäviä aloja voidaan lopettaa alu-

eellisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella koulutuksen järjestäjien on vastattava yhä enemmän alu-

eellisen elinkeinoelämän koulutustarpeisiin sekä keskityttävä aloihin, jotka työllistävät tai tukevat 

elinkeinoelämän työvoimatarpeita. Tutkimuksessa saatiin samalaisia havaintoja kuin Griffiths & 

Marhuenda (2002), joiden mukaan ammatillisten koulutusjärjestelmien uudistamisen taustalla on ol-

lut tarve mukauttaa koulutusta työmarkkinoiden vaatimuksiin (Griffiths & Marhuenda (2002, 176).  

Tutkimuksen tulokset saavat tukea myös Deitmer & Gerds (2002) havainnoista, että alueel-

listen koulutusjärjestelmien vahvistuminen perustuu vaatimuksiin ammatillisen koulutuksen kyvystä 

vastata alueellisiin sekä paikallisiin tarpeisiin, jotka tukevat myös tutkimuksen tuloksia. Työelämä-

lähtöinen ammatillinen koulutus vaikuttaa siihen, että ammatillisten koulujen on voimakkaasti tuet-

tava alueidensa työelämän tarpeita. Deitmer & Gerds (2002) ovat todenneet, että koulutusalueen ta-

louden ja tuotannon huomioiminen johtaa muutoksiin ammatillisissa kouluissa sekä koulutuksessa, 

josta kaikki osapuolet hyötyvät. Ammatillisista kouluista voi muodostua alueellisia osaamis- ja ke-

hittämiskeskuksia, jotka tukevat alueellista osaamista ja kehittämistä. (Deitmer & Gerds 2002, 150, 

155, 156.) Myös Deitmer & Gerds toteavat, että ammatillisten koulujen sekä yritysten välinen yhteis-

työ voi tarjota uusia koulutusmahdollisuuksia eri aloilla, joka voi parantaa koulutuksen laatua sekä 

alentaa koulutuskustannuksia (Deitmer & Gerds 2002, 156). Tutkimuksen havainnot tukevat näke-

mystä siitä, että uudistus tulisi lisäämään sekä kehittämään koulujen ja työelämän välistä alueellista 

yhteistyötä.   

Koulutuksen keskittymisen ja alueellisen erikoitumisen myötä, koulutus voi tutkimuksen 

mukaan yksipuolistua sekä eriytyä Suomessa. Koulutuksen eriytyminen ja yksipuolistuminen voi vai-

kuttaa nuorten koulutustarjontaan sekä kouluttautumismahdollisuuksiin. Tässä tutkimuksessa opetta-
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jat näkivät, että koulutustarjonnalla ja madollisuuksilla on vaikutusta nuorten koulutus- ja uramah-

dollisuuksiin. Kutscha (2002) huomauttaa, että EU:n esittämä sosiaalinen malli painottaa, että amma-

tillisen koulutuksen tulisi antaa kaikille nuorille mahdollisuus kehittää ammattitaitojaan suhdanne-

vaihteluista sekä alueellisista erityispiirteistä huolimatta (Kutscha 2002, 57). Käsitys alueellisista 

koulutusmahdollisuuksista näyttäisi kiinnittyvän ajatukseen luonnollisesta erottelusta nuorten liikku-

misen mahdollisuuksista koulutuksessa. Nuorille mahdollisuudet näyttäytyvät omalla paikkakunnalla 

tarjottujen valintojen kautta. Koulutustarjonnalla on merkitystä nuorten elämän uraa koskeviin valin-

toihin sekä tasa-arvoon. Nilsson (2010) on tutkimuksessaan havainnut, että syrjäytymisen kannalta 

koulutuksen satavuuden parantaminen ja turvaaminen on tärkeää (Nilsson 2010, 260).  

Tämän tutkimuksen opettajat ovat erityisen huolissaan ammatillisen koulutuksen kehityssuun-

nasta. Tutkimuksessa opettajat toivat vahvasti esille, että uudet rahoitusperusteet tulisivat ohjaamaan 

koulutus ja opetustoimintaa merkittävästi. Opetukselle ja koulutukselle näyttäisi tutkimuksen havain-

tojen perusteella asetettavan yhä enemmän taloudellisten suoritusperusteiden mukaisia tulostavoit-

teita, oppimisen ja koulutuksen kustannuksella. Dehnbostel, (2002) on todennut, että ammatillisessa 

koulutuksessa oppimista on tarkasteltava sekä lähestyttävä yhä enemmän kilpailukyvyn ja taloudel-

listen tavoitteiden asettamisen näkökulmista, mikä saa tukea myös tämän tutkimuksen havainnoista 

(Dehnbostel, (2002, 190). Tutkimustulokset osoittivat, että uudet rahoitusperusteet sekä tehdyt leik-

kaukset opetuksesta ovat johtaneet siihen, että opetusryhmät ovat kasvaneet ja lähiopetuksen supis-

tumiseen, jolla on ollut opettajien mukaan huomattavia vaikutuksia opetukseen, opiskelijoiden am-

matillisen osaamisen tasoon sekä opiskelijoiden kehittymiseen ja työelämävalmiuksiin. Uudet rahoi-

tusperusteet sekä tehdyt leikkaukset rahoituksesta näyttäytyvät tämän tutkimuksen opettajille koulu-

tus- ja opetustavoitteiden näkökulmasta ristiriitaisina.   

Tutkimuksen havaintojen mukaan opettajat kokevat, että opetustavoitteita ei nykyisillä resurs-

seilla kyetä saavuttamaan hyvin ja opetukseen tulisi lisätä merkittävästi resursseja opiskelijoiden 

osaamis- sekä opetustavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen havaintojen perusteella opetustavoit-

teiden toteutumattomuus voi johtaa siihen, että opiskelijoiden osaaminen kaventuu ja iso osa opiske-

lijoista ei saavuta tarvittavia ammatillisia perustaitoja. Tutkimuksen havaintojen perusteella taloudel-

listen intressien kasvaessa voi koulutus- ja opetustavoitteet jäädä toissijaiseksi. Wolffin (2011) ha-

vainnot siitä, että Englannissa viimeisen 20-vuoden aikana ammatillista koulutusta ohjanneet rahoi-

tusmekanismit sekä erilaiset suorituskyvyn hallintajärjestelmät ovat usein luoneet vääränlaisia kan-

nustumia koulutuksen tarjoajille, antavat myös tukea tämän tutkimuksen tulosten tarkasteluun (Wolf 

2011, 105). Tutkimusten tulosten valossa kustannus- ja tehokkuusajattelu näyttäisi saavan vahvan 

sijan ammatillisessa koulutuksessa. Erityisesti koulutuksen arviointimenetelmät ovat sidoksissa vah-

vasti koulujen suorituksiin ja sanktioiden kautta rahoitukseen (Shalbergin 2015, 189). 
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Tämän tutkimuksen opettajat pelkäävät, että uudistuksen myötä opiskelijat valmistuvat yhä 

heikommin tiedoin ja taidoin ammattiin ja opiskelijoiden osaamisen tason tulisi laskemaan. Tutki-

muksen mukaan osaamisen tason lakuun vaikuttaa se, että rahoitusperusteet kannustavat koulutuk-

senjärjestäjiä tutkintojen nopeampaan läpäisemiseen sekä tutkinnon osien suorittamiseen. Tämän tut-

kimuksen opettajain mukaan tutkintojen läpäisyä tai valmistuvien määrää ei voida lisätä, ellei osaa-

misen vaatimustasoa lasketa. Tutkimuksen havaintojen perusteella rahoitusperusteet tulisivat vaikut-

tamaan tutkintojen läpäisemisen helpottumiseen sekä arviointitason laskemiseen. Tutkimuksen tulos-

ten perusteella voi päätellä myös, että tehdyt leikkaukset sekä uudet rahoitusperusteet voivat vaaran-

taa osaamisen tason sekä monipuolisen ja laaja-alaisen ammatillisen koulutuksen toteutumisen. 

Tutkimuksen opettajien mukaan työelämälähtöisyyden lisäämisen on yksi keino säästää amma-

tillisessa koulutuksessa. Vähentämällä lähiopetuksen tarvetta kouluissa ja siirtämällä koulutusta työ-

paikoille, voidaan parantaa myös koulutuksen tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Shavit & Mullerin 

(2000) ovat todenneet, että ammatillinen koulutus näyttää olevan tehokasta, kun se on keskittynyt 

ammatillisesti työpaikkojen sopiviin erityisvaatimuksiin (Shavit & Muller 2000, 44). Tutkimuksen 

tulosten perusteella uudistuksessa tulisi kriittisesti arvioida nuorten koulutuksessa osaamisperustai-

suuden sekä työelämälähtöisyyden hyötyjä ja haittoja. Tosin kuin tässä tutkimuksessa Zimmermann 

ja ym. (2013) ovat tutkimuksessaan havainneet, että työ- ja koulupohjaisen koulutuksen yhdistäminen 

parantaa koulutuksen tuloksellisuutta antavat toisenlaisen näkökulman tutkimusten tulosten tarkaste-

lulle. (Zimmermann ja ym. 2013,1). Työelämälähtöisyyden ongelmaksi voi tulevaisuudessa muodos-

tua, kuinka se vaikuttaa yritysten väliseen kilpailuun ja missä määrin työpaikat ovat halukkaita kou-

luttamaan kasvavaa joukkoa opiskelijoita ilmaiseksi?  

Tutkimuksen havaintojen mukaan rahoitukselliset perusteet ovat johtaneet opettajien vähen-

tämiseen. OKM:n vuonna 2016 teettämän selvityksen mukaan suurimmat säästöpaineet ovat kohdis-

tuneet opetushenkilöstöön, jonka vuoksi opettajien määrää laskisi 21 500:ta 20 000:n vuoteen 2020 

mennessä (HE 177/2016, 5.2.1). OKM:n selvitys tukee tutkimuksen havaintoja opettajien vähentä-

misestä, jotka johtuvat taloudellisista säästöpaineista.  Tutkimuksen opettajien mukaan taloudelliset 

intressit voivat johtaa siihen, että epäpätevien opetushenkilöiden määrä voi kasvaa. Opettajien päte-

vyyden lasku voi heikentää oppilaiden mahdollisuuden laadukkaaseen tai ammattitaitoiseen opetuk-

seen. Wheelan (2103) on tutkimuksessaan havainnut, että ilman hyvää pedagogista pätevyyttä sekä 

alan substanssi osaamista, opettaja ei pysty tukemaan riittävästi opiskelijoiden ammatillista osaamista 

ja sen edistymistä. Ammatillisen koulutuksen opettajien tulee olla asiantuntijoita omalla alallaan, 

jotta työelämä saa osaavia tekijöitä. (Wheelan 2013, 111–112.)  
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Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että opettajien pätevyyteen ja osaamisen tasoon tulisi 

kiinnittää huomioita, sillä opettajat ovat keskeisessä asemassa ammatillisen koulutuksen ja uudistuk-

sen toteutumisen kannalta. Erityisesti siirtymien osaamisperustaiseen koulutukseen edellyttää opet-

tajilta syvällistä substanssi- sekä pedagogista osaamista. Tutkimustulosten mukaan, mikäli opettajien 

asemasta tai pätevyydestä ei huolehdita, niin oppilaiden mahdollisuus hyvään ja laadukkaaseen ope-

tukseen voi vaarantua. Bartlett (2009, 11–12) on todennut, että ammatillisen koulutuksen heikko ar-

vostus voi johtaa siihen, että parhaat opettajat välttävät opetusta heikoimmassa kouluissa, joka voi 

taas johtaa heikkolaatuiseen koulutukseen joillekin ryhmille (Bartlett 2009, 11–12).  

Tutkimuksen havaintojen perusteella uudistukseen voi liittyä koulutusrakenteellinen on-

gelma, joka tuottaa koulutuksellista eriarvoistumista hyvin ja heikosti menestyvien kesken sekä lisää 

syrjäytymisen riskiä heikompien opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen opettajien mukaan syr-

jäytymisen ja eriarvoistumisen näyttäisi olevan yhteydessä opiskelijoiden heikkoon lähtötasoon sekä 

opiskelijoiden erilaisiin psyykkisiin ja elämänhallintaan liittyviin ongelmiin. Tässä tutkimuksessa 

opettajat arvioivat, että tukea tarvitsevien sekä heikot opiskeluvalmiudet ovat lisääntyneet viime vuo-

sina selkeästi. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että ne joilla on heikot edellytykset amma-

tin suorittamisessa, kasvattavat riskiä syrjäytymisestä, koulukäynnin lopettamisesta, heikosta opinto-

jen suorittamisesta sekä työllistymisestä. Tutkimuksen kannalta myös Polesel (2010, 422) havainnot 

antavat tukea tuloksille, että heikomman taustan omaavat opiskelijat ovat huonommassa asemassa 

koulutuksen sekä työelämään siirtymisen suhteen.  

Tutkimuksen havaintojen mukaan heikommat opiskelijat tarvitsevat tukea menestyäkseen 

opinnoissaan niin kouluissa kuin työpaikoilla. Kutschan (2002) on todennut, että nuoret joilla on op-

pimisvaikeuksia tai muita haasteita elämässä, tarvitsevat ylimääräistä tukea työpaikoilla tapahtuvassa 

oppimisessa ja ammatillisten oppilaitosten tulisi huolehtia näiden opiskelijoiden opintojen ohjauk-

sesta sekä opetuksesta (Kutscha 2002, 54). Tutkimustulosten perusteella tukea tarvitsevien opiskeli-

joiden opintojen onnistumiseksi, yksilöllisten opintojen toteuttaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Tut-

kimusten tulosten perusteella heikompien opiskelijoiden edellytykset pärjätä ammatillisessa koulu-

tuksessa eivät ole hyvät, ellei opiskelijahuoltoon ja heidän tukemiseen panosteta huomattavasti ny-

kyistä enemmän. Tutkimuksen havainnoista voi päätellä, että jo nyt koulutukselliset eroavaisuudet 

johtavat yhteiskunnallisen osallisuuden heikkenemiseen sekä eriarvoistumiseen. Heikompien opiske-

lijoiden on tutkimuksen mukaan vaikeampi päästä työelämään sekä työllistyä. 

Tutkimustulokset osoittivat, että nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden sekä työelämään 

siirtymisen kannalta, ammatillisella koulutuksella ja työelämällä on merkittäviä vaikutuksia erityi-

sesti heikompien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen tulokset saavat tukea 

Wheelanin (2013) havainnoista, että ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli epäedullisessa 
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asemassa olevien nuorten elämänuraa koskevissa mahdollisuuksissa sekä syrjäytymisen estämisessä. 

Wheelan näkee, että ammatillinen koulutus antaa myös huonon koulumenestyksen tai -kokemuksen 

omaaville opiskelijoille valmiuksia pärjätä tulevaisuudessa.  (Wheelan 2013, 107.) Samansuuntaisia 

tuloksia on saanut myös Nilsson (2010), jonka mukaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten kou-

lunkäyntiin tulisi panostaa merkittävästi ja estää koulunkäynnin keskeytykset sekä saada nuoret jat-

kamaan koulutustaan (Nilsson 2010, 260). Tässä tutkimuksessa opettajat kuitenkin näkevät, että nuor-

ten ongelmiin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen ammatillisessa koulutuksessa ei kuitenkaan panos-

teta tarpeeksi, vaikka yhä useammalla nuorella on psyykkisiä, oppimiseen, elämänhallintaan sekä 

motivaatioon liittyviä ongelmia.  

Tutkimustulosten mukaan uudistus näyttäisi hyödyttävän enemmän hyvien ja motivoitunei-

den, kuin heikompien opiskelijoiden valmistumista, opiskelu-, osaamis- sekä työllisyysmahdolli-

suuksia. Polesel (2010, 422) havainnot antavat tukea tuloksille, että heikomman taustan omaavat 

opiskelijat ovat myös huonommassa asemassa koulutuksen sekä työelämään siirtymisen suhteen.  

Tutkimuksen havaintojen mukaan opiskelijat, jotka kykenevät ottamaan vastuuta opinnoistaan me-

nestyvät myös niissä paremmin.  Vähäsantasen & Eteläpellon (2009) havainnot siitä, että erityisesti 

työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisää opiskelijoiden omaa vastuuta koulutuksesta ja opiskelusta, 

tuovat tärkeän näkökulman tutkimusten tulosten tarkasteluun (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009, 5). 

Tutkimuksen havaintojen mukaan opiskelijoiden kyvykkyys ja osaamistasot määrittävät osaltaan 

myös heidän koulutuksellisia tavoitteita. Tutkimuksen mukaan heikompien opiskelijoiden osaamisen 

tavoitteita saatetaan laskea ja heidän mahdollisuudet työssäoppimisessa tai koulutuksessa rajoittuvat 

helposti yksinkertaisiin työ- sekä osaamistehtäviin. Ball (2001, 32) on havainnut, että koulutusinsti-

tuutiot uudelleen sosiaalistavat ihmisiä, tuotteistaen sekä arvioiden oppilaat eri tavoin. Tutkimustu-

losten mukaan uudistus näyttäisi kasvattavan riskiä opiskelijoiden valikoitumiseen heidän osaamisen 

ja valmiuksien perusteella koulutukseen, työelämään sekä työtehtäviin.  

 

8 POHDINTA 

Tutkimus perustui nuorten koulutuksessa olevien ammatillisten opettajien näkemyksiin kou-

lutusreformista. Tutkimus antoi laajan kuvauksen uudistuksen vaikutuksista nuorten koulutukseen. 

Tutkimuksen kannalta huomionarvoista oli se, että uudistuksessa sekä koko ammatillisen koulutuk-

sen kehittämisen diskursseissa nuorten kasvamisen ja kehittymisen näkökulmat ovat kadonneet lähes 

kokonaan. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että ammatillista koulutusuudistusta on rakennettu vahvasti 

aikuiskoulutuksen lähtökohdista. Kasvatuskysymykset eivät ole saaneet vahvaa asemaa uudistuk-

sessa. Uudistuksessa ei enää tunnusteta nuorten ja aikuisten erilaisia lähtökohtia, vaan enemmänkin 
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yksilöllisiä sekä työelämän tarpeita. Tutkimuksen opettajat antoivat kritiikkiä siitä, että julkisen val-

lan päätöksentekijät ovat irtautuneet ammatillisen koulutuksen todellisuudesta sekä nuorten elämis-

maailmasta.  Oletus siitä, että nuorten ja aikuisten lähtökohdat oppimisessa sekä koulutuksessa ovat 

samanlaiset, asettuu ristiriitaan kasvatuksen kanssa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien 15–

19-vuotiaiden nuorten määrä on noin 120 000 opiskelijaa (noin 41%) ja jos siihen lasketaan kaikki 

alle 24-vuotiaat niin määrä nousee 159 000 (55%) (Opetushallinnon tilastopalvelu 2018a). Ammatil-

lisen koulutuksen uudistamisen painopisteet herättävät kysymyksen siitä, miten suurimman yksittäi-

sen ryhmän koulutustarpeita ei ole huomioitu tarpeeksi uudistuksessa?  

Tutkimuksen mukaan työelämä- sekä osaamisperustainen koulutus ei välttämättä tue nuor-

ten omaa tai ammatillista kasvua. Työelämälähtöinen ja osaamisperustainen koulutus näyttäisi sovel-

tuvan paremmin aikuisille, kuin nuorille. Nuorten koulutus tulisi tutkimuksen havaintojen mukaan 

olla enemmän koulupainotteista, nuorten ehdoilla tapahtuvaa ohjattua lähiopetusta, joka tukee nuor-

ten kasvatuksellisia tarpeita. Nuorten koulutuksen toteuttamiselle asettaa haasteita erityisesti lähiope-

tustuntien väheneminen. Tässä tutkimuksessa opettajat näkivät, että lähiopetus on olennaisessa osassa 

nuorten koulutuksessa sekä kasvun tukemisessa. Tutkimuksen tulosten perusteella lähiopetuksen su-

pistumisen myötä, nuorille ei kyetä antamaan riittäviä ammatillisia perusvalmiuksia, mikä vaikuttaa 

nuorten opiskelumotivaatioon ja koulunkäyntiin. 

Uudistus vaatii tarkastelua tavasta, miten koulutusuudistuksen tavoitteita sekä vastuita eri 

osapuolten välillä on jaettu. Uudistuksessa on edellytetty kouluilta työelämä- ja osaamisperustaisuu-

den toteuttamista sekä vastuunottoa, mutta työelämälle on asetettu hyvin vähän vaatimuksia koulu-

tuksen toteuttamisesta tai yhteistyöstä. Tutkimustulosten perusteella voi havaita, että työelämälähtöi-

sen koulutuksen laajamittainen käyttöönotto ammatillisen koulutuksen kentällä ei onnistu ilman, että 

kaikkia osapuolia sitoutetaan sekä velvoitetaan ottamaan vastuuta omalta osaltaan. Tutkimus antoi 

viitteitä siitä, ettei työelämässä olla valmiita muutokseen tai ottamaan laajasti vastuuta opiskelijoiden 

koulutuksesta. Työelämälähtöisen ja osaamisperustaisen koulutuksen käyttöönotto edellyttää kulttuu-

risia muutoksia ja uusia lähestymistapoja ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillinen koulutus on 

Suomessa nähty yhteiskunnan tehtävänä, mutta nyt koulutusta ollaan siirtämässä kohti työelämässä 

tapahtuvaa koulutusta. Uudistuksen pyrkimys toteuttaa eurooppalaista koulutusjärjestelmää näyttäy-

tyy ristiriitaisena suomalaisessa ammatillisessa koulutuskulttuurissa. Kutschan (2002, 66) mukaan, 

kaikilla kansallisilla tutkintojärjestelmillä ja toiminnoilla on oma ominainen luonteensa, eikä koulu-

tusjärjestelmiä voida kopioida tai siirtää suoraan kansallisvaltioista toiseen.  

Tutkimustulosten perusteella voi havaita, että työelämälähtöinen koulutus kyseenalaistaa 

nykyisen näkemyksen laaja-alaisesta ammatillisesta koulutuksesta tai ammattiin kouluttautumisesta. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työelämälähtöisyyteen ja osaamisperustaisuuteen siirtymisen 



 

86 
 

myötä, olisi hyvä tarkastella uudelleen laaja-alaisten osaamisvaatimusten tarpeellisuutta. Koulutus-

uudistus sisältää naiivin ajatuksen siitä, että työelämälähtöinen koulutus tarjoaisi laaja-alaisia amma-

tillisia koulutusmahdollisuuksia. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että työelämälähtöinen koulutus tar-

joaa lähinnä kapea-alaista, työelämän tarpeista rakentuvaa osaamista. Työelämälähtöisessä ammatil-

lisessa koulutuksessa tulisi tunnustaa, että laaja-alaisista ammatillista osaamistavoitteista tulisi luo-

pua ja siirtyä työpaikkojen tarpeista ja tarjonnasta muodostuvaan ammatilliseen koulutukseen. Laaja-

alaiset koulutus- ja osaamistavoitteet näyttäisivät toteutuvan tutkimuksen havaintojen mukaan par-

haiten formaali muotoisessa koulutuksessa. 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä olisi hyvä keskittyä yritysten sekä opiskelijoiden 

yksilöllisiin ammatillisiin osaamistarpeisiin. Ammatillisessa koulutuksessa voisi siirtyä ensisijaisesti 

työelämän ja työpaikkojen tarjoamien työtehtävien mukaiseen ammatilliseen koulutukseen, jossa ta-

voitteena ei olisi enää laaja-alaiset ammatilliset osaamistavoitteet, vaan yksilölliset ja alueen elinkei-

noa tukevat koulutusratkaisut. Työelämälähtöisessä koulutuksessa painottuvat työn tekemiseen liit-

tyvät työtehtävät ja suoritteet, kun taas formaali lähtöisessä koulutuksessa korostuu ensisijaisesti op-

pimisen, ymmärtämisen, ammatillisen sivistyksen sekä koulutuksen laaja-alaiset tavoitteet. Koulu-

tusuudistuksen päätöksenteossa ja uudistuksessa näyttäytyy ideologinen koulutussivistys kasvusta ja 

koulutuksesta, mutta työelämälähtöisessä koulutuksessa sillä ei ole vahvaa sijaa, eikä tarvetta. Uudis-

tuksessa on selvästi havaittavissa vielä ristivetoa ammatillisten, sivistyksellisten sekä tuotannollisten 

käsitysten kanssa.  

Tutkimuksen havaintojen perusteella osaamisperustaisuus sekä työelämälähtöisyys näyttäisivät 

vahvistavan tayloristisia ja tuotannollisia näkökulmia ammatillisessa koulutuksessa. Achtenhagen & 

Grubb (2001) ovat todenneet, että osaamisperustainen koulutus nähdään helposti tarkoituksenmukai-

sena tayloristisissa ammateissa, jolloin niihin liittyy vahvasti tuotannollisia lähtökohtia. Myös työ-

prosessitaidon teoriassa on nähty (theory of work process), että monet ammatillisen koulutuksen stra-

tegiat perustuvat tayloristisiin oletuksiin (Boreman 2002, 209). Tietämisen tapa, jota työelämän osaa-

misella tavoitellaan, on rajoittunut soveltamaan tietoa työelämän tarpeisiin (Isopahkala-Bouret 2013, 

60). Työelämälähtöinen koulutus näyttäisi edellyttävän uudenlaista lähestymistapaa ammatilliseen 

sivistykseen ja koulutukseen.  

Työelämälähtöisen koulutuksen toteuttaminen edellyttäisi irrottautumista valtiollisesta ja 

julkishallinnollisesta ohjauksesta ja vastuun siirtämistä työmarkkinoille. Mallia voisi ottaa tanskalai-

sesta koulutusjärjestelmästä, jossa on tyypillistä tiivis yhteistyö eri työmarkkinaosapuolten välillä. 

Työelämässä tapahtuvan koulutuksen toteuttamisessa työmarkkinaosapuolet määrittelevät opetusta-

voitteet ja samalla toimivat ammatillisten koulujen neuvonantajina. Menettelyllä vältetään jäykkää 

vastuunjakoa yritysten ja koulujen välillä sekä kannustetaan joustavuuteen ja avoimeen yhteistyöhön 
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eri toimijoiden kesken. (Kutscha 2002 57, 65.) Uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä 

tätä vastaavaa toimintaa toteutetaan Suomessa työelämätoimikuntien avulla. Velvollisuus järjestämi-

sestä ja toteutuksesta on kuitenkin kouluilla ja työelämän sitoutumista ei vaadita. Alueellisen koulu-

tuksen kehittäminen ei voi toteutua, jos työelämän oma osallisuus on harkinnanvaraista. Kokonaan 

uudenlaisen toiminta- ja vastuukulttuurin luominen ei toteudu hetkessä ja vaatii muutoksia ammatil-

lisessa koulutuksessa ja sen kehittämisessä.   

Tutkimuksen tulosten valossa uusliberalistiset näkemykset ovat saaneet jalansijaa myös am-

matillisen koulutuksen uudistuksessa. Hakala & ym. (2013) ovat todenneet, että ammatillisessa kou-

lutuksessa uusliberalistinen ideologia on vahvistanut otettaan sen käytänteissä (Hakala, Brunila, Teit-

tinen, & Lahelma, 2013, 261). Uusliberalistisen koulutuspolitiikan vahvistuminen näkyy ammatilli-

sen koulutuksen uudistuksessa mm. hallinnan muutoksina, jossa julkisen vallan ohjausta koulutuksen 

toteuttamisessa on vähennetty ja koulutuksen järjestäjien asemaa taas vastaavasti lisätty. Toiseksi 

uusliberalistiset tavoitteet tulevat esiin erityisesti rahoituksen kautta, mikä korostaa koulutuksen suo-

rituskeskeisyyttä sekä tuloksellisuutta. Tutkimuksen mukaan suoritusperustaisuuden vaatimukset 

asettavat paineita tuloksellisuuden parantamiseksi mm. koulutuksen läpäisyn ja arvioinnin helpotta-

miseksi 

 Tutkimustuloksien mukaan uudistus lisää niin koulujen kuin opiskelijoiden omaa vastuuta. 

Uusliberalismin vahvistuminen esittäytyy myös siinä, että uudistus tarjoaa opiskelijoille enemmän 

yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia heidän kykyjensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perus-

teella. Tutkimuksen havaintojen perusteella koulutuksesta voi muodostua erotteleva tekijä nuorten 

välillä, koska se näyttäisi antavan paremmat madollisuudet hyville opiskelijoille. Yksilöllisyyden ja 

persoonallisuuden korostuminen sekä tehokkuusvaatimusten katseet ovat erityisesti kiinnittyneet 

nuoriin (Hakala, Brunila, Teittinen, & Lahelma, 2013, 262). 

Tutkimustulosten mukaan heikommassa asemassa olevien nuorten yhteiskunnallisen osalli-

suuden ja syrjäytymisen kannalta, ammatillisella koulutuksella on merkittävä vaikutus. Suomalai-

sessa koulutuspolitiikassa uusliberalistiset näkemykset ei ole vielä saaneet täysin hallitsevaa ase-

maan. Suomalaisessa koulutuspolitiikassa pyritään edelleen turvaamaan tasa-arvoiset ja -vertaiset 

opiskelumahdollisuudet. Aaltonen & Lappalainen (2013) ovat todenneet, että suomalaisissa koulu-

tuspoliittisissa diskursseissa nuorten syrjäytyminen nousee usein esiin ammatillisen koulutuksen kon-

tekstissa (Aaltonen & Lappalainen 2013, 111). Tämä näkyy hyvin lainsäädännössä (Laki 232/2005, 

6b§), joka edellyttää kouluja kiinnittämään erityistä huomiota tasa-arvon toteutumiseen opiskelijava-

linnoissa, opetuksessa sekä arvioinnissa. Suomalaisessa koulutuksella pyritään turvaamaan myös hei-

kompien opiskelijoiden mahdollisuudet koulutuksessa ja opetuksessa sekä vähentämään koulutuksel-

lisia eroja.   
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Tutkimustulokset osoittivat, että työelämälähtöisen ja osaamisperustaisen koulutuksen to-

teuttamisessa on useita haasteita. Keskeisimmät haasteet koskivat yleisesti työssäoppimispaikkojen 

riittävyyttä ja soveltuvuutta koulutukseen, työelämän tarjoamia kapea-alaisia koulutusmahdollisuuk-

sia, opetustavoitteiden heikkoa toteutumista, työpaikalla tapahtuvan ohjauksen ja arvioinnin puutteita 

sekä osaamisen kaventumista. Tutkimuksen havaintojen perusteella työelämä- ja osaamisperustainen 

koulutus voi laskea yleisesti osaamisen tasoa ammatillisessa koulutuksessa. Biemans & ym (2004) 

ovat todenneet, että siirryttäessä osaamisen paradigmaan sekä käytännön että politiikan tasolla, on 

taipumus jättää suurelta osin huomioimatta osaamisperustaisuuteen liittyvät haitat (Biemans, 

Nieuwenhuis, Poell, Mulder & Wesselink 2004, 529). Koulutusuudistuksen työelämälähtöisyys sekä 

osaamisperustaisuus ovat ideologisesti lähtöisin aikuisten tarpeista ja soveltuvuudesta heidän koulu-

tuksessaan. Tutkimustulosten perusteella aikuisten ja nuorten koulutus olisi hyvä eriyttää. 

Uudistuksen perusteet työelämälähtöisyydestä suomalaisen ammatillisen koulutuksen ken-

tällä näyttäytyy mielenkiintoisena, kun liki 80 % opiskelee tai aloittaa kouluissa ja vain 20 % on 

oppisopimuksessa. Eroavaisuutta on hyvä tarkastella myös perustutkinnon kautta, koska nuoret ovat 

siinä suurin ryhmä. Perustutkintoa suoritti vuonna 2018 aloittaneista yhteensä 85 000 opiskelijaa, 

joista oppisopimusopiskelijoiden osuus oli vajaa 11 %. Koko ammatillista koulutusta suorittavien 

osalta tarkastellessa oppisopimuksen osuus laskee 9 %:n. (Tilastokeskus 2018a; 2019a; 2020a.) Kou-

lumuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen erot kertovat osaltaan nuorten madollisuudesta päästä työ-

elämässä tapahtuvaan koulutukseen. Ilman koulutusopimusta nuorten mahdollisuudet työelämässä 

tapahtuvaan oppimiseen olisivat heikot. Koulumuotojen erovaisuudet korostavat nuorten kannalta 

formaalismuotoisen koulutuksen tärkeyttä suomalaisen ammatillisen koulutuksen kentällä. Koulutus-

muotojen eroavaisuudet kertovat myös suomalaisen ammatillisesta koulutuskulttuurisesta tavasta to-

teuttaa koulutusta. Kulttuuriset ja historialliset lähtökohdat asettavat koulutukselle tietynlaisia reuna-

ehtoja. 

Tässä tutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan niitä kriittisiä kohtia, jotka nousivat keskei-

siksi tutkimuksen tuloksiksi nuorten koulutuksessa. Tutkimuskohteen kannalta oli ensiarvoisen tär-

keää saada tietoa ennen uudistusta pelkästään nuorten koulutuksessa työskennelleiltä ammatillisilta 

opettajilta, joilla on pitkä kokemus nuorten kouluttamisesta.  Nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdis-

tyessä uudistuksen myötä, ei tätä aikaisempaa kokemustietoa nuorten koulutuksesta ole välttämättä 

enää kauan saatavissa. Tutkimukseen yhteiskunnallista merkitystä tuo sen ajankohtaisuus. Tutkimus 

tuottaa myös uutta tietoa nuorten ammatillisesta koulutuksesta päätöksentekijöille, koulutuksenjär-

jestäjille, opettajille sekä tieteelliseen keskusteluun ammatillisesta koulutuksesta, minkä avulla voi-

daan kehittää nuorten koulutusmahdollisuuksia sekä koulutusta. 
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Tutkimuseettisesti tutkimus osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ammatillisen koulu-

tuksen tilasta sekä nostaa esille näkökulmia nuorten ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Kas-

vatustieteessä ja erityisesti ammattikasvatuksessa vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen uudistusta 

nuorten lähtökohdista on tutkittu varsin vähän Suomessa ja sen vaikutuksista tarvitaan vielä lisää 

tutkimustietoa. Lahelman (2013) mukaan toisen asteen koulutuksen tutkimuksessa on harvinaista 

kriittinen tutkimus, joka kohdistuu oppilaitosten sekä eri toimijoiden merkitysantoihin. Vaikka tutki-

mus tuottaa uutta tietoa ja on yhteiskunnallisesti merkityksellistä, niin tutkimuksen tieteellisen vai-

kuttavuuden kannalta, Lahelma kuitenkin huomauttaa, että toisen asteen ammatillinen koulutus on 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa marginaalisessa asemassa verrattuna yleissivistävän koulutuk-

sen tutkimukseen. Ammatillisen koulutuksen arvostus näkyy myös suomalaisessa kasvatustieteelli-

sessä tutkimuskulttuurissa sen heikkona asemana. (Lahelma 2013, 27.) 

Ammatillisen koulutuksen asemasta tutkimuksessa kertoo se, että ammatillisen koulutuksen 

kehittämisessä suurta painoarvoa ei saa ammatillisen koulutuskentän sisäiset näkemykset. Ammatil-

lisen koulutuksen kehittämistä näyttäisi edelleen selittävän koulutushistorialliset lähtökohdat. Am-

matillisen koulutuksen kehittämisessä pitäisi päästää ääneen enemmän koulutuskentän näkemykset. 

Uudistukset ovat varmasti tervetulleita, mutta olennaista on kenen ääni kuuluu tai kenen äänellä tai 

ehdoilla puhutaan, kun puhutaan ammatillisen koulutuksen reformeista. 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen eettisyys on osa tutkimuksen laatua, joka vaikuttaa 

myös sen luotettavuuteen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). Tutkimusetiikan kannalta tutkijan on ky-

ettävä perustelemaan ne kannat tai valinnat, millä hän on päätynyt ratkaisuihin tutkimuksessaan 

(Tuomi 2007, 143). Tutkimuksessani tehdyt eettiset valinnat, kuten aihe ja sen valinta, osallistujat, 

miksi tutkimus tulee tehdä, ovat olennaisia. Tarkastelemalla tutkittavien informointiin, aineiston ke-

ruuseen sekä metodologiaan liittyviä kysymyksiä, ne antavat tietoa tutkimuksen eettisistä valinnoista 

sekä luotettavuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 128–129.) 

Tutkimuseettiset ongelmat liittyvät usein tutkittavien informointiin tai aineiston hankintaan 

sekä tutkimusmetodologiaan, millaisia keinoja tutkija käyttää tulosten toteuttamisessa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 128). Andersson (1990) sekä Tuomi (2007) tuovat esille keskeisiä eettisiä näkökohtia, 

jotka ovat ohjanneet tutkimukseni eettistä toimintaa. Tutkimukseni perustavana eettisenä lähtökoh-

tana oli tutkittavien kunnioittaminen ja tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus. Tutkimukseen 

osallistuvia halukkaita tuli opettajalehden välityksellä ja yksi henkilökohtaisen kontaktin kautta. Tut-

kittavien oikeuksien turvaamiseksi tein jokaisen tutkittavan kanssa kirjallisen tutkimusluvan (liite 1), 
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jossa tutkittavia on informoitu tutkimuksen tarkoituksesta, riskeistä ja hyödyistä, tutkimukseen osal-

listumisen vapaaehtoisuudesta ja keskeyttämisestä, yksityisyyden suojaamisesta, itseään koskevista 

tietojen käytöstä sekä tutkimusaineiston säilyttämisestä ja hävittämisestä. (Andersson 1990, 23–25; 

Tuomi 2007, 145–146.) 

Tutkimusluvassa osallistujien kanssa sovittiin tietojen käytöstä sekä tutkittavien anonymi-

teetin turvaamisesta. Tutkimus on kirjoitettu niin, ettei yksittäistä osallistujaa pystytä tunnistamaan 

ja heidän anonymiteettinsa, yksilölliset ominaisuudet sekä yksityiselämä turvataan. Tutkimustulosten 

käytössä tulee olla huolellinen, ettei tutkittavat tunnista omia ominaispiirteitä, eikä tutkija tiedosta-

mattomasti vaikuta heidän elämäänsä. (Andersson 1990, 23–25; Tuomi 2007, 145–146.) Haastatelta-

vien anonymiteetin turvaamiseksi kaikki mahdolliset tunnisteet kuten paikkakunta, sukupuoli, mur-

resanat, alat ja opetustehtävät on poistettu tai muutettu teksteissä. niin, että tutkittavia ei voida tun-

nistaa. Anonymiteetin turvaamisessa on huolehdittu kuitenkin siitä, ettei ilmaisun merkitys muutu 

tekstissä. 

Oma mielenkiintoni ja esiymmärrykseni aiheeseen nousee siitä, että olen toiminut pitkään 

(yli 20v.) ammatillisena opettaja nuorten kanssa, mikä antaa vahvan pohjan lähestyä tutkittavaa il-

miötä. Esiymmärrys on luontainen tapa ymmärtää ja nähdä tutkimuskohde. Fenomenologisen tutki-

muksen kannalta yhteisen elämismaailman jakaminen on olennaista. Ilman yhteisesti jaettua merki-

tysmaailmaa tutkijan ei ole helppoa ymmärtää sitä maailmaa, joita tutkittavat antavat ilmiölle tai tul-

kita heidän kokemuksiaan ja ilmaisujaan. (Laine 2007, 31–35.) Oman kokemusmaailmani ja esiym-

märrykseni tutkittavasta ilmiöstä ja sen jakaminen tutkittavien kanssa tuki tutkimuksen analysointia 

sekä tuloksia. Tutkimuksessani piti kiinnittää erityistä huomiota etteivät omat kokemukseni tai näke-

mykseni vaikuttaneet tulkintoihin, koska tutkimuksen puolueettomuutta heikentää se, jos tutkijalla on 

taipumus tarkkailla kohteita sekä havaintoja omien kokemustensa ja arvojensa perusteella (Brink 

1993, 36). Tutkimuksen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää oma kriittisyys ja reflektiivisyys haastatel-

tavien kokemuksiin, ettei esiymmärrykseni tai subjektiiviset käsitykseni vaikuttanut tulkintoihin. 

Laadullisessa tutkimuksessa tulkinnoilla on olennainen merkitys tulosten luotettavuuden kannalta 

(Graneheim & Lundman 2003, 106).   

Tutkimuksen tulkinta on kuitenkin tutkijan subjektiivinen näkemys, mutta kyseenalaista-

malla muodostuneen käsityksen asiasta sekä laajentamalla sitä pyrin tavoittamaan tutkittavien ilmai-

sun merkityksen. Perttula (2005) toteaakin, että subjektiivisuuden painottuminen laadullisessa tutki-

muksessa ei tarkoita tieteellisyyden objektiivisuuden vähentymistä tai heikentymistä, vaan fenome-

nologisessa tutkimuksessa objektiivisuuden kriteerinä on kohteenmukaisuus. Tämä edellyttää, että 

tutkimuksen tulee kaikissa vaiheissa luonnehtia tutkittavien kokemuksia sekä niiden kuvauksia. (Pert-
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tula 2005, 156–157.) Toisaalta tutkimuksen rajoituksena pitää huomioida, että havaintojen teoriapi-

toisuuden kannalta aineistolähtöinen tutkimus on ongelmallista, sillä objektiivisesti tarkasteltuna 

siinä ei ole puhtaita havaintoja, vaan ne ovat tutkijan tekemiä valintoja kuten menetelmät, tutkimus-

asetelma ja jne. jotka vaikuttavat tutkimustuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96).  

Ongelmana on kykeneekö tutkija lähestymään tutkittavaa ilmiötä aineiston ehdoilla, ilman 

että tutkijan omat ennakkokäsitykset vaikuttavat analyysissa. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutki-

musotteessa tutkijan tulee tiedostaa omat ennakkokäsityksensä sekä kirjoittaa auki omat käsityksensä 

ongelman vähentämiseksi. Omaa tutkimustyötäni leimasi tulkintojen ja ymmärryksen prosessimai-

suus, jossa kävin jatkuvaa keskustelua aineiston kanssa syventäen koko ajan ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä sekä muodostuvista käsitteistä. Tiedostamalla omat lähtökohtani ja ennakkokäsitykseni tut-

kimuksessa olen pyrkinyt lähestymään ilmiötä tutkittavien näkökulmasta kaikissa tutkimuksen eri 

vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96, 113). 

Graneheim & Lundman (2003) toteavat, että sisällönanalyysin luotettavuuden saavutta-

miseksi tutkimustuloksia tulisi arvioida suhteessa tulosten saamiseksi käytettyihin menetelmiin näh-

den (Graneheim & Lundman 2003, 109). Tutkimusaineisto analysoitiin sisällön analyysilla, koska se 

sopii hyvin fenomenologiseen tutkimusotteeseen ja soveltuu hyvin laadullisen aineiston analysoin-

tiin, varsinkin kun aikaisempaa tutkimustietoa ilmiöstä ei ole saatavilla (Elo & Kygäs 2007, 108; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 14, 91). Tutkimuksen aineisto kerättiin (avoin) haastattelemalla, jolloin 

luotettavien sekä pätevien tietojen saamiseksi haastateltavien tulisi luottaa tutkijaan. Toisaalta itsel-

läni ei ollut liian läheinen suhde tutkittaviin, joka olisi voinut vaikuttaa tutkimuksen objektiivisuuteen 

sekä heikentää puolueettoman tietojen saamista tukittavasta ilmiöstä (Brink 1993, 36). Ilmiön autent-

tisuuden tavoittamiseksi tutkijana pyrin vapaamuotoiseen keskusteluun tutkittavasta ilmiöstä, joka 

tuki tutkittavien autenttisia kokemuksia ilmiöstä. Tutkittavien kanssa itselläni oli sama kokemus- ja 

puhemaailma sekä ikätausta, jonka uskoisin lisänneen luottamusta ja haastateltavien oli helppo jakaa 

kokemuksia kanssani. Laineen (2007, 38) mukaan kokemuksen tavoittamiseksi haastattelukielen tu-

lee olla mahdollisimman konkreettista ja kielen merkityksiä tulee lähestyä tutkittavien kokemusten 

kautta, sillä tutkijan liian vieras puhe- tai kielenkäyttö voi haitata kokemuksen saavuttamista.  

Sisällönanalyysin tulosten luotettavuus riippuu oleellisesti aineiston rikkaudesta, tarkoituk-

senmukaisuudesta sekä aineiston läpikäynnistä (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 

2014, 8). Tutkimukseen osallistuneet yhdeksän opettajaa edustivat laajasti eri ammattialojen opetta-

jia, mutta alueellisesti Pohjois-Suomesta ei otantaan tullut yhtään opettajaa. Laadullisen tutkimuksen 

kannalta haastateltavien määrä ei ole ratkaisevan tärkeää, vaan se miten hyvin haastateltavasta saatu 

aineisto laadullisesti vastaa tutkittavaa ilmiötä (Tuomi 2007, 142). Laadullisesti tutkimuksen opetta-
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jat kattoivat hyvin ammatillisen aineiden opetuksen eri aloilta, mikä antoi rikkaan aineiston tutkitta-

van ilmiön analysointiin sekä tulosten luotettavuudelle. Haastatteluaineisto antomonipuolisen aineis-

ton, jossa haastateltavat pohtivat koulutusuudistusta eri näkökulmista, toimien toinen toistaan täyden-

tävinä tietolähteinä. Morse & ym. (2002) mukaan tietolähteet on valittava siten, että ne edustavat 

hyvin tutkimusaihetta. Edustavat tietolähteet varmistavat syntyneiden laadullisten analyysiluokkien 

vakuuttavan kyllästymisen optimaalisella laatutiedoilla, mikä antaa riittävästi luotettavaa tietoa il-

miön tarkasteluun sekä tukevat tutkimuksen tuloksia (Morse, Barret, Mayan, Olson & Spiers 2002, 

18). Aineiston kylläisyyden tavoittamiseksi haastatteluja jatkettiin niin kauan, kunnes haastateltavat 

eivät antaneet enää mitään uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tuomen (Tuomi 2007, 142) mukaan 

aineiston kyllästyminen perustuu siihen arvioon, että haastatteluaineisto tuo esiin sen teoreettisen tie-

don, joka tutkimuskohteesta voi ilmentyä.  

Tutkimuksessa tutkimusaineiston tulosten ja johtopäätösten rajoituksessa tulee kiinnittää 

huomiota myös tutkittavien omiin käsityksiin ja suhtautumiseen tutkittavasta ilmiöstä, joilla voi olla 

vaikutusta tutkimustuloksiin. Vähäsantanen & Eteläpelto 2009 ovat tutkimuksessaan havainneet, että 

koulutusuudistukset voivat olla haastavia opettajille, koska ne edellyttävät muutoksia ammatillisessa 

identiteetissä. Mitä enemmän ihminen näkee muutoksen mahdollisuutena kuin ongelmana niin, sitä 

helpommin hän sopeutuu muutokseen ja eli toisin sanoen, mitä enemmän ihminen vastustaa muutosta 

sitä heikommin ihminen hyväksyy sen. (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009, 4.) Tutkittavien kokemus 

ja ikä saattavat vaikuttaa myös kokemuksiin käsitykseen ilmiöstä, sillä Hargreaves (2005) on havain-

nut, että opettajien halukkuus hyväksyä koulutusuudistuksia vähenee iän myötä sekä opetuskokemuk-

sen kasvamisen kanssa (Hargreaves 2005, 967–983). Toisaalta edellisestä havainnoista voidaan myös 

päätellä, että ikä ja kokemus antavat laajemman pohjan arvioida muutosten vaikutuksia sekä vahvis-

tavat ammatillista identiteettiä, jolloin muutosten vaikutuksia kyetään ymmärtämään oman työn 

kautta paremmin.   

Tutkimuksen pätevyys eli validiteetti liittyy oleellisesti tutkimuksen havaintojen totuuden-

mukaisuuteen sekä paikkansapitävyyteen ja laadullisessa tutkimuksessa tulisi osoittaa, että se mittaa 

sitä mitä sen pitäisi mitata (Brink 1993, 35). Validiteetin kannalta sisällönanalyysia käytettäessä on 

analyysiprosessi sekä tulokset kuvattava riittävän yksityiskohteisesti ja selkeästi tutkimuksessa, jotta 

lukija saa selkeän käsityksen analyysin toteutuksesta sekä sen rajoituksista (Elo & Kygäs 2007, 112). 

Olen pyrkinyt varmistamaan, kun kategorian aihepiirit on tunnistettu, että kategoria- tai tietoryhmät 

on määritelty selkeästi ja kattavasti sekä niiden välinen yhteys on havaittavissa. Muodostetut katego-

riaryhmät kattavat kaikki taulukossa tunnistettavat luokat, mihin ne on luokiteltu sekä huolehtinut 

etteivät niiden määritelmät ole päällekkäisiä. (Julien 2008, 121–122.) Tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta, olen tutkimuksessani pyrkinyt tuomaan esille analyysi- ja päättelyprosessin eri vaiheet sekä 
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käsitteiden muodostamisen lähtökohdat mahdollisimman hyvin. Tutkimuskysymyksen ja tehtävän 

näkökulmasta valitulla tutkimusmenetelmällä on pystytty saamaan hyvin tietoa tutkittavasta ilmiöstä 

johtopäätösten arvoimiseksi ja osoittamaan niiden välinen yhteys. Tutkimuksen tuloksista muodos-

tettu yhteenvetotaulukko osoittaa pelkistetysti tutkimuksen aineiston, tulosten sekä käsitteellistämi-

sen muodostamisen, johon myös johtopäätökset perustuvat. Hyvä sisällönanalyysi edellyttää, että tut-

kija osaa analysoida sekä pelkistää luotettavalla tavalla tutkimuksessa ilmeneviä tietoja ja niiden 

muodostumista sekä pystyy esittämään, mihin johtopäätökset perustuvat (Elo & Kygäs 2007, 112).  

Tutkimuksen rajoituksen kannalta pitää huomioida, että sisällönanalyyttinen lähestymistapa 

rajoittaa teorian muodostusta sekä eletyn kokemuksen kuvausta, koska aineiston hankinta sekä ana-

lyysimenetelmä tekevät hankalaksi muodostaa tuloksista päätelmiä teoreettisen suhteen ja käsitteiden 

välillä (Hsieh ja Shannon 2005, 1280). Tutkimuksen tarkoitus oli tutkittavaan aiheeseen liittyvien 

ilmiöiden tunnistaminen sekä ymmärtämisen, eikä tuloksista voi tehdä vahvasti yleistettäviä johto-

päätöksiä. 

 

8.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Ilomäki, R. 2001: Toisen asteen koulutusrakenteen kehittyminen ja kokeilurakenteiden arvi-

ointi. Väitös. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. Ilomäen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

keskiasteen koulutusrakenteen toteutumista ja muutosprosesseja vuosina 1985 – 2000. Tutkimuksen 

yhtenä tavoitteena oli tarkastella keskiasteen koulutusrakennetta ja sitä seuranneita koulutuspoliittisia 

muutoksia. Tarkoituksena oli myös selvittää koulutusprosesseihin liittyvien kokeilujen vaikutusta toi-

sen asteen koulutuksen toteuttamisessa. Tutkimus on toteutettu survey-tyyppisten seuranta ja toimin-

tatutkimuksina tehtyjen osatutkimusten avulla. Ilomäki toteaa, että koulut ja niiden henkilöstöllä ole-

vat kasvuodotukset vaikuttavat merkittävästi koulutusrakenteiden tavoitteiden toteutumiseen. Koulu-

tusrakenteilla voidaan poistaa opetukseen ja oppimiseen liittyviä esteitä huomattavasti, jonka avulla 

voidaan toteuttaa mielekkäitä oppimistapahtumia. 

Nykänen, J. 2010: Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökul-

masta. Koulutusreformit 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja 1.1.1991. Ammattikasvatuksen tutki-

mus- ja koulutuskeskus. Tampereen Yliopisto. Nykänen on tutkinut ammatillisen aikuiskoulutusjär-

jestelmän uudistuksia ja tuonut esille ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintakulttuuria, arvoperus-

taa sekä sen koulutusreformeja. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää arvoja, jotka ovat olleet 

yhteydessä ammatillisen aikuiskoulutuksen muutoksiin sekä reformeihin. Tutkimus on kvalitatiivi-

nen, teoreettisena välineenä on ollut Fullanin (1991) kehittämä muutosprosessien jäsentämismalli, 
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jonka avulla kuvataan reformien yhteydessä todettuja arvoperustan muutoksia ja seurauksia eri aika-

kausina. Nykänen toteaa, että ennen reformien toteutusta tulisi myös ennakoida niiden seurauksia, 

sillä yhden arvoperustan ylikorostunut asema reformissa johtaa huonoon tulokseen koulutuksen uu-

distuksessa. 

Leinonen, S 2016: Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kokemukset tutkintouudistuk-

sen toimeenpanossa. Pro gradu-tutkielma. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. Leinonen on tutkimukses-

saan tarkastellut opiskelijoiden kokemuksia tutkintouudistuksen myötä. tutkimus toteutettiin sekä laa-

dullisena, että määrällisenä tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sekä kyselytut-

kimuksella. tutkimuksen havaintojen mukaan opiskelijat kokivat, että opiskeluympäristöllä sekä yk-

silölliset opetusmenetelmät koettiin tärkeänä osaamisen hankinnan kannalta. Oppimista tukivat ope-

tuksen monipuolisuus ja käytännönläheisyys osaamisen hankinnassa. Opiskelijat kokivat myös, että 

opettajilla ei ole kovinkaan syvällistä ymmärrystä tutkinto uudistuksen vaikutuksista heihin.  

Aarnio, S. 2017: Katsaus ammatillisen koulutuksen reformiin. Pro gradu-tutkielma. Kasva-

tustiede, Tampereen yliopisto. Aarnio on tutkinut taustatekijöitä, lähtökohtia sekä perusteita nykyi-

selle ammatillisen koulutuksen reformille. Tutkimuksen tarkasteluna oli historiallisten koulutuspo-

liittisten tapahtumien vaikutus reformin muotoutumiseen. Tutkimusmenetelmänä oli tapaustutkimus 

eli ammatillisen koulutuksen reformi. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla sekä kehittävän työn-

tutkimuksen menetelmillä. Aarnion havaintojen mukaan koulutusuudistusten vaikutukset ovat mer-

kittäviä ja koulutuksen järjestäjien mukaan reformi toteutetaan liian nopealla aikataululla. Tutkimuk-

sessa ilmeni myös, että työelämällä on ollut vähäiset mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen refor-

min tavoitteisiin tai sisältöihin. 

Ikkelä, S. 2017: Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen ennakoidut ohjausvaikutuk-

set koulutuksen järjestäjien toimintaan. Pro gradu-tutkielma. Hallintotiede, Tampereen yliopisto. Ik-

kelä on tutkinut ammatillisen koulutuksen reformia ja tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, mitä 

vaikutuksia uudistuksella ennakoidaan olevan koulutuksen järjestäjien toimintaan sekä miten ne vai-

kuttavat ammatillisen koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tutkimus oli kvalitatiivi-

nen ja se tehtiin tilastollisena tutkimuksena. Ikkelän havaintojen mukaan ammatillisen koulutuksen 

uudella rahoitusjärjestelmällä on sekä positiivisia että negatiivisia ohjausvaikutuksia koulutuksen jär-

jestäjien toimintaan ja sillä on vaikutusta koulutuksen järjestäjien käytännön toimintatapoihin. Ikkelä 

toteaa, että ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttaa koulutuksen järjestäjäkentän toi-

mintaa ja tulisi ohjaamaan järjestäjiä keskittymään toiminnassaan aikaisempaa enemmän rahoitusjär-

jestelmän määrittämien tulosten saavuttamiseen. 
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Kokkoniemi, L. 2018: Ammatillisen koulutuksen reformi & nuorille mahdollistuvien inhi-

millisten toimintavalmiuksien rakentuminen kehittämispuheessa. Pro-gradu-tutkielma. Kasvatus-

tiede, Helsingin yliopisto. Kokkoniemi tarkasteli tutkimuksessaan ammatillisen perustutkintoa suo-

rittavia nuoria, millainen kuva muodostuu ammatillisen koulutuksen diskursseissa nuorten opiskelu-

tavoista sekä toimintavalmiuksista. Tutkimus oli laadullinen ja tutkimusaineistona toimivat videotal-

lenteet. tutkimus aineisto analysoitiin diskurssianalyysilla. Tutkimuksen havaintojen mukaan yhden-

vertaisuusnäkökulmat eivät saaneet vahvaa sijaa ammatillisen koulutusreformien diskursseissa. 

Manninen, S 2018: Opetus- ja ohjaushenkilöstön tuen tarve työelämän muutoksessa – am-

matillisen koulutuksen reformi. Pro gradu-tutkielma. Ammattikasvatus, Jyväskylän yliopisto. Man-

ninen on tutkinut ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksia, millaista tukea 

he tarvitsisivat reformin myötä. Laadullinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluja ja analysointi 

suoritettiin sisällönanalyysilla. Tutkimuksen havaintojen mukaan reformi edellyttää opetus- ja oh-

jaushenkilöstöltä sopeutumista ja uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Opetus- ja ohjaushen-

kilöstö kokevat, että he tarvitsevat tukea erilaisten opetus- ja oppimisen sekä työelämäkoulutuksen 

toteuttamiseen. 

Tamminen, N. 2019: Ammatillisen koulutuksen reformi ja erityisopetus. Pro gradu-tut-

kielma. Kasvatustiede, Turun yliopisto. Tamminen on tutkimuksessaan tarkastellut miten erityisope-

tus on huomioitu reformissa sekä uusliberalistisen koulutuspolitiikan vaikutuksia reformissa. Tutki-

mus oli laadullinen, joka toteutettiin sisällönanalyysilla. Tamminen havaitsi, että uusliberalistisen 

koulutuspolitiikka on saanut jalansijaa ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksen tulosten mukaan 

koulutusreformi heikentää eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa amma-

tillinen perustutkinto. 

 

8.3 Jatkotutkimukset  

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on varmasti myös tulevaisuudessa yksi yhteiskun-

nan osallisuuden, osaavan työvoiman sekä syrjäytymisen kannalta keskeinen tekijä. Koulutusuudis-

tuksen näkökulmasta, nuorten ammatillisessa koulutuksessa olisi hyvä selvittää määrällisesti, kuinka 

isossa määrin tutkimuksessa todetut haasteet ilmenevät. Erityisesti työelämälähtöisen koulutuksen 

lisääminen nuorilla tarvitsee jatkotutkimusta, kuinka laajasti työpaikoilla on mahdollisuus tarjota 

työssäoppimispaikkoja ja miten se toteutuu eri talousalueilla. Tutkimuksessani ilmeni, että työpaik-

kojen taso on osaltaan hyvin vaihtelevaa opetussuunnitelmien tavoitteisiin nähden. Työelämässä ta-

pahtuvan koulutuksen laadun kehittämisesi voisi tutkia, pitäisikö yrityksille olla olemassa koulutuk-

sen laatu- tai pisteytysjärjestelmä, jolla arvioidaan työpaikkojen valmiutta oppilaiden opetukseen tai 
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koulutuksen järjestämiseen. Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseksi työpaikkaohjaajien sekä 

työpaikka-arvioinnin toteutumisesta olisi hyvä saada lisätietoa.   

Tulevaisuudessa tarvitaan varmasti myös tietoa rahoitusperusteiden taloudellisista vaikutuk-

sista opetukseen sekä osaamiseen. Opettajat kokivat, etteivät nykyiset resurssit ole riittäviä laaduk-

kaan ja monipuolisen ammatillisen opetuksen toteuttamiseksi ja pelkona oli opiskelijoiden osaamisen 

tason lasku uudistuksen myötä. Uudistuksen vaikutusten kannalta nuorten osaamisen tasoa olisi hyvä 

tarkastella sekä saada tietoa siitä, ketkä ovat hyötyneet ammatillisen koulutuksen uudistuksesta ja 

millä tavoin. Ammatillisen opetuksen kannalta voi tutkia, millaiset resurssit tarvitaan opetukseen sekä 

miten nuorten koulusta olisi toteutettava. Tutkimuksen tulokset antoivat myös viitteitä nuorten syr-

jäytymisen riskeistä. Nuorten eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi voisi selvittää kou-

lujen, työnantajien sekä muiden julkisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia parantaa heikompien 

edellytyksiä päästä työelämään.   

Tutkimusaineistosta nousi vahvasti esille opettajien näkemys peruskoulusta ammatilliseen 

koulutukseen tulevien heikot taidot erityisesti laskemisen ja lukemisen osalta. Ammatillisen koulu-

tuksen opettajat toivat ilmi huolensa peruskoulutuksen tasosta ja osa opettajista näki, että peruskou-

lutuksessa on vakavia ongelmia tai puutteita. Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta olisi hyvä tut-

kia peruskoulusta tulevien valmiuksia ammatilliseen koulutukseen sekä miten se vaikuttaa heidän 

opiskeluunsa. Toisena tutkimusaiheena olisi hyvä selvittää, miksi osalla peruskoulusta tulevilla opis-

kelijoilla on heikot perustiedot, kun he tulevat ammatilliseen koulutukseen sekä miten peruskoulun 

opetussuunnitelma uudistukset vaikuttavat nuorten osaamiseen ja käden taitoihin. 
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LIITTEET: 

Liite 1: Tutkimussuostumus 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Tutkimuksen aihe: Mitä nyt? Ammatillisten aineiden opettajien näkemykset toisen asteen koulu-

tuksen uudistamisesta 

 

Tutkija: Matti-Pekka Tuomilehto, kasvatustieteiden maisteriopiskelija, Tampereen yliopisto. tuo-

milehto.matti-pekka.X@student.uta.fi 

 gsm: 050-5430326 

 

Ohjaaja: Inkeri Rissanen, KTT, Tampereen yliopisto. inkeri.rissanen@staff.uta.fi gsm: 050 509 

9194 

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä: 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten ammatillisten aineiden opettajat toisen asteen koulutuk-

sessa kokevat meneillään olevan ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset sekä mihin se hei-

dän mielestään johtaa. Tavoitteena on tuoda esille nuorten koulutuksessa olevien ammatillisten 

opettajien näkemykset tulevasta reformista sekä sen vaikutuksista opetukseen ja koulutukseen. Ta-

voitteena on saada tietoa opettajien näkemyksistä ammatillisen koulutuksen järjestämisestä, toteut-

tamisesta sekä ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Ammatillisten aineiden opettajat ovat 

tärkeässä roolissa toteuttamassa tulevaa uudistusta, joten heidän käsityksillään on merkitystä am-

matillisen koulutuksen toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Erityisesti sillä on merkityksestä nuor-

ten ammatillisen koulutuksen kannalta. Tarkastelun kohteena ei ole opettajien työn muutos vaan 

ammatillisen koulutuksen muutoksien ja vaikutuksien arviointia ammatillisten opettajien näkökul-

masta. Tutkimus koskee nuorten opetuksessa olevien toisen asteen ammatillisten aineiden opetta-

jia.  
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Tutkimuksen toteutus: 

Tutkimus toteutetaan avoimella haastattelulla, joko yksilö- tai ryhmähaastattelulla tutkittavien va-

linnan mukaan. Avoin haastattelu on lähellä keskustelua, mutta se tapahtuu tutkijan ohjauksessa. 

Aineisto tallennetaan digitaalisesti aineiston analyysia varten. Aineistosta kerätään tietoa tutkitta-

vien näkemyksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa vuosien 

2018-2019 aikana.  

 

Tutkimukseen osallistumisen riskit: 

Tutkimukseen osallistumiseen riskit liittyvät aineiston käsittelyyn sekä säilytykseen. Haastattelu-

aineisto hävitetään tutkimuksen hyväksynnän jälkeen. Tutkittavien turvaamiseksi tutkimusaineisto 

on säilytyksessä tutkimuksen aikana ainoastaan tutkijan omalla tietokoneella, eikä tietoja tutkijan 

omalta koneelta siirretä tai välitetä muualle. 

 

Tutkimustulosten hyödyntäminen: 

Tutkimus tehdään Tampereen yliopistolle opinnäytetyönä. Tutkimustuloksia käytetään ensisijai-

sesti Tampereen yliopiston opinnäytetyön (gardun) tekemiseen. Sitä voidaan myös käyttää opetuk-

seen ja esityksiin (esim. graduseminaari) sekä erilaisiin julkaisuihin. Tutkimustulosten valmistuttua 

tukittaville lähetetään tutkimus heidän sitä halutessaan. 

 

Tutkittavien oikeus: 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa, il-

man erillistä syytä, seuraamuksitta. Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi ovat luottamuk-

sellisia. Tutkimuksesta saatavat tutkittavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkijan sekä 

ilmoitetun tutkimustyön käyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan tutkimusraportissa siten, ettei yk-

sittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Tutkimuksessa ei tulla mainitsemaan haastateltavien nimiä, työ-

paikkaa eikä muita henkilötietoja, joista tutkittava olisi tunnistettavissa. Tutkittavilla on oikeus ha-

lutessaan tutustua tutkimusaineistoon sekä tutkimukseen ennen sen julkaisemista kommentointia 

varten. Tutkittavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta tutkijalta missä vaiheessa tahansa. 
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Suostumus: 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston käyt-

töön, tutkittaville aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tutkittavien oikeuksiin. Suostun osallis-

tumaan tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää 

osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tutkimusta tahansa. 

Tutkimustuloksiani ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa tut-

kittavaa ei voida tunnistaa. 

 

 

 

Paikka___________________________ Päivämäärä__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimen selvennös 

 

______________________________________________________________________________ 

Tutkijan allekirjoitus (Matti-Pekka Tuomilehto) 

 

 

 

 


