
Järjestäjän opiskelijavastaajien määrä

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Tiedän, millaista ohjausta ja tukea minun on mahdollista 

saada opintoihini. 4,1 4,1 -0,1 -1,5 %

Tiedän, keneltä voin saada ohjausta opintoihini. 4,2 4,3 -0,1 -1,4 %

Olen saanut riittävästi tietoa opintojen tavoitteista ja 

sisällöistä. 
4,4 4,1 0,3 7,1 %

Minulla on mahdollisuus tarvittaessa keskustella kahden 

kesken ohjaajan tai opettajan kanssa opinnoistani. 
4,1 4,4 -0,4 -8,1 %

Minulla on mahdollisuus saada tarvittaessa ohjausta ja tukea 

netin, puhelimen tai muiden digitaalisten välineiden kautta. 3,7 4,1 -0,5 -11,1 %

KESKIMÄÄRIN
4,1 4,2 -0,1 -3,1 %

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Opintojen suunnittelussa on otettu huomioon aikaisempi 

osaamiseni 4,1 4,1 0,0 0,0 %

Opintojen suunnittelussa on otettu huomioon valmiuteni 

itsenäiseen opiskeluun 4,1 4,1 0,0 0,5 %

Opintojen suunnittelussa on otettu huomioon 

elämäntilanteeni
4,0 3,9 0,1 1,5 %

Opintojen suunnittelussa on otettu huomioon opiskelutaitoni 

ja ohjaukseen liittyvät tarpeeni 4,2 4,1 0,1 2,7 %

Opintojen suunnittelussa on otettu huomioon jatko-

opintoihin tai työuraan liittyvät tavoitteeni 
4,4 4,1 0,3 7,8 %

Minulla ei ole ollut ongelmia opiskelussa
2,9 3,3 -0,4 -12,8 %

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillinen koulutus

1. Ohjauksen saatavuus ja saavutettavuus opintojen alkuvaiheessa

2. Ohjauksen tarvevastaavuus opintojen alkuvaiheessa

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien tai kaksoistutkintoa suorittavien vastaajien kokonaismäärä 5359
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillinen koulutusJos minulla on ollut ongelmia, olen saanut niihin apua 3,7 4,0 -0,3 -6,6 %

KESKIMÄÄRIN
3,9 3,9 0,0 -0,6 %

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Opinnot ovat vastanneet ennakkokäsityksiäni. 3,9 4,0 0,0 -1,0 %

Opinnot ovat lähteneet hyvin käyntiin.
4,0 4,2 -0,2 -5,2 %

KESKIMÄÄRIN
4,0 4,1 -0,1 -3,2 %

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Tarjolla on riittävästi minua kiinnostavia valinnaisia kursseja, 

opintojaksoja tai tutkinnon osia.
4,1 4,0 0,1 3,0 %

Minulla on mahdollisuus valita opintoja myös muista 

oppilaitoksista. 4,1 3,7 0,5 13,2 %

KESKIMÄÄRIN 4,1 3,8 0,3 7,9 %

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Olen voinut vaikuttaa omien opintojeni suunnitteluun. 4,1 4,0 0,14 3,5 %

Näkemykseni on otettu huomioon opetus- tai 

ohjaustilanteissa. 3,8 3,9 -0,14 -3,6 %

KESKIMÄÄRIN
4,0 4,0 0,0 0,0 %

3. Opintoihin kiinnittyminen ja osallisuuden tukeminen 

3.1 Opintojen käynnistyminen

3.2 Valinnan mahdollisuudet opinnoissa 

3.3 Vaikutusmahdollisuudet opinnoissa
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillinen koulutus

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Olen tutustunut muihin opiskelijoihin.
4,3 4,4 -0,1 -2,3 %

Tunnen olevani osa opiskelijaryhmää.
4,1 4,3 -0,13 -3,1 %

Minulle on esitelty oppilaitoksessa toteutettavaa 

opiskelijakuntatoimintaa. 3,8 3,8 0,06 1,6 %

KESKIMÄÄRIN 4,1 4,1 -0,1 -1,4 %

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Minua on kannustettu pohtimaan monipuolisesti erilaisia 

vaihtoehtoja jatko-opintojen tai työllistymisen kannalta. 4,1 3,9 0,3 6,7 %

Olen saanut tietoa työelämästä. 4,5 4,2 0,3 5,9 %

Opiskelu nykyisessä koulutuksessa on selkeyttänyt 

tulevaisuuden suunnitelmiani 4,1 4,0 0,1 3,0 %

Olen saanut tietoa, millaisia jatko-opintomahdollisuuksia 

minulla on perustutkinnon suoritettuani ammatillisessa 

koulutuksessa
4,3 4,0 0,3 8,0 %

Olen saanut tietoa, millaisia jatko-opintomahdollisuuksia 

minulla on perustutkinnon suoritettuani korkeakouluissa 4,2 3,8 0,4 10,5 %

KESKIMÄÄRIN
4,3 4,0 0,3 6,8 %

4.1 Urasuunnittelutaitojen ohjaus

3.4 Vertaistuki

4. Urasuunnittelutaitojen kehittyminen opintojen alkuvaiheessa (ohjauksen vaikutukset)
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillinen koulutus

Miten hyvin mielestäsi tiedät tällä hetkellä seuraavia asioita? 

Vastausasteikko: 1=Erittäin huonosti, 2= Melko huonosti, 3= 

Kohtalaisesti, 4= Melko hyvin, 5= Erittäin hyvin

Tiedän:

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

mitä merkitystä nyt opiskelemillani asioilla on 

tulevaisuudessa jatko-opintojeni tai työurani kannalta 3,9 4,1 -0,1 -3,4 %

mitä valinnanmahdollisuuksia minulla on opinnoissani (esim. 

millaisia kursseja, opintojaksoja tai tutkinnon osia voin valita 

osaksi opintojani)
3,9 3,9 0,0 0,5 %

mitä merkitystä tekemilläni valinnoilla on jatko-opintojen tai 

työuran kannalta 3,9 4,0 -0,1 -2,5 %

KESKIMÄÄRIN
3,9 4,0 -0,1 -1,9 %

Miten hyvin mielestäsi osaat tällä hetkellä seuraavia asioita? 

Vastausasteikko: 1=Erittäin huonosti, 2= Melko huonosti, 3= 

Kohtalaisesti, 4= Melko hyvin, 5= Erittäin hyvin

Osaan:

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

suunnitella meneillään olevia opintojani
3,9 3,8 0,1 1,8 %

asettaa tavoitteita opiskelulleni
4,1 3,9 0,2 4,4 %

tehdä valintoja ja päätöksiä opiskelua koskevissa asioissa 
3,9 4,0 0,0 -0,5 %

ottaa vastuuta opiskelusta 4,0 4,1 -0,1 -2,0 %

hakea tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta
3,9 4,0 -0,1 -3,0 %

suunnitella jatko-opintojani ja/tai työuraani 4,1 3,9 0,2 4,9 %

hyödyntää erilaisia tietolähteitä suunnittelun tukena 3,7 3,9 -0,2 -5,9 %

tarkastella erilaisia vaihtoehtoja jatko-opinnoilleni ja/tai 

työuralleni 4,1 3,9 0,2 3,8 %

KESKIMÄÄRIN
3,9 3,9 0,0 0,4 %

4.2 Urasuunnittelutaitoihin liittyvä osaaminen

4.2.1 Tiedot

4.2.2 Taidot
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillinen koulutus

Vastausasteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= 

Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Minulta on kysytty tai pyydetty oppilaitoksen taholta 

palautetta siitä, miten opinnot ovat lähteneet käyntiin. 3,9 3,9 0,0 0,3 %

Olen voinut antaa palautetta saamastani neuvonnasta ja 

ohjauksesta.
4,1 3,8 0,2 6,0 %

Olen voinut vaikuttaa oppilaitoksen toimintatapojen 

kehittämiseen. 3,5 3,6 -0,1 -2,5 %

KESKIMÄÄRIN 3,8 3,8 0,1 1,3 %

Tämän koulutuksen jälkeen haluan:

Asteikko: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= Ei 

samaa eikä eri mieltä, 4= Melko samaa mieltä 5= Täysin 

samaa mieltä

Järjestäjän 

oppilaitoksis

sa 

opiskelevien 

keskiarvo

Ammatillisessa 

koulutuksessa 

opiskelevien ja 

kaksoistutkintoa 

suorittavien  

yleiskeskiarvo

Poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

Suhteelline

n 

poikkeama 

yleiskeskiar

vosta

siirtyä työelämään 
3,9 4,1 -0,2 -4,9 %

hakea ammattikorkeakouluun
2,9 3,2 -0,3 -10,5 %

hakea yliopistoon 1,9 2,1 -0,2 -8,6 %

opiskella tai työskennellä ulkomailla 2,6 2,7 -0,1 -3,0 %

5. Hakeutumisvaiheen, opiskelijaksi ottamisen ja opintojen alkuvaiheen toimintojen arviointi ja kehittäminen

6. Tulevaisuuden suunnitelmia
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