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Kaksi opintopolkua
▪ Peruskoulun vuonna 2016 päättäneiden nuorten (n. 56 700) opintopolut:
• Lukio (53 %)
• Ammatillinen koulutus (42 %)
• Valmentava koulutus (2 %), peruskoulun lisäopetus (1 %), koulutuksen
ulkopuolella (2,5 %) (SVT, 2017a)
▪ Erityisesti ammatillisen koulutuksen suosio kasvanut (esim. vuonna 2000 osuus
36,3 %) (SVT, 2017b)
• Taustalla mm. yleinen korkeakoulukelpoisuus ja erityisesti
ammattikorkeakoulut (ks. esim. Virolainen & Stenström, 2015)

Opintopolut nuorten näkökulmasta
▪ Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018
• Lukiossa opiskelevilla (N=4190) suuntana yliopisto, ammattikorkeakoulun
suosio laskussa
• Jatko-opintovalinta tehdään lukiossa myöhään (esim. ”Alavalinnan
ajatteleminen stressaa minua”, 67 % vastaajista), välivuoden suosio korkealla
(30 % vastaajista)
• Vuonna 2016 uusista ylioppilaista jatkoi välittömästi yliopistossa vajaa 16 %,
ammattikorkeakoulussa 10 % ja ammatillisessa koulutuksessa 4 % (SVT,
2017a)

• Ammattiin opiskelevilla nuorilla (N=3105) selkeämmät suunnitelmat
valmistumisen jälkeen: työnhaku, ammattikorkeakoulu…
• Vuonna 2016 toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista vuoden
kuluttua työssä oli 65 % (SVT, 2018)
• Ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista entistä useammalla on
ammatillinen tutkinto, vuonna 2015 osuus opiskelijoista oli 46 % (vuonna
2010 36 %) (OKM, 2017, 15)

Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo?
▪ Pohjoismainen näkökulma: Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu
järjestelmän tasolla koulutuksen avoimuuden ja maksuttomuuden kautta (ks.
esim. Haltia ym., 2017)

▪ Ammatillisen koulutuksen tutkinnoilla suuntana on kuitenkin erityisesti
ammattikorkeakoulu (OKM, 2017)
▪ Korkeakoulutuksessa alojen välillä on eroja; työläistausta tai ei-akateeminen
tausta vaikuttaa myös eri tieteenaloille valikoitumiseen (Isopahkala-Bouret, 2015;
Mikkonen & Korhonen, 2018)

▪ Yliopisto-opiskelijoiden osuus on noussut, mutta vanhempien taustan vaikutus
lasten yliopistokoulutukseen hakeutumiseen on pysynyt melko muuttumattomana
viimeisten 50 vuoden aikana (Karhunen & Uusitalo, 2017)
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