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• Tulevaisuudessa huomioitavaa

Sisältö



• Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa rakennusalan ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta 
peruskoulun jälkeen, koulutuksen keskeyttämisestä ja koulutuksessa olevien työelämää koskevista 
näkemyksistä

• Aineistoina tarkastelussa käytettiin opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastoja ammatilliseen 
koulutukseen hakeutumisesta vuosilta 2014–2020 ja opintojen kulusta 2008/2009–2017/2018 sekä 
ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville suunnattua Amisbarometri-kyselyä vuodelta 2015 (N=20 840)

• Tilastoaineistoissa huomioitava aineiston karkeistus – ei absoluuttisia lukuja

Tutkimuksen tarkoitus ja aineistot



• Rakennusalalle hakeneiden määrä on laskenut vuodesta 2014 vuoteen 2020 noin 16 %: 
vuonna 2014 noin 13 000 hakijaa, vuonna 2020 noin 11 000.

• Ensisijaisten hakijoiden absoluuttinen määrä on laskenut samassa ajassa noin 19 %: vuonna 
2014 noin 4600 ja vuonna 2020 noin 3700 hakijaa

• Hakijamäärät ovat laskeneet kaikissa rakennusalan tutkinnoissa ja myös muulla tekniikan ja 
liikenteen alalla

• Ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin nyt vähemmän kuin vuonna 2014: silloin 1, 
vuonna 2020 0,8 hakijaa / 1 aloituspaikkaa kohden, muulla tekniikan ja liikenteen alalla 
suhdeluku pysynyt samana

• Osa hakijamäärän laskusta selittyy peruskoulujen päättäneiden oppilasmäärän laskulla, 
aloituspaikkoja on myös vuonna 2020 ollut enemmän kuin 2014 –> tarkastellaan hakuastetta

Muutos hakijamäärissä



Hakuaste (%) rakennusalalla ja muulla tekniikan ja liikenteen alalla 2014–2020
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Ensisijaisten hakijoiden hakuaste (%) rakennusalalla ja muulla tekniikan ja liikenteen alalla 
2014–2020
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• Kaikista toisen asteen hakijoista keskimäärin 16 % on hakenut rakennusalalle, ensisijaisten 
hakijoiden hakuaste on ollut noin 6 %

• Sekä rakennusalan että muun tekniikan ja liikenteen suosio on laskenut kaikkien hakijoiden 
keskuudessa ja laskua selittää osittain lukiokoulutuksen suosio

• Amm. koulutukseen hakeneista noin neljännes on hakenut rakennusalalle, ensisijaisten hakuaste 
on ollut heillä keskimäärin 9 %

• Rakennusalalla amm. hakeneiden keskuudessa suosio on laskenut vain ensisijaisten hakijoiden 
osalta, muussa tekniikassa ja liikenteessä molemmissa hakijaryhmissä

• Tekniikkaan ja liikenteeseen hakeneista lähes puolet (44 %) on hakenut rakennusalalle eikä alan 
suosio kaikkien tekniikan ja liikenteen alalle hakeneiden keskuudessa ole muuttunut

• Ensisijaisten hakijoiden osalta hakeneiden osuudet ovat hieman laskeneet tekniikan ja liikenteen 
sisällä rakennusalalla, ei muussa tekniikassa ja liikenteessä

Tiivistäen rakennusalan hakuasteesta ja suosiosta



• Absoluuttisesti ja suhteellisesti hakijoita on ollut eniten rakennusalan pt:hen, vähiten pintakäsittelyalalle

• Hakijoita / 1 aloituspaikka ollut eniten talotekniikassa, kuitenkin ensisijaisia hakijoita / 1 aloituspaikka eniten 
rakennusalan pt:ssä

• Kaikissa kolmessa perustutkinnossa toisen asteen hakijoiden osuus sekä ensisijaisten amm. koulutukseen 
hakeneiden osuus on pienentynyt – pintakäsittelyalan pt ainoa, joka menetti suosiotaan amm. koulutukseen 
hakeneiden keskuudessa sekä tekniikan ja liikenteen sisällä

Hakeutuminen ja suosion muutos perustutkinnoittain 2014–2020 



Perustutkinnoittain hakuasteen keskiarvo (vuodet 2014–2020)
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• Noin kolmannes 
rakennusalalle vuosina 
2014–2020 hakeneista 
haki rakennusalalle 
ensisijaisena 
hakukohteenaan

• Rakennusalan 
perustutkintojen 
ensisijaisuusasteen 7 
vuoden keskiarvo yhtä 
suuri kun muulla 
tekniikan ja liikenteen 
alalla

Ensisijaisuusaste
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• Rakennusalalle hakee selvästi enemmän miehiä kuin naisia, naisten osuus hakijoista vain 
keskimäärin 12 % – erottuu muusta tekniikasta ja liikenteestä, sisäisesti erottuu 
pintakäsittelyalan pt

• Vuosien 2014–2017 tarkastelu paljasti, että miehet hakevat rakennusalalle naisia 
määrätietoisemmin: naisilla rakennusala useammin toissijainen varavaihtoehto muiden 
hakukohteiden jälkeen

• Rakennusalalle hakeutuminen on ruotsia äidinkielenään puhuvilla harvinaisempaa ja muuta 
kuin suomea tai ruotsia puhuvilla huomattavasti yleisempää

• Vanhempien taustan osalta ei suuria eroja muihin tekniikan ja liikenteen opiskelijoihin 

• Harrastuksien osalta samankaltaisia kuin muut tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat, 
kouluaineiden itsearvioinneissa erottui liikunta (parempia) ja englanti (huonompia)

Havaintoja hakeutumisesta 2014–2020



• Maakunnittain oli nähtävissä 
selkeitä eroja hakuasteissa, 
erot olivat pienempiä 
ensisijaisten osuuksissa

• Eniten haettiin ylipäänsä 
Kanta-Hämeessä, Etelä-
Karjalassa, Satakunnassa, 
Lapissa ja Kymenlaaksossa, 
hakuaste oli 21–24 % 

• Vähiten haettiin 
Uudeltamaalta ja 
Ahvenanmaalta

Hakeutuminen maakunnittain 2014–2020, kaikki toiselle asteelle hakeneet



• Amm. koulutukseen 
hakeneilla hakeutuminen 
oli varsin samanlaista kuin 
toiselle asteelle hakeneilla 
– erot ensisijaisten 
hakijoiden osuuksissa 
olivat pienemmän 
maakuntien

Hakeutuminen maakunnittain 2014–2020, amm. koulutukseen hakeneet



• Korkein ensisijaisuusaste on ollut 
Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-
Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja 
Pohjois-Savossa 

• Matalin puolestaan Ahvenanmaalla, 
Kainuussa sekä Varsinais-Suomessa

• Ensisijaisten hakijoiden osuus on 
muuttunut tilastollisesti 
merkitsevästi ainoastaan Etelä-
Savossa

Ensisijaisuusaste 
maakunnittain

Ensisijaisuusaste

Hakijan asuinmaakunta Keskiarvo 2014-
2017 Muutos 2014-2017

Rakennusalalle 
hakeneita keskimäärin 
vuodessa 2014-2017

Pohjois-Pohjanmaa 39 % – 1163
Keski-Suomi 37 % – 635
Etelä-Pohjanmaa 37 % – 498
Pohjois-Savo 37 % – 594
Päijät-Häme 36 % – 528
Pohjanmaa 35 % – 466
Keski-Pohjanmaa 35 % – 185
Kymenlaakso 35 % – 485
Etelä-Savo 35 % ▼ 314
Uusimaa 34 % – 2 165
Pohjois-Karjala 33 % – 414
Etelä-Karjala 33 % – 367
Lappi 33 % – 508
Kanta-Häme 32 % – 575
Pirkanmaa 32 % – 978
Satakunta 31 % – 627
Varsinais-Suomi 30 % – 999
Kainuu 26 % – 147
Ahvenanmaa 20 % – 1
Koko Suomi 33 % – 11 701



• Seutukunta- ja kuntatasolla naapurialueiden välillä on usein suuriakin eroja, amm. 
koulutuksessa pienemmät erot – koko amm. koulutuksen suosio vaihtelee alueellisesti

• Rakennusalalle hakeutuminen yleisempää maaseudulla tai taajaan asutuissa kunnissa asuvien 
keskuudessa kuin kaupungeissa asuvilla (19 % vs. 14 %)

• Oppilaitoskohtainen keskiarvo rakennusalan suosiossa toiselle asteelle hakeneiden keskuudessa 
oli 18 %

• Suurimman keskimääräisen hakuasteen oppilaitokset Pohjois-Pohjanmaan ympäristön lisäksi 
Suomen eteläosista, pienimmät pääsääntöisesti Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla 

• Yleisesti ottaen pienimmän hakuasteen peruskoulut sijaitsevat suuremmissa kaupungeissa, 
keskimääräistä suuremman hakuasteen peruskoulut puolestaan pienemmille paikkakunnille

Alueellinen ja oppilaitoskohtainen vertailu 2014–2017



• Lv 2008/2009-2017/2018 keskimäärin 5,9 % rakennusalan opiskelijoista keskeytti

• Absoluuttiset keskeyttäneiden määrissä nousua: lukuvuonna 2008/2009 keskeyttäneitä noin 
550, lukuvuonna 2017/2018 jo yli 900

Keskeyttäminen on lisääntynyt vuosien saatossa
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• Pintakäsittelyssä keskeyttäminen ollut yleisintä (10,1%), talotekniikassa vähäisintä (4,1%)

• Rakennusalalla naisilla keskeyttäminen on miehiä yleisempää – keskeyttäminen 
sukupuolittunutta perustutkinnoissa

Keskeyttämisestä havaittua
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• Opintojen keskeyttäminen ruotsinkielisillä opiskelijoilla suomenkielisiä harvinaisempaa, muuta kuin suomea tai 
ruotsia äidinkielinään puhuvat keskeyttävät toisia useammin – kieli ei kuitenkaan itsessään selittävä tekijä

• Opintojen aloitusikä ja vaihe ennustaa vahvasti keskeyttämisherkkyyttä: 1. vuoden opiskelijat keskeyttävät 
useammin, samoin vanhemmat opiskelijat

• Alueellisesti keskeyttäminen oli yleisintä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, vähiten keskeytettiin neljässä 
pohjalaisessa maakunnassa

• Opintojen keskeyttäminen on kaupungeissa asuvilla yleisempää kuin harvemmin asutuissa kunnissa asuvilla –
ilmeni myös oppilaitoksissa

Keskeyttämisestä havaittua



• Rakennusalan opiskelijoiden keskuudessa pidetään todennäköisempänä omalle alalle työllistymistä, 
mielekkään ja pysyvän työn löytämistä sekä yrittäjänä toimimista kuin muilla aloilla

• Rakennusalan opiskelijat pitävät pitkiä työttömyysjaksoja epätodennäköisempänä ja ulkomailla työskentelyä 
kuin muiden alojen opiskelijat

• Työpaikan turvallisuutta ja/tai pysyvyyttä arvostetaan vähemmän kuin muilla aloilla

• Rakennusalalla arvostetaan mielekästä työtä ja työkavereita enemmän kuin muilla aloilla

Opiskelijoiden näkemyksiä tulevaisuudesta ja siitä mikä työssä tärkeää



• Ensisijaisilla hakijoilla vähemmän opintojen keskeyttämistä, kuitenkin ensisijaisten 
hakijoiden määrät ja osuudet ovat laskeneet – alan houkuttelevuus erityisesti verrattuna 
toisiin tekniikan ja liikenteen aloihin

• Hakeutumisen ja keskeyttämisen sukupuolittuneisuus – naisten rekrytoiminen alalle tärkeää, 
miesten kiinnostuksen herättäminen pintakäsittelyalaa kohtaan

• Muuta kuin suomea puhuvia hakeutuu alalle, mutta heillä keskeyttäminen on suurempaa

• Alueellinen epätasapaino: suurissa kaupungeissa hakeudutaan opintoihin vähemmän ja 
keskeytetään useammin – rakentaminen keskittynyt suuriin kaupunkeihin

• Positiiviset odotukset työelämästä yhteydessä valmistumiseen, positiivisten mielikuvien 
ylläpito ja vahvistaminen

Mihin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa erityistä huomiota?



KIITOS!

Lisätietoja: virve.murto@otus.fi

Raportti: Murto, V., Reinikainen, R. Salminen, 
T. & Jänkälä, J-P. Ammatilliseen 
koulutukseen hakeutuminen, opintojen 
keskeyttäminen ja työelämänäkemykset 
rakennusalalla. Opiskelun ja koulutuksen 
tutkimussäätiö Otus 1/2021.
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