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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksessa arvioitiin ammatillisen koulutuksen kehittämisen organi-
sointia sekä kehittämishankkeiden toimeenpanoa, valvontaa ja seurantaa. 
Lisäksi arvioitiin tarkemmin yhden esimerkkiohjelman, vuosina 2011–2014 
rahoitetun läpäisyn tehostamisohjelman, käytännön toteutusta ja seuran-
taa. Ohjelman vaikutuksia opiskelijoiden valmistumiseen tavoiteajassa ja 
keskeyttämisiin arvioitiin laajalla rekisteriaineistolla.

 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen perustuu hallitus ohjelmassa 
tehtyihin linjauksiin, joiden toteutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Käytännön kehittämistyöstä vastaa Opetushallitus, joka val-
mistelee sille myönnetyn rahoituksen hakuprosessit ja jakaa kehittämis-
hankeavustukset pisteyttämällä rahoitushakemukset. Rahojen käyttöä 
valvotaan systemaattisesti väli- ja loppuraporttien perusteella. Seuranta 
perustuu kehittämis hankkeiden toimittamiin raportointitietoihin ja liite-
dokumentteihin, kuten pääkirjanotteisiin. Yleisesti voidaan olettaa, että 
avustusten väärin käyttöön liittyvät riskit lienevät suhteellisen pieniä. 

Suurin osa Opetushallituksen rahoittamista ammatillisen koulutuksen 
kehittämishankkeista on verraten pieniä ja lyhytkestoisia, ja niihin hae-
taan avustusta vuosittain. Tarkastuksen perusteella on syytä pohtia, tuli-
siko ammatillisen koulutuksen kehittämisessä siirtyä laajempiin ja pitkä-
kestoisempiin hankkeisiin. Esimerkiksi vaali- ja hallituskausi voisi olla 
luonteva ajanjakso. Samalla on perusteltua rajautua joihinkin tiettyihin, en-
nalta määriteltyihin toimenpiteisiin ja kohdentaa ne tarkemmin rajattuihin 
opiskelijaryhmiin. Näin varmistetaan se, että panostus yhtä opiskelijaa koh-
ti laskettuna on riittävän suuri tavoiteltujen vaikutusten aikaansaamiseksi.

Kehittämishankkeita suunniteltaessa tulisi myös kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota niiden jälkikäteiseen arviointiin. Paras lähtökohta ar-
vioinnille saadaan, kun hankkeissa muodostetaan interventioryhmä, johon 
toimenpiteet kohdistuvat, ja sen kanssa mahdollisimman samankaltainen 
vertailuryhmä, johon ei kohdisteta toimenpiteitä. Vaikutusarvioinnit olisi 
hyvä teettää riippumattomilla, ulkopuolisilla arvioitsijoilla. 

Tarkastuksessa tarkemmin arvioitu ammatillisen peruskoulutuksen lä-
päisyn tehostamisohjelma oli monivuotinen kehittämishanke, jonka tavoit-
teena oli saada opiskelijat suorittamaan tutkinnon kolmen vuoden tavoite-
ajassa. Hanke oli poikkeuksellinen, sillä se oli paitsi pidempi myös laajempi 
kuin aiemmat kehittämishankkeet: yli 80 prosenttia ammatillisen perus-
tutkinnon opiskelijoista opiskeli läpäisyohjelmaan osallistuneissa oppilai-
toksissa. 



Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen perusteella läpäisyn tehostamisohjelma ei ainakaan lyhy-
ellä aikavälillä ole vaikuttanut tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa tai 
opintojen keskeyttämisiin. Molemmissa on kyllä tapahtunut positiivista ke-
hitystä viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta se johtuu muista teki-
jöistä kuin läpäisyohjelmasta. Vaikka ohjelma oli yksi suurimmista, oli las-
kennallinen panostus yhtä opiskelijaa kohti hyvin pieni. Tällöin riskinä voi 
olla se, että mitattavia vaikutuksia ei saada aikaiseksi, koska toimen pide ja-
kautuu niin laajalle opiskelijajoukolle. 

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut eurokriisi nostivat 
työttömyyttä kaikissa ikäryhmissä, mutta aivan erityisesti nuorten osalta. 
Suhdannekäänteet eivät ole kannustaneet opintojen keskeyttämiseen ja työ-
markkinoille siirtymiseen. Myös nuorten työttömyysturvan ehtoja on tiu-
kennettu 2010-luvulla. Työttömyysetuuksia ei enää makseta, jos keskeyttää 
toisen asteen opinnot ilman pätevää syytä tai jättää hakematta koulutukseen. 
Tutkinnon suorittamiseen on täten luotu taloudellisia kannustimia. Opin-
tojen loppuun saattaminen on muuttunut aiempaa houkuttelevammaksi 
vaihto ehdoksi. Lisäksi tulokseen on voinut vaikuttaa koulutuksen järjes-
tämiseen liittyvät tekijät ja opiskelijoiden yksityiselämän tilanteet. Tarkas-
tuksen tulosten perusteella ei kuitenkaan voida arvioida vaikutuksia pidem-
mällä aikavälillä, eikä yksittäisen ohjelman arviointituloksia voida yleistää 
koskemaan kaikkea ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

Tarkastusviraston suositukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tulisi 

1. jatkaa ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeiden kokoamista 
riittävän suuriksi ja pitkäkestoisiksi kokonaisuuksiksi ja pyrkiä siihen, 
että kehittämisohjelmille ja hakukierroksille asetetaan yhtenäiset ta-
voitteet ja toimenpiteet ennen hankkeiden haun avaamista. 

2.  kiinnittää huomiota kehittämishankkeiden hakuohjeissa hankkeiden 
vaikutusten jälkikäteisarviointiin ja siihen, että hankkeiden tuloksel-
lisuutta, kustannustehokkuutta ja työllisyysvaikutuksia on mahdollis-
ta arvioida hankkeiden toteutumisen jälkeen. 
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1 Mitä tarkastettiin

Opetussuunnitelmaan perustuvan ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen 
peruskoulutuksen aloittaa vuosittain noin 45 000 uutta opiskelijaa. Lu
kuun eivät sisälly näyttötutkintoa suorittavat aikuisopiskelijat eivätkä oppi
sopimusopiskelijat. Näyttötutkinnon suorittamisen perus ja ammattitutkin
tona aloittaa vuosittain noin 45 000 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksen 
on viime vuosina aloittanut noin 20 000 opiskelijaan vuosittain.

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on luvanvaraista toimintaa, 
ja koulutuksen järjestäjiä on ollut 2010luvulla noin 130. Näistä noin kak
si kolmas osaa on ollut yksityisiä, loput ovat olleet kuntia tai kuntayhtymiä. 
Suurin osa opiskelijoista on kirjoilla kuntien järjestämässä opetuksessa. Li
säksi valtio ylläpitää Saamelaisalueen koulutuskeskusta. 

Ammatillisen koulutuksen kustannukset, noin 1,7 miljardia euroa vuo
dessa, jaetaan kuntien ja valtion kesken. Kunnat rahoittavat koulutuksesta 
suurimman osan, ja valtio osallistuu kustannuksiin kunnille maksettavilla 
valtionosuuksilla. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen valtionosuudet 
ovat olleet noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Ammatillisen koulutuksen 
kehittämishankkeisiin on käytetty noin 12–14 miljoonaa euroa vuodessa. 

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen on
gelmana on pitkään ollut se, että opinnot kestävät pidempään kuin muis
sa koulutus muodoissa ja ne myös keskeytyvät useammin kuin esimerkik
si lukio koulutuksessa. Opintojen keskeytyksistä aiheutuu yksilöille ja tätä 
kautta yhteiskunnalle mittavia ongelmia ja kustannuksia. Kesken jääneet 
opinnot voivat johtaa esimerkiksi työttömyyteen, toimeentulovaikeuksiin 
ja pahimmassa tapauksessa yhteiskunnasta syrjäytymiseen. 

Ahon ja Mäkiahon (2014) tilastollisessa selvityksessä seurattiin, miten 
vuonna 2001 ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneet olivat sijoittuneet 
kymmenen vuoden kuluttua opintojen aloittamisesta niiden suorittamisen 
mukaan. Tutkinnon suorittaneista työllisiä oli vuoden 2011 lopussa 76 pro
senttia. Opintonsa keskeyttäneistä työllisiä oli vain joka toinen. Loput olivat 
työttömiä, eläkkeellä tai työvoiman ulkopuolella.1 Opintojen keskeytys lisää 
siis merkittävästi henkilön työttömyys ja syrjäytymisriskiä. 

Ammatillista koulutusta on pyritty jatkuvasti kehittämään ja viimeis
ten kahden vuosikymmenen aikana ammattiopintojen suosio on ollut kas
vussa. Monille linjoille on vaikeampi päästä kuin lukioon. Tarkastuksessa 
on ensinnäkin tarkoitus arvioida yleisellä tasolla ammatillisen koulutuk
sen kehittämishankkeita, niiden organisointia, valvontaa ja tuloksellisuu
den seurantaa. Tarkastus alkoi vuoden 2016 lopulla ja kohdistui ajallisesti 
tätä edeltäviin vuosiin. Vuosina 2017–2018 tapahtuneita reformeja ja orga
nisaatiouudistuksia ei ole arvioitu.

Tarkastuksessa arvioitiin tarkemmin ammatillisen peruskoulutuksen lä
päisyn tehostamisohjelmaa, jota rahoitettiin vuosina 2011–2014. Hankkei
den toteutus kesti vuoden 2015 loppuun. Ohjelmaan käytettiin 16 miljoonaa 
euroa valtionavustuksia, ja se on yksi viime vuosien kattavimmista kehittä
mishankkeista opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Ohjelma oli 
osa nuorisotakuuseen liittyvän koulutustakuun toteutusta, ja sillä oli tarkoi
tus vähentää keskeyttämisiä ja parantaa opintojen läpäisyä kolmen vuoden 

Opintojen keskeyttäminen 
on ollut ammatillisen 
koulutuksen erityisongelma

Esimerkkitapauksena läpäisyn 
tehostamisohjelma
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 tavoiteajassa. Vuotuinen keskeytysprosentti oli tarkoitus laskea 7 prosent-
tiin ja läpäisyprosentti nostaa 65 prosenttiin. Tarkastuksessa on arvioitu oh-
jelman vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Läpäisyn tehostamisohjelmaa on arvioitu jo aiemmin mutta pää asiassa 
laadullisin menetelmin,2 joten tarkastus keskittyy vaikutusten määrälli-
seen arviointiin. Tarkastuksessa käytetty aineisto on muodostettu Tilasto-
keskuksen rekisteri aineistoista ja Opetushallitukselta saaduista tiedoista. 
Tarkastuksessa on hyödynnetty kontrafaktuaalista arviointiasetelmaa. Kaikki 
ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät osallistuneet läpäisyn tehostamis-
ohjelmaan, ja ohjelmaan osallistumattomia järjestäjiä – tarkemmin sanottuna 
heidän opiskelijoitaan – voi käyttää osallistujien vertailu ryhmänä. Läpäisy-
ohjelman aiem missa seurantatutkimuksissa ei ole käytetty vertailu asetelmia, 
joten tarkastus tuottaa uutta tietoa ohjelman vaikutuksista. 

Määrällisten aineistojen ja analyysien lisäksi tarkastuksessa on kerätty 
laadullista aineistoa asiantuntijahaastatteluilla. Haastateltavia tahoja ovat 
olleet opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja muutamat satunnai-
sesti valikoidut, hankkeeseen osallistuneet ammatilliset oppilaitokset maan 
eri osissa. Laadullisen aineiston tarkoituksena on täydentää ja syventää mää-
rällisen aineiston antamaa kuvaa. Haastatteluilla on selvitetty muun muas-
sa sitä, miten ammatillisen koulutuksen kehittäminen on organisoitu, mi-
ten ohjelmien rahoituksen käyttöä valvotaan ja miten ohjelmien seuranta on 
järjestetty. Lisäksi selvitettiin läpäisyohjelman toteutusta sekä oppilaitosten 
ohjelmaan osallistumisen syitä ja omia näkemyksiä ohjelman vaikutuksista.

Tarkastuksen tuloksia voidaan hyödyntää vastaavien kehittämis ohjelmien 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuloksista voi olla hyötyä myös koulutuk-
seen liittyvien laajempien hankkeiden ja reformien toimeenpanossa. 

Määrällistä tarkastelua on 
täydennetty laadullisella aineistolla
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2 Miten ammatillista koulutusta on 
viime vuosina kehitetty?

Hallitusohjelmissa linjataan ammatillisen koulutuksen kehittämisen suu-
ret linjat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kehittämisen toteutuk-
sesta, ja Opetushallitus tekee käytännön kehittämistyötä valtion talous-
arvioissa myönnetyillä kehittämismäärärahoilla. Opetushallitus myös seuraa 
ja valvoo kehittämisavustusten käyttöä. Runsaslukuisia ja lyhytkestoisia 
kehittämis avustuksia jaetaan jokavuotisilla hakuprosesseilla. Tarkastuk-
sen perusteella olisi syytä pohtia nykyistä laajempia ja pitkäkestoisempia 
kehittämis hankkeita. Samalla on perusteltua rajautua joihinkin tiettyihin, 
ennalta määriteltyihin toimenpiteisiin ja kohdentaa ne tarkemmin rajattui-
hin opiskelija ryhmiin.

2.1 Ammatillisen koulutuksen arvostus on 
parantunut

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan ammatillisen koulutuk-
sen mielikuva ja imago ovat viimeisten vuosikymmenien aikana parantu-
neet huomattavasti. Peruskoulun päättävistä noin puolet hakeutuu amma-
tilliseen koulutukseen, ja suosituimmille linjoille on vaikeampi päästä kuin 
lukioon. Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta lisäsi erityisesti vuo-
den 1997 uudistus, jossa tutkinnon suorittaneille annettiin jatko-opinto-
kelpoisuus korkeakouluihin. Enää ei siis tarvinnut suorittaa lukiota voidak-
seen jatkaa opintoja korkeakoulussa.

Opetushallituksen asiantuntijoiden mukaan vielä 1970- ja 1980- luvuilla 
ammatillisen koulutuksen arvostus oli selvästi nykyistä alhaisempi. Ylei-
nen linja oli se, että työväestön lapset suuntasivat pääsääntöisesti ammatti-
kouluun ja toimihenkilöperheiden lapset lukioon ja akateemisiin ammat-
teihin. Suurissa kaupungeissa oli myös tiettyjä ammattikouluja, joilla oli 
erityisen huono maine esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi.

Suhtautuminen alkoi muuttua 1990-luvun laman jälkeen. EU-jäsenyy-
den mukanaan tuomalla koheesiorahoituksella saatiin käyntiin paljon hy-
viä ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita, ja ammatillisen koulu-
tuksen arvostus alkoi kohota. Työssä oppimiseen alettiin panostaa entistä 
enemmän. Kehitys kulminoitui 2010-luvun alkupuolella, kun peruskoulun 
päättävistä enemmistö haki yhteishaussa ensisijaisesti ammatilliseen kou-
lutukseen. Osa joutui kuitenkin menemään lukioon, koska ei päässyt toivo-
malleen linjalle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden mukaan ammatillisen 
koulutuksen ensisijainen tavoite on palvella työ- ja elinkeinoelämää, mut-
ta koulutuksella on myös sivistäviä tavoitteita. Nykyisin työelämän tarpeet 
vaihtelevat hyvin nopeasti, ja uusia ammatteja syntyy jatkuvasti. Opetus- 
ja kulttuuri ministeriön jatkuvalla ennakointityöllä pyritään vastaamaan 
työmarkkinoiden tarpeisiin: lisäämään koulutusta alueellisesti ja valta-
kunnallisesti aloilla, joilla odotetaan syntyvän pulaa työvoimasta, ja vähen-
tämään niiltä, jotka eivät enää työllistä entiseen tapaan.

Ammatillisen koulutuksen 
suosituimmille linjoille on 
vaikeampi päästä kuin lukioon

Ammatillisen koulutuksen 
ensisijainen tavoite on 
palvella elinkeinoelämää
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Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ongelmana on se, että koulu-
tus kestää kolme vuotta, joten kovin nopeasti ei kysyntämuutoksiin pystytä 
reagoimaan. Aina nuoret eivät myöskään halua valita niitä aloja, joilla työ-
markkinoilla nähdään olevan kysyntää. Koulutuksen kohdentamisessa aloit-
tain ja alueittain joudutaankin aina jossain määrin tasapainoilemaan ihmis-
ten omien kiinnostuksen kohteiden ja toisaalta työelämän tarpeiden välillä.

Opetushallituksessa todettiin, että tutkintonimikkeiden määrää on vii-
me vuosina vähennetty, ja samalla tutkintojen sisällöistä on tehty jousta-
vampia. Aloitusmääriin ovat jonkin verran vaikuttaneet myös työnsaanti-
mahdollisuudet – mutta eivät aina. Joiltain aloilta valmistutaan yhä suoraan 
työttömäksi. 

Opetushallituksessa kaivattiin koulutusresurssien järkevän kohdentami-
sen takaamiseksi laaja-alaisempaa, valtakunnallista koulutuspolitiikan lin-
jaa. Koulutus- ja aluepolitiikka ovat usein ristiriidassa keskenään. Alueil la 
pyritään turvaamaan oman alueen nuorten koulutusmahdollisuudet lähel-
lä kotia, mutta valtakunnallisesti katsottuna se ei ole aina järkevintä. Riski-
nä on se, että nuoret kouluttautuvat aloille, joilla työnsaantimahdollisuudet 
ovat heikot tai olemattomat. Koulutuksen järjestämislupaan liittyvällä vuo-
tuisella suoritepäätöksellä voidaan kuitenkin kohdentaa pieni osa opiskelija-
vuosimäärästä työelämän tarpeiden mukaisesti. 

2.2 Pitkän ajan kehittämissuunnitelmista on 
luovuttu

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden mukaan ideat ja aloit-
teet ammatillisen koulutuksen kehittämiseen voivat tulla monilta tahoil-
ta. Tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi on voitu asettaa 
esi merkiksi kulloinkin voimassaolevassa hallitusohjelmassa. Kehittämis-
ehdotuksia tekevät myös 26 koulutustoimikuntaa, jotka on nimetty seuraa-
maan, arvioimaan ja ennakoimaa. Toimikunnissa ovat laajasti edustettuina 
eri työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät. Aloitteita voivat tehdä myös eri 
koulutus alojen opettajat ja opiskelijat. 

Aiemmin kehittämistoimia linjattiin monivuotisilla koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelmilla (KESU), jotka valtioneuvosto hyväk-
syi. Viimeisin kehittämissuunnitelma laadittiin vuosille 2011–2016, ja siinä 
ammatillisesta koulutuksesta todetaan mm. seuraavaa: 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmien laadinta lope-
tettiin vuonna 2016 koulutuslainsäädäntöä muuttamalla. Hallituksen esi-
tyksessä 77/2015 muutosta perustellaan tarpeella vähentää hallituksen 
toimintasuunnitelmasta erillisiä ohjausasiakirjoja. Jatkossa koulutuksen 
mitoitusta koskevat linjaukset tullaan käsittelemään osaamisen ja koulu-
tuksen ministeri työryhmässä. 

Aluepolitiikka ja koulutuspolitiikka 
ovat usein ristiriidassa

Monivuotisia 
kehittämissuunnitelmia 
ei enää laadita

Ammatillisten tutkintojen tulee perustua työelämän osaamis tarpeisiin 
ja tutkintojärjestelmän tulee muodostaa selkeä ja johdonmukaisen ko-
konaisuus, joka tukee koko tutkinnon suorittamista, opintojen jousta-
vaa suorittamista ja elinikäistä oppimista. Lähtökohtana on, että am-
matillinen peruskoulutus antaa opiskelijalle vahvan ammattitaidon, 
joka mahdollistaa nopean työelämään siirtymisen sekä laaja-alaisia 
ammatillisia ja elinikäisen oppimisen valmiuksia.3  
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Koulutuksen järjestäjille suunnattujen kehittämishankkeiden valtion-
apuviranomaisia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus, joka 
toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. Aiemmin myös Kansain-
välisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO myönsi valtionavustuk-
sia. CIMO yhdistyi Opetushallitukseen ja Opetushallitus aloitti uutena vi-
rastona 1.1.2017. 

Ministeriö vastaa valtion avustusten rahoituksen reuna ehdoista, ja 
Opetushallitus suunnittelee ja valmistelee valtionavustushaut paino-
pisteineen sen valtionavustus rahoituksen osalta, jonka ministeriö on 
osoittanut Opetushallituksen myönnettäväksi. Siten Opetushallitus aset-
taa yksityiskohtaiset kriteerit hankevalinnalle, arvioi hakemukset ja te-
kee valtion avustuspäätökset. Opetushallitukselle kuuluu myös hankkeiden 
talous seuranta ja valtionavustusten käytön valvonta. Opetushallitus on aloit-
tanut hankkeiden tarkastamisen paikan päällä vuonna 2017.

Ministeriön mukaan pääsääntö tuetuissa kehittämishankkeissa on vii-
me vuosina ollut se, että pyritään avustamaan isoja, verkostoituneita hank-
keita, joissa on mukana useita koulutuksen järjestäjiä. Lisäksi on edellytet-
ty, että verkostoissa on mukana sekä kokeneita että uusia toimijoita. Vuosina 
2011–2014 toteutettu läpäisyn tehostamisohjelma oli yksi esimerkki tällai-
sista hankkeista. Hanketoimijoiden on pääsääntöisesti oltava oppilaitos-
ten vakituista henkilöstöä, jotta uudet toimintatavat saadaan juurrutettua 
pysyvästi käytäntöön. Jos hankkeita toteutettaisiin määräaikaisella hen-
kilöstöllä, kehitystyön tulokset todennäköisesti häviäisivät henkilöiden 
työ suhteiden päättyessä. Kehittämishankkeet voidaankin nähdä samal-
la opettajien täydennys koulutuksena. Tavoitteista huolimatta osa kehittä-
mishankkeista on yhä volyymiltään varsin pieniä, kuten seuraavassa ala-
luvussa käy ilmi.

2.3 Opetushallitus jakaa vuosittain lukuisia 
pieniä avustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö muodostaa ammatillisen koulutuksen kehittä-
misen päälinjat, ja Opetushallitus vastaa niiden toimeenpanosta. Ministe riön 
virkamiehet tuottavat pääsääntöisesti taustatiedot hallitus neuvotteluihin, 
joissa luodaan ammatillisen koulutuksen kehittämistavoitteita hallituskau-
delle. Näihin neuvotteluihin vaikuttavat luonnollisesti myös työmarkkina- 
ja etujärjestöt. 

Ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja lainsäädäntöuudistuksia val-
mistellaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön 
sekä Opetushallituksen nimittämissä työryhmissä. Työryhmissä on edustajia 
mainituista ministeriöistä, työmarkkinaosapuolten edunvalvonta järjestöistä 
ja muista sidosryhmistä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä työryhmis-
sä edustaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, joka on kou-
lutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. 

Opetushallitus neuvottelee vuosittain ministeriön kanssa, mihin talous-
arviomomenteille myönnetyt kehittämismäärärahat pääosin käytetään. Li-
säksi on eräitä kohteita, joiden avustukset ovat enemmän tai vähemmän 
pysyväisluonteisia. Opetushallituksen mukaan on huomattava, että avus-
tukset ovat vain yksi osa kehittämistä. Myös tutkintojen perusteita uudis-
tetaan suunnitelmallisesti.

Kehittämishankkeilla koulutetaan 
vakituista henkilöstöä

Avustukset ovat vain yksi 
osa kehittämistä
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2014 2015 2016

hankeryhmiä 21 16 13

myönteisiä avustuspäätöksiä 246* 121 98

milj. euroa 13,3 9,3 14,2

* Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei ole eritelty myönteisten ja kielteisten päätösten lukumääriä.

Taulukko 1: Opetushallituksen myöntämät valtionavustukset ammatillisen koulutuksen 
kehittämishankkeisiin vuosina 2014–2016, poislukien lisäkoulutus  
(lähde: Opetushallituksen tilinpäätökset)

Opetushallitus valmistelee valtionavustushaut sen rahoituksen osalta, jo-
ka on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä irrotettu Opetus hallituksen 
myönnettäväksi. Tarkastusajankohtana hakujen aikataulu oli se, että kehittä-
mishankkeiden haut avattiin pääsääntöisesti alkuvuodesta ja päätökset avus-
tusten jaosta pyrittiin tekemään kesään mennessä.4 Hankkeella on avustuk-
sen käyttöaikaa seuraavan vuoden loppuun eli käytännössä noin 1,5 vuotta. 

Avustettavien hankkeiden valinta tehdään pisteyttämällä hakemukset 
tiettyjen arviointikriteerien mukaan. Pisteytyksen tekee kaksi tai kolme 
Opetushallituksen asiantuntijaa. Hakemuksiin voidaan myös pyytää täs-
mennyksiä. Jos kaksi hakemusta päätyy tasapisteisiin, arvioidaan hakemuk-
sen sanallisia perusteluja ja muun muassa uutuusarvoa. Vastaavantyyppisiä 
pisteytysmenettelyjä käytetään yleisesti jaettaessa apurahoja tai avustuksia.

Opetushallituksen myöntämät avustukset 2014–2016

Tarkastuksessa koottiin tietoja Opetushallituksen ammatillisen koulutuk-
sen kehittämiseen myöntämistä valtionavustuksista vuosilta 2014–2016, jot-
ta saataisiin kokonaiskuva avustettujen hankkeiden koosta (taulukko 1). Yk-
si hankeryhmä voi koostua useista kymmenistä samaa aihepiiriä edistävistä 
hankkeista. Jokaisesta yksittäisestä hankkeesta tehdään erillinen avustus-
päätös. Esimerkiksi vuonna 2016 jaettiin 14,2 miljoonaa euroa 98 hankkeel-
le. Keskimääräinen avustus oli täten 145 000 euroa per hanke.

Esimerkkejä vuosina 2014–2016 avustetuista hankeryhmistä ovat:
 – Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta
 – Ammattikoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen 
 – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen
 – Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen 
 – Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen
 – Vientiteollisuusalojen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
 – Osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen perus-

koulutuksen uudistusten toimeenpanon tuki
 – Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
 – Ammatillisen peruskoulutuksen laadun kehittäminen.

Avustettavat hankkeet valitaan 
arviointikriteerien perusteella
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Opetushallitus ei ole ainoa ammatillisen koulutuksen kehittämis-
hankkeiden valtionapuviranomainen. Taulukosta 1 puuttuvat opetus- ja 
kulttuuriministeriön jakamat valtionavustukset ammatilliseen koulutuk-
seen. Vuosina 2011–2013 ministeriö myönsi valtionavustuksia 1–2 miljoonaa 
euroa vuodessa. Vuonna 2014 se myönsi avustuksia noin 9 miljoonaa euroa 
ja vuonna 2015 noin 66 miljoonaa euroa, mikä johtui hallituksen päättämis-
tä nuorten aikuisten (NAO) ja aikuisten osaamisohjelmista (ENO), jotka ra-
hoitettiin ministeriön kautta. 

Taulukkoon 1 on summattu vain ammatillisen koulutuksen kehittämis-
hankkeet. Niiden lisäksi Opetushallitus avustaa jatkuvasti useita tuhansia 
kehittämishankkeita muilla koulutussektoreilla.5 Opetushallituksen rahoit-
tamissa kehittämishankkeissa omarahoitusosuus on tavallisesti 25 prosent-
tia. Osuus voi kuitenkin olla pienempikin; ammatillisen koulutuksen läpäi-
syohjelmassa se oli vain 10 prosenttia. Toisin sanoen koulutuksen järjestäjä 
joutuu myös itse rahoittamaan hanketta jonkin verran. 

Jokaisella kehittämishankkeella on kaksi valvojaa

Jokaiselle avustetulle kehittämishankkeelle nimetään Opetushallitukses-
ta vastuuvirkamies. Hän seuraa hankkeen etenemistä, käy tarvittaessa pai-
kan päällä ja pitää yhteyttä hankevetäjään. Hankkeen päättyessä avustuk-
sen saaja toimittaa loppuraportin, josta vastuuvirkamies vertaa hankkeen 
toteutusta alkuperäiseen hakemukseen. Lisäksi hankkeen käy läpi Opetus-
hallituksen taloustarkastaja, joka tarkastaa hankkeen pääkirjanpidon ja tar-
vittaessa tositteita. Toisin sanoen jokaista hanketta valvoo kaksi Opetus-
hallituksen virkamiestä.6

Kehittämishankkeiden tulosseuranta on siis perustunut hankkeiden toi-
mittamiin loppuraportteihin. Joidenkin hankkeiden seurannassa on käytet-
ty lisäksi tilasto- ja rekisteritietoja. Sen sijaan seurannassa ei ole käytetty 
vertailu asetelmia, joissa hankkeisiin osallistuneita oppilaitoksia tai opiske-
lijoita verrattaisiin tavoitemuuttujien osalta hankkeisiin osallistumiin ver-
rokkeihin. Osa kehittämishankkeista on tosin ollut rahallisesti niin pieniä, 
ettei niiden vaikutusten arviointi vertailuasetelmilla olisi ollut tarkoituksen-
mukaista. Arviointiasetelmia muodostettaessa on myös otettava huomioon 
kehittämishankkeiden tavoitteet ja niiden kvantifiointi.

Opetushallituksen mukaan kehittämisavustuksia on joskus jouduttu 
perimään takaisin. Syynä on tavallisesti se, että rahaa on käytetty johonkin 
muuhun, kuin mihin sitä oli myönnetty – on esimerkiksi tehty liikaa laite-
hankintoja. Päätavoitteena hankerahoituksessa on se, että raha käytettäisiin 
osaamisen ja toiminnan kehittämiseen, ei laitteiden ostoon. Selkeitä väärin-
käytös- tai petostapauksia ei kuitenkaan ole havaittu.

Myös ministeriö jakaa 
valtionavustuksia 
ammatilliseen koulutukseen

Avustukset on tarkoitettu 
pääasiassa osaamisen ja 
toiminnan kehittämiseen
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Koulutusreformi pyrkii tehostamaan ammatillista koulutusta

Yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista on toisen as-
teen ammatillisen koulutuksen reformi, joka tuli voimaan vuoden 2018 
alusta. Reformi koostuu kahdesta toimenpiteestä: 
1. Uudistetaan toisen asteen ammatillista koulutusta vastaamaan 

tulevaisuuden osaamistarpeita. 
2. Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestel-

mästä yhtenäinen kokonaisuus.

Reformin tavoitteena on poistaa ammatillisen koulutuksen päällek-
käisyyksiä ja koota koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhdeksi koko-
naisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Tarkoitukse-
na on myös uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteita 
ja toimintaprosesseja. Hallituksen päivitetyn toimintasuunnitelman7 
mukaan reformilla pyritään tehostamaan ja joustavoittamaan amma-
tillista koulutusta nykyistä paremmin työelämän tarpeita palvelevaksi. 

Hallitus antoi reformia koskevan lakiesityksen (HE 39/2017) edus-
kunnalle 24.4.2017. Esityksessä ehdotettiin, että ammatillisesta kou-
lutuksesta säädettäisiin kokonaan uusi laki ja vanhat lait kumottaisiin. 
Esitys hyväksyttiin 11.8.2017 (nro 531/2017).

2.4 Koulutuksen järjestäjät toivovat 
pitkäjänteisempää kehittämistä

Tarkastuksessa haastateltiin neljää satunnaisesti valittua koulutuksen järjes-
täjää. Kaikki haastatellut olivat olleet mukana ammatillisen koulutuksen lä-
päisyn tehostamisohjelmassa, ja haastatteluissa käsiteltiin läpäisy ohjelman 
toteutuksen lisäksi ammatillisen koulutuksen kehittämistä yleisemmällä ta-
solla. Järjestäjiltä kysyttiin näkemyksiä myös ammatillisen koulutuksen re-
formista. Haastatteluilla kerättiin tarkastusevidenssiä ammatillisen koulu-
tuksen kehittämisen yleiskuvasta, siinä havaituista puutteista ja epä kohdista 
toteuttajatasolla sekä toiminnan mahdollisista parannusehdotuksista. 

Tarkastuksessa haastatellut ammatillisen koulutuksen järjestäjätahot pi-
tivät nykyistä kehittämistoimintaa lyhytjänteisenä ja liian monista pienistä 
hankkeista koostuvana. Samoja asioita edistetään monissa hankkeissa. Ke-
hittämisavustusten hakuja julistetaan joskus auki hyvinkin nopealla aika-
taululla ja tyypillinen hankkeen kesto on yksi vuosi. Kehittämisavustusten 
hakuaikataulut eivät myöskään sovi kovin hyvin yhteen oppilaitosten luku-
vuosisuunnitteluun, joka perustuu syys- ja kevätlukukausiin. Hanketoimin-
nan tulisi olla pitkäkestoisempaa ja keskittyä suurempiin kokonaisuuksiin.

Koulutuksen järjestäjät näkivät koulutuksen kehittämisen luonnollisena 
toimintana, jota tapahtuu myös ilman erillisiä hankkeita. Avustuksilla pys-
tytään kuitenkin parhaimmillaan nopeuttamaan luonnollista kehittämistä 
ja keskittämään toimia joihinkin valtakunnallisesti tärkeinä pidettyihin ai-
hepiireihin. Haastateltujen koulutuksen järjestäjien talousarvioista kehit-
tämishankerahat muodostavat yleensä muutaman prosentin.

Hanketoimintaa pidettiin 
liian lyhytjänteisenä
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Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan reformissa yhdistetään 
nuorten ja aikuisten ammatilliset koulutukset, ja näitä säädellään jat-
kossa yhdellä lailla. Reformin yleistavoite on tehostaa toimintaa, sil-
lä ammatillisen koulutuksen valtionosuudet vähenevät 190 miljoonaa 
euroa eli suhteellisesti yli neljänneksellä. Ministeriön arvion mukaan 
koulutustarjonta ei tule juurikaan vähenemään, sillä ikäluokat ovat pie-
nenemässä muutoinkin.

Ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön kaikil-
le opiskelijoille yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi. Henkilö-
kohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkinto-
polkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua 
kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaistaminen koskee 
kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmenta-
vien koulutusten opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään myös 
ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän koulutuksen opis-
kelijalle ja ammatilliseen tehtävään valmistavan koulutuksen opiskeli-
jalle, jos koulutus perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. 

Tutkintojen laajuutta kuvataan reformin voimaantulon jälkeen 
osaamis perusteisesti eikä kalenterivuosina. Täten tutkinnon suorit-
tamiseen kuluva aika voi vaihdella. Jos henkilöllä on esimerkiksi aiem-
min hankittua osaamista, hän voi todentaa sen esimerkiksi näytöllä ja 
saada osan tutkinnosta suoritettua tätä kautta. 

Tähän mennessä ammatillisen koulutuksen rahoitus on jaettu 
opiskelija määrän perusteella. Uudistuksen myötä tulos perusteisen 
rahoituksen osuutta kasvatettiin. Vuodesta 2022 suoritus- ja 
vaikuttavuus perustein jaettava rahoitus muodostaa 50 prosenttia 
kokonais rahoituksesta. Tästä 35 prosenttia määräytyy suoritettu-
jen tutkinnon osien osaamispisteiden ja tutkintojen lukumäärän pe-
rusteella ja 15 prosenttia tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden 
työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen, opiskelijapalautteen ja 
työ elämäpalautteenperusteella. Opiskelijavuosimäärä tuo enää 50 
prosenttia rahoituksesta (kuvio 1). Rahoituksessa painotetaan siis ny-
kyistä enemmän sitä, että opiskelijat saavat tutkinnon suoritettua ja 
sijoittuvat koulutuksen jälkeen työelämään.

50 %
35 %

15 %

opiskelijamäärä
tutkinnon suorittaneiden määrä
työllistyneiden tutkinnon suorittaneiden määrä 
+ jatko-opintoihin siirtyneet

Kuvio 1: Ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteet vuodesta 2022 alkaen 
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Koulutuksen järjestäjät suhtautuivat reformin tavoitteisiin 
myönteisesti 

Kaikki tarkastuksessa haastatellut koulutuksen järjestäjät olivat jo enna-
kolta varautuneet tulevaan ammatillisen koulutuksen reformiin ja valtion-
osuusleikkauksiin. Oppilaitoksissa on järjestetty YT-neuvotteluja ja henki-
löstöä on myös irtisanottu. Opetushenkilöstön määrä on vähentynyt eräissä 
paikoissa jopa kymmenillä prosenteilla. 

Toisaalta järjestäjätahoilla arveltiin, että aiemmin ammatillisissa oppi-
laitoksissa on rahoitusta ollut käytettävissä runsaahkosti. Esimerkiksi oppi-
laitosten työsalit ja vastaavat koulutilat ovat jatkuva ihmettelyn aihe kansain-
välisille delegaatioille, jotka käyvät Suomessa tutustumiskäynneillä. 

Sinänsä reformin tavoitteita pidettiin enimmäkseen perusteltuina. Haas-
tateltujen mukaan on hyvä, että koulutusta kehitetään yksilöllisempään, 
osaamisperusteiseen ja työelämälähtöiseen suuntaan. Opiskelijalle on tur-
ha opettaa sellaista, mitä hän jo osaa. Tämä nopeuttaa valmistumista ja pa-
rantaa opiskelumotivaatiota. 

Reformin tavoitteet eivät ole tulleet haastatelluille mitenkään yllätykse-
nä, sillä samoista asioista on puhuttu kentällä jo vuosien ajan. Heidän mu-
kaansa monet Opetushallituksen viimeaikaiset kehittämishankkeet, kuten 
läpäisyohjelma, ovat tavallaan pohjustaneet reformia. 

Koulutuksen järjestäjät kantoivat myös jossain määrin huolta ammatti-
oppilaitosten tulevaisuudesta. Johtavatko säästöt ja reformit negatiiviseen 
julkisuuteen ja vaikuttaako se hakijamääriin? Joillakin aloilla on jatkuvasti 
vaikeuksia saada tarpeeksi ensisijaisia hakijoita. Osittain tämä johtuu oppi-
laitosten mukaan siitä, että nuorilla on vanhentuneita käsityksiä monien am-
mattien sisällöstä nykypäivänä. Monissa tapauksissa nämä käsitykset ovat 
peräisin vanhemmilta tai peruskoulujen opinto-ohjaajilta, jotka oman aka-
teemisen koulutuksensa vaikutuksesta saattavat painottaa lukio-opintoja 
ammatillisten opintojen kustannuksella.

Reformin sisältämistä 
uudistuksista on puhuttu jo vuosia
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3 Miten ammatillisen koulutuksen 
läpäisyn tehostamisohjelmaa 
toteutettiin?

Tarkastuksessa perehdyttiin tarkemmin vuosina 2011–2014 rahoitettuun 
ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaan. Ohjelma oli 
Opetushallituksen tavanomaisiin kehittämishankkeisiin verrattuna laaja ja 
pitkäkestoinen. Siihen käytettiin neljän vuoden aikana 16 miljoonaa euroa. 
Sen tarkoitus oli parantaa ammatillisten opintojen suorittamista tavoite-
ajassa sekä vähentää keskeyttämisiä. Virallisten seurantaraporttien ja oh-
jelmasta teetetyn ulkopuolisen arvioinnin perusteella keskeyttäminen on 
vähentynyt läpäisyohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa. Näissä arvi-
oinneissa ei kuitenkaan kerätty vertailutietoja opiskelijoista, jotka eivät 
osallistuneet ohjelmaan, vaan arvioinneissa käytettiin lähinnä laadullisia 
aineistoja ja menetelmiä.

3.1 Ohjelma oli poikkeuksellisen laaja ja 
pitkäkestoinen

Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteena oli parantaa ammatillisen perus-
koulutuksen kolmen vuoden läpäisyprosenttia 58 prosentista 65 prosenttiin. 
Vuotuista keskeyttämisprosenttia ohjelmalla oli tarkoitus laskea 10 prosen-
tista 7 prosenttiin.8 Ohjelman kohteena olivat erityisesti opiskelijat, jotka 
ovat vaarassa keskeyttää opintonsa ja syrjäytyä yhteiskunnasta. Lisäksi oh-
jelman tavoitteena oli löytää keinoja ja käytäntöjä opintojen suorittamisen 
tehostamiseksi, opintojen pitkittymisen ehkäisemiseksi ja opintojen lop-
puun suorittamiseen tilanteissa, joissa opiskelija on jo siirtynyt työelämään.

Ohjelmaan kohdennettujen määrärahojen käytön perusteet linjattiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä 14.3.2011. Siinä todettiin, että 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käytännössä nykyisten keskeyttämis-
tä vähentävien käytäntöjen vakiinnuttamista ja levittämistä koko ammatil-
lisen koulutuksen kenttään sekä uusia toimenpiteitä.9

Ohjelman toteutukseen budjetoitiin 16 miljoonaa euroa jaettuna nel-
jälle vuodelle. Rahoitus jaettiin koulutuksen järjestäjille hakemusten pe-
rusteella. Esimerkiksi ensimmäisenä vuonna (2011) hakemuksia tuli 28 
ja ohjelmaan valittiin 17 hanketta.10 Hakemuksia pyydettiin nimenomaan 
järjestäjä verkostoilta, joten jokaisessa hankkeessa oli mukana useita kou-
lutuksen järjestäjiä.

Hankkeet ovat olleet erityyppisiä: osa painottui pedagogisten ratkaisu-
jen kehittämiseen, osa opinto-ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon, osa taas esi-
merkiksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen. Joissain hankkeis-
sa pyrittiin kehittämään useita painopistealueita samanaikaisesti. Valtaosa 
ohjelmaan osallistuneista koulutuksen järjestäjistä oli mukana useampana 
vuonna, ja monet olivat mukana useassa hankkeessa samanaikaisesti. Suu-
rimmat yksittäiselle hankkeelle myönnetyt vuosiavustukset olivat yli puo-
li miljoonaa euroa.

Tavoitteena opintojen 
läpäisy tavoiteajassa

Ohjelmaan käytettiin 16 
miljoonaa euroa
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Opetushallituksen mukaan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehosta-
misohjelma oli rahoitukseltaan ja kestoltaan poikkeuksellisen laaja ohjelma, 
kun sitä verrataan Opetushallituksen muuhun valtionavustuksilla tuettuun 
kehittämistoimintaan. Vuosina 2011–2014 Opetushallitus myönsi valtion-
avustuksia ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeisiin yhteen-
sä 12–14 miljoonaa euroa vuodessa.11 Läpäisyohjelmaan käytettiin siis noin 
kolmannes vuotuisista ammattikoulutuksen avustusmäärärahoista.

Suhteessa ammatillisen koulutuksen kokonaismenoihin läpäisyn te-
hostamisohjelma ja muut vastaavat valtionavustuksilla tuetut kehittämis-
toimet ovat olleet melko pieniä panostuksia. On kuitenkin huomattava, et-
tä opintojen keskeyttäminen ja mahdollinen yhteiskunnasta syrjäytyminen 
aiheuttaa huomattavat suorat ja välilliset kustannukset julkiselle sektorille 
ja myös kansantaloudelle menetettyjen tuotannontekijätulojen muodossa. 

Ohjelmasta laadittiin useita seurantaraportteja

Läpäisyn tehostamisohjelmaa seurattiin tiiviisti koko sen toteutusajan. To-
teutuksesta on laadittu neljä Opetushallituksen julkaisemaa seurantara-
porttia:

 – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 
2011–2012 (Jukka Vehviläinen ja Marika Koramo)

 – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 
2011–2013 (Salla Hurnonen ja Juhani Pirttiniemi)

 – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, Seuranta-
tutkimuksen raportti 2013 (Jukka Vehviläinen)

 – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, Laadullinen 
ja määrällinen seuranta vuonna 2014 (Marika Koramo ja Jukka Veh-
viläinen).

Ohjelmasta teetettiin lisäksi ulkopuolinen arviointi, jonka toteutti Tu-
run yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus.12 Edellä mainittujen 
seurantaraporttien ja muun kerätyn materiaalin perusteella laadittiin myös 
ohjelman historiikki, joka julkaistiin vuonna 2016.13

Läpäisyn tehostamisohjelman viralliset seurannat ja arvioinnit on to-
teutettu pääosin laadullisin menetelmin. Pääasiallisena aineistona on siis 
käytetty hanketoimijoille ja sidosryhmille tehtyjä kyselyjä ja haastatteluja. 
Näillä tiedonhankintamenetelmillä on kerätty eri toimijoiden käsityksiä ja 
näkemyksiä siitä, miten ohjelmaa on toteutettu ja mitä ohjelmalla on saatu 
oppilaitoksissa aikaan. Laadullista arviointia on raportoitu vuosien 2011–
2012, 2013 ja 2014 seurannoissa. 

Seurantaraporttien määrällisenä aineistona on käytetty ohjelmassa mu-
kana olleiden koulutuksen järjestäjien toimittamia tietoja opintonsa ohjel-
man aikana oppilaitoksesta eronneista opiskelijoista. Tätä aineistoa on kä-
sitelty vuosien 2011–2013 ja 2014 raporteissa. Samaa määrällistä aineistoa 
on hyödynnetty myös ohjelman ulkopuolisessa arvioinnissa. 

Ulkopuolisessa arvioinnissa todetaan yhteenvetona, että läpäisyohjelma 
on onnistunut vähentämään keskeyttämisiä ja parantamaan läpäisyä. Tulos 
perustuu arvioinnissa tehtyyn kyselyyn. Tulokseen on syytä suhtautua va-
rauksella, sillä hanketoimijoilla voi olla kannustin vastata tämäntyyppisiin 
kysymyksiin myönteisesti. Sama varaus pätee virallisten seuranta raporttien 
haastatteluaineistoihin. 

Kehittämisrahat ovat olleet 
suhteellisesti pieniä panostuksia

Ohjelmaa on arvioitu lähinnä 
laadullisin aineistoin ja menetelmin
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Viimeisimmässä eli vuoden 2014 seurantaraportissa todetaan edellä mai-
nittujen määrällisten seurantatietojen perusteella, että ammatillisen perus-
koulutuksen keskeyttäminen on kolmen vuoden aikana hieman vähentynyt 
ohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa. Tämän tiedon perusteella ei voi-
da kuitenkaan vielä tehdä luotettavia päätelmiä ohjelman vaikuttavuudes-
ta, sillä raportissa ei ole esitetty vertailutietoja oppilaitoksista, jotka eivät 
osallistuneet läpäisyn tehostamisohjelmaan. Tämä olisi tosin edellyttänyt 
sitä, että kyseiset seurannat olisi toteutettu myöhemmin. Voihan olla, että 
keskeyttäminen on vähentynyt muuallakin samalla tavalla mutta ohjelmaan 
liittymättömistä syistä johtuen.

Läpäisyn tehostamisohjelman tuloksellisuutta on arvioitu tarkemmin 
luvussa 4.

3.2 Ohjelman ansiosta koulutuksen läpäisyyn 
ryhdyttiin kiinnittämään enemmän 
huomiota

Tarkastuksen yhteydessä kuultiin asiantuntijoita neljästä ohjelmaan osal-
listuneesta koulutuksen järjestäjätahosta. Omien sanojensa mukaan järjes-
täjät hakivat läpäisyohjelmaan lähinnä parantaakseen tutkintojen suoritta-
mista ja vähentääkseen keskeyttämisiä. 

Järjestäjät korostivat sitä, että ennen läpäisyohjelman alkamista amma-
tillisissa oppilaitoksissa ei juurikaan puhuttu opintojen läpäisyprosenteis-
ta ja läpäisyyn vaikuttavista seikoista. Pääpaino oli ”koulun pidossa”. Opis-
kelijoiden valmistumista ei seurattu, koska se ei vaikuttanut rahoitukseen. 
Ammatillisen koulutuksen valtionosuudet myönnettiin 20.1. ja 20.9. läs-
nä olevien opiskelijoiden lukumäärän perusteella. Näihin laskettiin kaikki, 
jotka kyseisinä päivinä ”saatiin pidettyä koulun alueella”. Ohjelman myö-
tä läpäisy prosenttien seuraamisesta tuli rutiinia. Tätä pidettiin yhtenä oh-
jelman merkittävimmistä saavutuksista. Läpäisystä ryhdyttiin keskustele-
maan enemmän ja ymmärrettiin, että siihen on myös mahdollista vaikuttaa 
oppilaitoksissa. 

Vuonna 2018 voimaan tullut laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 
muuttaa myös koulutuksen rahoitusperusteita. Jatkossa enää puolet rahoi-
tuksesta jaetaan opiskelijavuosimäärän perusteella, ja 35 prosenttia rahoi-
tuksesta tulee suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteiden ja tutkinto-
jen lukumäärien perusteella ja 15 prosenttia tutkinnon tai tutkinnon osia 
suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen, opiskelija-
palautteen ja työelämäpalautteen perusteella. Tämänkin vuoksi läpäisyyn 
on ryhdytty oppilaitoksissa kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. 

Koulutuksen järjestäjät kaipasivat läpäisy- ja keskeytysprosenttien las-
kentaan yhtenäisiä laskukaavoja ja määritelmiä. Eri oppilaitoksissa on käy-
tössä erilaisia laskentatapoja, eivätkä niillä saadut luvut ole vertailu kelpoisia. 
Koulutuksen järjestäjät viestittivät tarpeesta Opetushallitukselle ja opetus- 
ja kulttuuriministeriöön läpäisyohjelman aikana, mutta syystä tai toises-
ta laskentatapoja ei ole saatu yhtenäistettyä. Asialla on merkitystä lähinnä 
oppi laitosten oman toiminnan seurannan ja oppilaitosten vertailun näkö-
kulmasta. Opetushallinnon tilastopalvelusta14 löytyy toki vertailukelpoisia 
lukuja oppilaitoksittain.

Seurannassa ei ole 
kerätty tietoja ohjelmaan 
osallistumattomista verrokeista

Opiskelijoiden valmistumista ei 
aiemmin juurikaan seurattu
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Tarkastuksessa haastatellut koulutuksen järjestäjät totesivat läpäisy-
ohjelman jonkin verran parantaneen läpäisyprosentteja ja vähentäneen 
keskeyttämisiä. Vaikutus oli muutaman prosenttiyksikön luokkaa. Kaikissa 
oppilaitoksissa kuitenkin pääteltiin, että tutkinnon suorittamiseen vaikutta-
vat muutkin tekijät, eikä ohjelman vaikutusta pystytä erottelemaan näiden 
muiden tekijöiden vaikutuksesta. Tärkeimmiksi keskeyttämissyiksi luetel-
tiin väärä alanvalinta ja terveydelliset sekä sosiaaliset syyt. 

Opintojen läpäisy riippuu paljon myös opettajasta, tämän pedagogisis-
ta taidoista ja kyvystä kohdata nuoria opiskelijoita. Eräissä oppilaitoksis-
sa läpäisyprosenttien vertailu eri alojen ja tutkintojen välillä oli ohjelman 
alku vaiheessa melko tulenarka aihe. Niissä pohdittiin muun muassa sitä, 
välittävätkö mies- ja naisopettajat opiskelijoista samassa vai eri määrin ja 
vaikuttaako se opintojen keskeyttämiseen. 

Ohjelman päätyttyä osa siinä toteutetuista toimenpiteistä jäi oppi-
laitoksissa pysyviksi käytännöiksi, mutta osa unohtui. Suurin vaikutus lie-
nee ollut se, että läpäisystä keskustelusta tuli osa arkea. Myös ammatillisen 
koulutuksen rahoitusuudistus kannustaa oppilaitoksia jatkossa kiinnittä-
mään menneitä vuosia enemmän huomiota siihen, miten hyvin opiskelijat 
saavat tutkintonsa suoritettua.

3.3 Avustusten käyttöä valvottiin 
tavanomaisin menetelmin

Avustusten käyttöä valvottiin läpäisyohjelmassa Opetushallituksen tavallis-
ten menettelytapojen mukaan. Kehittämishankkeista toimitetaan Opetus-
hallitukseen väli- ja loppuraportit, joissa kuvataan hankkeen toimintaa ja 
saavutettuja tuloksia. Raporttien liitteenä ovat pääkirjanotteet, joista hank-
keelle nimetty valvoja näkee rahan käyttökohteet. Ajoittain Opetushallitus 
tekee myös niin sanottuja jälkitarkastuksia, joiden yhteydessä avustuksen 
saajilta pyydetään kirjallisia lisäselvityksiä hankkeiden toiminnasta. 

Kehittämishankkeiden rutiinivalvonta ja jälkitarkastukset tapahtuvat 
siis käytännössä avustuksen saajien toimittamien raporttien ja dokument-
tien perusteella. Valvontakäyntejä Opetushallituksen edustajat tekevät kou-
lutuksen järjestäjien mukaan hyvin harvoin.

Avustusten väärinkäyttöä koulutuksen järjestäjät eivät pitäneet mahdol-
lisena. He olivat sitä mieltä, että kehittämisavustusten käyttöä valvoo oppi-
laitoksissa niin moni henkilö, että niiden väärinkäyttö vaatisi useamman 
henkilön yhteistyötä. Pääosin avustukset käytettiin haastateltujen mukaan 
henkilöstömenoihin, mikä on ollut myös Opetushallituksen linjaus. Laite-
hankintoja tehtiin vain vähän. 

Läpäisyohjelman hankkeet toteutettiin verkostohankkeina, eli yhdessä 
hankkeessa tuli olla mukana vähintään kolme koulutuksen järjestäjää. Mo-
net koulutuksen järjestäjät olivatkin mukana useissa hankkeissa ristiin tois-
tensa kanssa. Tätä pidettiin pääsääntöisesti toimivana ratkaisuna.

Avustusten käytön valvonnalla pyritään varmistumaan siitä, että rahoi-
tus on käytetty siihen, mihin se oli tarkoituskin käyttää. Hankkeiden tulok-
sellisuuden seuranta on eri asia. Koska läpäisyohjelma oli Opetushallituksen 
kehittämishankkeeksi poikkeuksellisen pitkä ja laaja, sen tuloksia seurat-
tiin ja arvioitiin varsin intensiivisesti. Kuten edellä kävi ilmi, Opetushalli-

Paljon riippuu opettajasta
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tuksen julkaisemia seurantaraportteja valmistui vuosittain ja lisäksi ohjel-
masta teetettiin ulkopuolinen arviointi. Myös ohjelman kestäessä pidetyt 
seminaarit ja muut tilaisuudet olivat järjestäjätahojen mukaan osa seuran-
taa ja arviointia. 

3.4 Tutkimusten mukaan vastaavat ohjelmat 
ovat vähentäneet keskeyttämisiä

Toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn tähtääviä ohjelmia 
on tutkittu maailmalla melko paljon. Tutkimuksista on julkaistu kaksi suh-
teellisen tuoretta, Wilsonin (2011) ja Hahnin (2015) tutkimusryhmien jul-
kaisemaa katsausartikkelia.15

Wilson ja kumppanit (2011) löysivät systemaattisessa katsauksessaan yh-
teensä 167 kriteerit täyttävää tutkimusta vuosilta 1985–2010. Mukaan otet-
tujen tutkimusten tuli perustua satunnaiskoe- tai kvasikokeellisiin asetel-
miin. Erilaiset interventiojärjestelyt ja koeryhmittelyt huomioiden mainitut 
167 tutkimusta sisälsivät kaikkiaan 368 riippumatonta otosta. 

Wilsonin ja kumppaneiden meta-analyysitulosten mukaan keskeyttä-
misen ehkäisyohjelmat ovat vaikuttaneet toivotulla tavalla: ohjelmaan osal-
listuneissa interventioryhmissä keskeyttäneitä oli keskimäärin 13 prosent-
tia, kun taas vertailuryhmissä keskeyttäneitä oli keskimäärin 21 prosenttia 
opiskelijoista. Keskeyttämisen ehkäisyohjelmat vähensivät täten keskeyt-
tämisiä noin 8 prosenttiyksiköllä (Wilson ym. 2011, 32). 

Katsauksessa arvioidut ohjelmat vaihtelivat sisällöltään ja toteutuksel-
taan. Ohjelmat sisälsivät muun muassa tavallista intensiivisempää neuvon-
taa ja opinto-ohjausta, tutor-toimintaa, opiskelijoiden läsnäolon seurantaa 
ja työharjoittelua. Yleisin ohjelmatyyppi oli opetusryhmien pienentäminen. 
Monet ohjelmat sisälsivät useita erilaisia komponentteja. Arvioidut ohjel-
mat kestivät keskimäärin 91 viikkoa eli lähes kaksi vuotta. 

Wilsonin ym. katsaus oli tärkeimpänä lähteenä Hahnin ym. (2015) tuo-
reessa systemaattisessa katsauksessa toisen asteen koulutuksen läpäisyn 
tehostamisohjelmiin. Hahn ym. katsauksessa täydennettiin Wilsonin ym. 
tuloksia huomioimalla Wilsonin katsauksen jälkeen ilmestyneet arviointi-
tutkimukset. Hahnin ryhmän tulokset olivat samansuuntaisia kuin Wilso-
nin ryhmän tulokset. Toisin sanoen ohjelmat ovat parantaneet koulutuksen 
läpäisyä; uusimpien tutkimusten mukaan vaikutus on ollut keskimäärin 6,5 
prosenttiyksikköä (Hahn ym. 2015). 

Hahn ym. otsikoivat katsausartikkelinsa ”Programs to Increase High 
School Completion” eli he puhuvat koulun läpäisystä, kun taas Wilson ym. 
tarkastelevat koulupudokkuuden tai keskeyttämisen estämistä (dropout pre-
vention). Käsitteitä voi pitää likimain samaa asiaa tarkoittavina: keskeyttä-
misten väheneminen parantaa tutkintojen läpäisyä. Nämä asiat eivät kui-
tenkaan tapahdu välttämättä samana opiskeluvuonna, sillä keskeyttäminen 
on yleisintä opintojen alussa. 

Suomessa on opinnäytetöinä tutkittu muun muassa koulutuksesta pu-
toamisen riskitekijöitä16, ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen vaikut-
tavia tekijöitä17 ja opiskelumotivaation puutetta selittäviä tekijöitä18. Läpäisyn 
tehostamisohjelman yhteydessä seurattiin toisen asteen opinnot aloittanei-
den läpäisyä ja keskeyttämistä.19

Läpäisyohjelma ei ollut 
ensimmäinen laatuaan

Läpäisyyn on kyetty vaikuttamaan 
mm. opetusryhmiä pienentämällä
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Ammattikasvatuksen aikakauskirja julkaisi ammattiopintojen läpäisyyn 
ja keskeyttämiseen keskittyneen teemanumeron vuonna 2012. Pääkirjoituk-
sessa todetaan, että vaihtoehtoiset koulutusmuodot ovat tärkeitä keskeyt-
tämisten ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.20 Teemanumeron artik-
keleissa käsiteltiin lähinnä opetushenkilöstön kokemusperäisiä havaintoja 
opintojen keskeyttämiseen liittyvistä seikoista.21 Lisäksi esiteltiin käynnis-
tynyttä läpäisyn tehostamisohjelmaa.22

Edellä mainittujen kotimaisten tutkimusten perusteella toisen asteen 
koulutuksen keskeyttämisriskiä lisäävät opiskelijan huono peruskoulu-
menestys, väärä alavalinta, mielenterveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat, 
kuten päihteiden käyttö. Myös vanhempien koulutustaso ja sosio ekonominen 
asema vaikuttavat riskiin. 

Laajaa keskeyttämisen ehkäisyohjelmia ei ollut Suomessa toteutettu en-
nen ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaa vuosina 2011–
2014. Täten myöskään kotimaista tutkimustietoa ohjelmien vaikutuksista ei 
ollut. Launonen (2005) käy kootusti läpi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
tuella vuosina 2000–2003 toteutettuja kehittämishankkeita, jotka tähtäsi-
vät ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn.23 Koonti on tehty 
hankevetäjien laadullisten raporttien perusteella, joten hankkeiden mää-
rällisistä vaikutuksista ei ole tietoa. Koontiraportista ei myöskään selviä ky-
seisten ESR-hankkeiden kokonaisrahoitus.

Keskeyttämisen 
riskitekijöitä on useita
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4 Millaisia vaikutuksia läpäisyn 
tehostamisohjelmalla on ollut?

Tarkastuksessa tehdyn tilastollisen tarkastelun perusteella läpäisy ohjelma 
ei ainakaan lyhyellä ajalla onnistunut parantamaan opetussuunnitelma-
perusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittamista tavoiteajassa tai 
vähentämään keskeyttämisiä. Koulutuksen läpäisyprosentit ovat kyllä pa-
rantuneet ja keskeyttäminen on vähentynyt, mutta taustalla on muita syitä 
kuin kehittämisohjelma. Ohjelmasta riippumattoman positiivisen kehityk-
sen taustalla ovat todennäköisesti taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät te-
kijät ja työttömyysturvan ehtoihin tehdyt muutokset sekä koulutuksen jär-
jestämiseen liittyvät tekijät ja opiskelijoiden yksityiselämän tilanteet. Myös 
nuorten syrjäytymisestä käyty yleinen keskustelu on voinut vaikuttaa opin-
tojen suoritushalukkuuteen. Ohjelman kustannustehokkuutta tai työllisyys-
vaikutuksia ei ollut mahdollista arvioida. Ohjelman arviointituloksia ei voi-
da yleistää koskemaan kaikkea ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
siinä saavutettuja tuloksia.

4.1 Ohjelma ei ole vaikuttanut opintojen 
läpäisyyn tai keskeyttämiseen

Tarkastuksessa arvioitiin tilastollisin menetelmin läpäisyohjelman vaikutta-
vuutta. Arvioinnin yksityiskohdista on laadittu erillinen tarkastus muistio. 24 
Tässä luvussa esitetään arvioinnin keskeiset lähtökohdat ja tulokset.

Arvioinnissa on käytetty Tilastokeskukselta tilattua opiskelija kohtaista 
aineistoa. Aineistoon on Tilastokeskuksen suorittamalla satunnaisotannalla 
valittu otokset kolmesta opiskelijakohortista eli vuosina 2002, 2007 ja 2012 
ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneista opiskelijoista. Kuhunkin otok-
seen kuuluu noin 8 000 satunnaisesti valittua opiskelijaa, joista noin puolet 
on valittu läpäisyohjelmaan osallistuneista oppilaitoksista ja puolet muista 
oppilaitoksista. Tutkimuksen perusjoukko rajattiin oppilaitosmuotoiseen 
ja opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen. Opiskelijan ikä ei ollut 
rajoittava tekijä. Oppisopimuskoulutuksina toteutetut tutkinnot ja näyttö-
tutkinnot eivät ole mukana.

Otokseen kuuluvista opiskelijoista on erilaisten taustatietojen lisäk-
si poimittu tieto tutkinnon suorittamisesta tavoiteajassa, eli kolme vuotta 
aloitus vuoden jälkeen. Aineiston viimeisimmät tiedot ovat siis vuodelta 2015. 
Otokset on koottu yhdistetyksi poikkileikkausaineistoksi. Aineiston analyysi-
menetelmänä on käytetty differenssin differenssiä. Sen ideana on vertailla 
osallistujia ja verrokkeja kahdessa eri ajankohdassa: ennen toimen pidettä 
ja sen jälkeen. Osallistujiksi on luettu ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet 
ohjelmaan valituissa oppilaitoksissa. On siis huomattava, että yksittäiset 
opiskelijat eivät hakeutuneet läpäisyn tehostamisohjelmaan. Täsmällises-
ti ottaen hakijoina toimivat ammatillisen koulutuksen järjestäjät – esimer-
kiksi Helsingin kaupungin opetusvirasto – mutta tässä luvussa puhutaan 
lyhyem min oppilaitoksista. 

Ohjelman vaikutusta arvioitiin 
vertailuasetelmalla
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Läpäisyohjelmaa rahoitettiin vuosina 2011–2014, ja hankkeiden toteu-
tus kesti vuoden 2015 loppuun. Vuonna 2007 opintonsa aloittaneet muo-
dostavat tutkimuksen ”ennen läpäisyohjelmaa” -otoksen eli nämä henki-
löt eivät osallistuneet kyseiseen toimenpiteeseen. Vuonna 2012 opintonsa 
aloittaneet muodostavat ”jälkeen läpäisyohjelman”-otoksen eli nämä hen-
kilöt osallistuivat arvioitavaan toimenpiteeseen. Vuoden 2002 kohortti on 
mukana pidemmän ajan vertailukohdan muodostamiseksi. Jos kohortit suo-
rittivat opintonsa tavoiteajassa eli kolmessa vuodessa, valmistuivat ne vuo-
sina 2005, 2010 ja 2015. 

Läpäisyohjelmassa olivat mukana käytännössä kaikki suurimmat koulu-
tuksen järjestäjät. Ohjelman seurantaraporttien mukaan vuosina 2011–2014 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista 81–88 prosenttia opiskeli oh-
jelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
on aloittanut 2000-luvulla vuosittain noin 45 000–50 000 opiskelijaa, joten 
läpäisyohjelman ulkopuolisissa ammattioppilaitoksissa on opiskellut tuhan-
sia opiskelijoita joka vuosi. Verrokkiopiskelijoita on täten riittävästi tilastol-
listen päätelmien tekemiseen.

On syytä korostaa, että arvioinnin tulokset koskevat vain yhtä esimerkki-
tapausta ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, läpäisyn tehostamis-
ohjelmaa. Arviointituloksia ei täten voida yleistää koskemaan kaikkea am-
matillisen koulutuksen kehittämistä ja siinä saavutettuja tuloksia. Toisaalta 
on muistettava, että Opetushallituksen kehittämishankkeita ei ole aiemmin 
arvioitu kontrafaktuaalisilla vertailuasetelmilla, joten niiden vaikutuksista 
ei edes ole luotettavaa arviointitietoa.

Taulukossa 2 on esitetty otokseen kuuluvista vuonna 2012 opintonsa 
aloittaneista opiskelijoista eräitä taustatietoja sen mukaan, opiskelivatko 
he läpäisyohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa (”osallistujat”) vai ei-
vät (”verrokit”). 

Suurin osa opiskelijoista 
opiskeli läpäisyohjelmaan 
osallistuneissa oppilaitoksissa

Tuloksia ei voida yleistää 
kaikkeen kehittämistoimintaan
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Muuttuja Osallistujat Verrokit

N 4 098 3 908

Ikä aloittaessa (keskiarvo) 18,7 19,5

Mies 52 % 46 %

Nainen 48 % 54 %

Erityisopiskelija 15 % 11 %

Äidin sosioekonominen asema: 

yrittäjä 7 % 9 %

ylempi toimihenkilö 10 % 9 %

alempi toimihenkilö 44 % 39 %

työntekijä 17 % 17 %

työtön 8 % 8 %

muut ryhmät 14 % 18 %

Isän sosioekonominen asema: 

yrittäjä 14 % 17 %

ylempi toimihenkilö 10 % 9 %

alempi toimihenkilö 14 % 11 %

työntekijä 31 % 31 %

työtön 10 % 7 %

muut ryhmät 21 % 25 %

Koulutusala:

humanistinen ja kasvatustieteellinen 7 % 12 %

kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 12 % 18 %

luonnontieteellinen 3 % 3 %

tekniikka 38 % 23 %

maa- ja metsätalous 5 % 14 %

terveys- ja sosiaaliala 14 % 5 %

palveluala 21 % 25 %

Taulukko 2: Taustatietoja otokseen kuuluvista, vuonna 2012 opinnot aloittaneista 
opiskelijoista

Osallistuja- ja verrokkiryhmän välillä tulee esiin joitain eroja tausta-
tekijöissä. Vanhempien sosioekonominen asema on suhteellisen saman-
kaltaisia, mutta koulutusalat poikkeavat jonkin verran toisistaan. 
Osallistuja ryhmässä on enemmän miehiä ja verrokkiryhmässä naisia. 
Osallistuja ryhmässä on jonkin verran enemmän erityisopiskelijoita. Erityis-
opiskelijat ovat oikeutettuja pedagogiseen tukeen sekä erityisiin opetus- ja 
opiskelujärjestelyihin vamman, sairauden, oppimisvaikeuksien tai muun 
vastaavan syyn vuoksi.

Edellä mainitut erot voidaan vakioida tilastollisilla menetelmillä. Kaikki 
taulukossa 2 esitetyt muuttujat olivat mukana läpäisyä ja keskeyttämistä se-
littävissä regressiomalleissa. Näiden lisäksi vakioitiin yleisissä olosuhteissa 
tapahtunut muutos vuodesta 2010 vuoteen 2015 sekä osallistujia ja verrok-
keja systemaattisesti erottavat havaitsemattomat tekijät. 
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Verrokkioppilaitokset, 
tavoiteajassa valmistuneiden osuus, %

61,1

2002

58,2

2007 2012

63,5 65,0
67,8

71,6

Läpäisyohjelmaan osallistuneet oppilaitokset,
tavoiteajassa valmistuneiden osuus, %

Kuvio 2: Kolmen vuoden tavoiteajassa valmistuneiden osuudet otoksen opiskelija ryhmissä

Läpäisyohjelman hankkeet luokiteltiin loppuraporttien perusteella kol-
meen pääkategoriaan:

 – opinto-ohjauksen kehittämiseen painottuneet hankkeet
 – pedagogisiin parannuksiin painottuneet hankkeet
 – kouluympäristön kehittämiseen painottuneet hankkeet.

Monet koulutuksen järjestäjät olivat mukana kahdessa tai kolmessa 
läpäisy hankkeessa samanaikaisesti, jolloin syntyi vielä neljäs kategoria ”usei-
ta hankkeita”. Hankkeiden luokittelu ei ollut aivan yksiselitteistä, sillä monis-
sa hankkeissa pyrittiin edistämään useita läpäisyyn vaikuttavia asioita. Hank-
keet luokiteltiin lähinnä sen perusteella, mihin tekemisen pääpaino näytti 
loppuraportin mukaan suuntautuneen. Siksi jaottelu on suuntaa antava.

Vaikutus tutkintojen suorittamiseen

Regressiotulosten mukaan läpäisyohjelmalla ei ole ollut toivottua vaikutusta 
tutkinnon suorittamiseen kolmen vuoden tavoiteajassa, kun tarkastellaan ko-
ko otosta. Läpäisyn todennäköisyys on parantunut noin 7 prosentti yksikköä 
viidessä vuodessa, mutta se on todennäköisimmin johtunut muista syistä, 
kuten yleisistä taloudellisista tekijöistä. Läpäisyprosentti on parantunut sel-
västi enemmän verrokkioppilaitosten kuin osallistujaoppilaitosten opiske-
lijoilla (kuvio 2). Suotuisa kehitys alkoi itse asiassa jo ennen läpäisyohjel-
man toteutusta: vuonna 2007 aloittaneen opiskelijakohortin läpäisyprosentit 
olivat parempia kuin viisi vuotta aiemmin aloittaneen kohortin. Läpäisy-
prosenttien suora vertailu ei kuitenkaan ota huomioon opiskelijoiden väli-
siä muita mahdollisia eroja. 

Hankkeet luokiteltiin 
kolmeen pääkategoriaan

Läpäisyprosentti on 
kyllä parantunut

Kun ohjelman vaikutuksia katsotaan hanketyypeittäin, havaitaan, että 
opinto-ohjauksen kehittämiseen painottuneissa hankkeissa toimenpide saa 
jopa negatiivisen ja merkitsevän kertoimen. Tähän hankeryhmään luokitel-
luissa oppilaitoksissa ei opiskelijoiden läpäisyprosentti juuri muuttunut vii-



37

26,6

17,8

27,7

16,0

2002
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21,6
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Läpäisyohjelmaan osallistuneet oppilaitokset,
keskeyttäneiden osuus, %

Verrokkioppilaitokset, 
keskeyttäneiden osuus, %

Kuvio 3: Kolmen vuoden sisällä keskeyttäneiden osuudet otoksen opiskelijaryhmissä

dessä vuodessa, kun taas verrokkioppilaitosten opiskelijoilla läpäisy prosentti 
parani selvästi. Toisaalta hanketyyppijako ei ota kaikilta osin huomioon 
hankkeissa tehtyä kehittämistyötä.

Kouluympäristön parantamiseen painottuneissa hankkeissa toimen pide 
saa positiivisen ja tilastollisesti merkitsevän kertoimen. Kyseisiä oppilaitok-
sia oli vain yksi, ja sen opiskelijoista otokseen sattui 92 henkilöä. Tulos pe-
rustuu varsin pieneen opiskelijamäärään. Siksi ei voida sanoa, että läpäisy-
ohjelma kokonaisuudessaan olisi ollut vaikuttava. 

Sukupuolella tai iällä ei tulosten mukaan ollut vaikutusta tutkinnon suo-
rittamiseen tavoiteajassa, kun taulukossa 2 mainitut muut tekijät on vakioi-
tu. Sitä vastoin erityisopiskelijoilla todennäköisyys, että he suorittavat tut-
kinnon tavoiteajassa, oli noin kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin 
muilla opiskelijoilla. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös van-
hempien sosioekonominen asema ja opiskelijan koulutusala vaikutti tutkin-
non suorittamisen todennäköisyyteen. Vaikutussuunta on riippunut alasta 
ja vanhempien sosioekonomisesta asemasta. 

Arvioinnissa käytetyllä menetelmällä pystytään vakioimaan myös osal-
listuja- ja verrokkiopiskelijoita systemaattisesti erottavat havaitsemattomat 
tekijät. Esimerkiksi jonkin alueen tai oppilaitoksen opiskelijat saattavat ol-
la jatkuvasti keskimääräistä parempaa tasoa, tai jossakin oppilaitoksessa on 
opinto-ohjaus saatettu järjestää vuodesta toiseen huonosti.25

Vaikutus opintojen keskeyttämiseen 

Regressiotuloksista ilmenee, että läpäisyohjelmalla ei ole ollut vaikutusta 
myöskään opintojen keskeyttämiseen. Keskeyttäminen on kyllä vähentynyt, 
kun verrataan aloitusvuotta 2007 aloitusvuoteen 2012, mutta kuten edellä 
todettiin, tämä on mitä todennäköisimmin johtunut taloudellisista suhdan-
teista ja muista vastaavista syistä, kuten koulutuksen järjestämiseen liitty-
vistä tekijöistä ja opiskelijoiden yksityiselämän tilanteista. 

Kuviossa 3 on esitetty opintojen aloittamisesta kolmen vuoden sisällä 
keskeyttäneiden osuudet opiskelijaryhmittäin. Opiskelija on luokiteltu kes-
keyttäneeksi, jos hän ei ole suorittanut tutkintoa kolmen vuoden tavoite-
ajassa eikä ole enää kolmen vuoden päästä opintojen aloituksesta ollut pää-
asialliselta toiminnaltaan opiskelija.

Vanhempien sosioekonomisella 
asemalla on merkitystä 
tutkinnon läpäisyssä



38

Suorakin vertailu paljastaa keskeyttäneiden suhteellisen osuuden selväs-
ti vähentyneen. Läpäisyohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa keskeyttä-
minen on vähentynyt noin 9 prosenttiyksikköä, kun verrataan vuosina 2002 
ja 2012 opintonsa aloittaneita. Verrokkioppilaitoksissa keskeyttäminen on 
vähentynyt lähes 12 prosenttiyksikköä samalla ajanjaksolla. Kuvion 3 ver-
tailussa ei ole kuitenkaan vakioitu muita selittäviä tekijöitä. 

Keskeyttämisen todennäköisyyteen ovat vaikuttaneet opiskelijan ikä ja 
se, onko hän erityisopiskelija. Mitä vanhempi opiskelija on ollut aloittaessa, 
sitä todennäköisempää on keskeyttäminen. Erityisopiskelijat keskeyttivät 
todennäköisemmin kuin tavalliset opiskelijat. Koulutusalalla ja vanhem pien 
sosioekonomisilla asemilla on niin ikään tilastollisesti merkitsevä vaikutus 
keskeyttämisen todennäköisyyteen.

Tarkastuksessa oli tarkoitus arvioida myös ohjelman kustannus-
tehokkuutta ja mahdollisia lyhyen ajan työllisyysvaikutuksia. Koska vaiku-
tuksia ei havaittu, ei kustannustehokkuutta (esimerkiksi ohjelman kokonais-
kustannus yhtä hyötynyttä opiskelijaa kohti) ole mahdollista laskea. Sama 
pätee ohjelman työllisyysvaikutuksiin. 

On tietenkin mahdollista, että ohjelman vaikutukset alkavat näkyä vasta 
huomattavasti pidemmällä ajalla, jos ja kun hankkeissa kehitetyt uudet käy-
tännöt ja toimintatavat alkavat juurtua kiinteäksi osaksi oppilaitosten toi-
mintaa. Tarkastuksessa käytettävän aineiston perusteella ei kuitenkaan voi-
da arvioida pitkän ajan vaikutuksia, sillä viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 
2015. Niiden arviointi vaatisi uuden vastaavan selvityksen tekemistä joiden-
kin vuosien kuluttua. Toisaalta tarkastuksessa kuultujen järjestäjätahojen 
edustajat totesivat, että osa läpäisyohjelman aikana kehitellyistä parannus-
ideoista oli jo haastatteluhetkellä unohtunut (ks. luku 3.2). Haastattelut teh-
tiin pari vuotta ohjelman päättymisen jälkeen, keväällä 2017.

Läpäisyohjelman virallinen tavoite oli saada tutkinnon tavoiteajassa suo-
rittaneiden osuus nousemaan 65 prosenttiin ja vuosittain keskeyttäneiden 
osuus laskemaan 7 prosenttiin. Kuten kuvioista 2 ja 3, nämä tavoitteet on 
saavutettu, mutta tämä ei ole varsinaisesti läpäisyohjelman ansiota. Brutto-
määräiset tavoiteluvut on saavutettu paremmin ohjelmaan osallistumatto-
missa oppilaitoksissa kuin siihen osallistuneissa oppilaitoksissa.

Läpäisyohjelman laajuus, nimenomaan opiskelijamäärällä mitattuna, 
voi olla yksi syy siihen, että mitattavia vaikutuksia ei pystytä havaitsemaan. 
Ohjelma resurssit ovat ehkä jakautuneet niin suurelle opiskelijajoukolle, 
että niillä ei ole enää ollut todellista merkitystä. Ohjelmaan osallistuneis-
sa oppilaitoksissa opiskeli vuosittain yli 100 000 opiskelijaa. Jos vuotuinen 
neljän miljoonan euron avustus jaetaan tasan tälle opiskelijamäärälle, ohjel-
man laskennallinen panostus opiskelijaa kohti on vain muutamia kymme-
niä euroja. Tosin monissa oppilaitoksissa läpäisyohjelmaa toteutettiin vain 
joillain tietyillä aloilla, eli ohjelmaresurssit eivät käytännössä jakautuneet 
tasan kaikkien opiskelijoiden kesken. 

Pitkän ajan vaikutuksia ei 
voida vielä arvioida

Resurssit jakautuivat ehkä liian 
laajalle opiskelijajoukolle
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nuorten 15–24-vuotiaiden  
työttömyysaste, %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto

20

15

10

5

25

Kuvio 4: Nuorten (15–24-vuotiaiden) työttömyysaste vuosina 2000–2016 (lähteet: 
Tilastokeskus/Työvoimatutkimus; TEM/Työnvälitystilasto)

4.2 Tutkintojen suorittamiseen ovat 
vaikuttaneet muut tekijät

Mistä keskeyttämisten väheneminen ja läpäisyprosenttien paraneminen 
voivat johtua, jos läpäisyohjelma ei ole niihin vaikuttanut? Yhtenä syynä ke-
hityksen taustalla lienee yleinen taloudellinen tilanne. Vuonna 2005 kan-
santaloudessa elettiin vahvaa nousukautta, joka huipentui vuoteen 2008, 
jolloin alkoi globaali finanssikriisi. Työttömyys kääntyi kaikissa ikä ryhmissä 
merkittävään kasvuun vuonna 2009. Samalla opiskelevien nuorten työ-
tilaisuudet ovat vähentyneet, mikä on saattanut lisätä nuorten halua saat-
taa opinnot loppuun.

Kuvioon 4 on piirretty nuorten eli 15–24-vuotiaiden työttömyysasteet 
2000-luvulla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työ- ja elinkeino-
ministeriön työnvälitystilaston mukaan. Kuvioon on lisätty kolme pysty-
viivaa osoittamaan vuosia 2005, 2010 ja 2015, jolloin tässä tarkasteltujen 
opiskelija kohorttien (2002, 2007 ja 2012) tutkinnon suorituksen tavoiteaika 
tuli täyteen. Työttömyys lisääntyi vuodesta 2010 vuoteen 2015.26 On ilmeis-
tä, että mitä heikompi työllisyystilanne, sitä paremmin koulussa viihdytään.

Taloudellinen tilanne voi vaikuttaa 
koulussa viihtymiseen

Taloudellisten suhdanteiden lisäksi myös muut syyt ovat voineet johtaa 
siihen, että tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa on yleistynyt. Opiske-
lijoiden yleinen asenne opintoihin on voinut muuttua entistä myönteisem-
mäksi. Esimerkiksi viime vuosina nuorten syrjäytymisestä julkisuudessa 
käyty keskustelu on voinut vaikuttaa nuorten suhtautumiseen siten, että he 
itse pitävät tutkintoa aiempaa tärkeämpänä.
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Yksi syy voi olla se, että nuorten työttömyysetuuksien ehtoja on kiristet-
ty 2010-luvulla. Työmarkkinatukea ei enää makseta, jos ei hae toisen asteen 
opintoihin (ammatilliseen koulutukseen tai lukioon), ei ota tarjottua paik-
kaa vastaan tai jos keskeyttää opinnot ilman pätevää syytä. Päteväksi syyk-
si luetaan ainoastaan henkilön terveydentila, oppimisvaikeudet, puutteel-
linen kielitaito tai muu näihin verrattava seikka. 

Työttömyysturvalain (1290/2002) muutoksesta säädetyn lain (1001/2012) 
13 §:n mukaan alle 18-vuotiaalla nuorella, joka ei ole suorittanut perus koulun 
tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa ja ammatillisia valmiuksia antavaa 
koulutusta, ei ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työ-
markkinatukeen. Aiemmin työmarkkinatukea maksettiin myös alaikäisille 
kouluttamattomille nuorille, jos nämä osallistuivat johonkin työllistymistä 
edistävään työhallinnon toimenpiteeseen (HE 134/2012). 

Samalla kiristettiin alle 25-vuotiaiden työttömyysturvan ehtoja. Aiemmin 
ammatillisen koulutuksen keskeyttänyt alle 25-vuotias sai takaisin oikeuden 
työttömyysetuuteen olemalla viisi kuukautta töissä tai työllistymistä edistä-
vässä toimenpiteessä, jonka ajalta nuorelle voitiin maksaa työ markkinatukea. 
Lakimuutoksen jälkeen tämä oikeus vietiin eli työttömyysetuuden saami-
selle tuli viiden kuukauden karenssi.

Toisen asteen opintojen loppuun suorittamiseen on täten olemassa sel-
keitä taloudellisia kannustimia. Ensinnäkin tutkinto parantaa asemia työ-
markkinoilla, mutta sen lisäksi tutkinto antaa ainakin oikeuden työttömyys-
etuuteen, jos vastavalmistunut ei löydä heti työtä. Työttömyysetuuksien 
saamiseen liittyvät ehdot korostuvat matalasuhdanteessa, jolloin nuorilla 
on niukasti vaihtoehtoisia toimeentulomahdollisuuksia.

Nuorten työttömyysetuuksien 
ehtoja on kiristetty 2010-luvulla

Tutkinnon suorittamiseen on 
taloudellinen kannustin





Liite: Miten tarkastettiin



43

Liite

43

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksessa on arvioitu ammatillisen koulutuksen kehittämisen organi-
sointia, kehittämishankkeiden toteutusta, seurantaa ja valvontaa. Lisäksi on 
arvioitu tarkemmin yhden esimerkkiohjelman, ammatillisen koulutuksen 
läpäisyn tehostamisohjelman, toteutusta ja vaikutuksia. Tarkastustuloksia 
voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeiden ja oh-
jelmien suunnittelussa. 

Tarkastus on osa tarkastusviraston laajempaa teemaa ”Osaamis perustan 
vahvistaminen muuttuvilla työmarkkinoilla”. Teeman tavoitteena on tuot-
taa tietoa niiden toimenpiteiden vaikuttavuudesta, joilla pyritään paran-
tamaan erityisesti peruskoulun varassa olevien, maahanmuuttajien sekä 
ikäänty vien koulutustasoa ja työmarkkinakelpoisuutta.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus on kohdistunut opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Opetus-
hallitukseen. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot opetus- ja 
kulttuuri ministeriöltä ja Opetushallitukselta, jotka molemmat antoivat 
lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista 
tarkastus kertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löy-
tyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuksen esiselvitysraportissa esitetyt kysymykset, kriteerit, aineistot 
ja menetelmät on esitetty alla olevassa taulukossa. Kohdasta 2 on laadittu 
erillinen tarkastusmuistio, joka on ladattavissa viraston internet- sivuilta 
(www.vtv.fi/julkaisut).

Tarkastusasetelmasta kuultiin esiselvitysvaiheessa opetus- ja kulttuuri-
ministeriön ja Opetushallituksen edustajia. Kuulemisten perusteella tehtiin 
eräitä täsmennyksiä esiselvitysraporttiin. 
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Miten opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon-
alalla on organisoitu, valvottu ja seurattu amma-
tillisen koulutuksen kehittämishankkeita?

 – Miten ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
on organisoitu?

 – Miten kehittämishankkeiden rahankäyttöä on 
valvottu ja tuloksellisuutta seurattu?

2. Minkälainen vaikuttavuus ammatillisen koulutuk-
sen kehittämishankkeilla on ollut? Esimerkkinä 
on läpäisyn tehostamisohjelma 2011–2014.

 – Miten ohjelma on vaikuttanut läpäisyyn ja kes-
keyttämisiin?

 – Onko ohjelmalla ollut vaikutusta lyhyen ajan 
työllistymiseen?

3. Kuinka kustannustehokasta tarkastuksessa ar-
vioidun esimerkkiohjelman toteutus on ollut? 
(Tätä kysymystä ei kuitenkaan voitu arvioida, kos-
ka ohjelmalla ei havaittu olleen tavoiteltuja vai-
kutuksia.)

Kriteerit: Läpäisyn tehostamisohjelman tavoitteena on, 
että keskeyttämisaste laskee 7,5 prosenttiin ja läpäisy-
aste eli kolmen vuoden tavoiteajassa tutkinnon suorit-
taneiden osuus nousee 63 prosenttiin (TAE 2012, lu-
ku 29.20). Samat tavoitetasot on esitetty vuoden 2013 
talous arviossa. Vuoden 2014 talousarviossa läpäisy-
asteen tavoitetta nostettiin 64 prosenttiin.

Aineistot: Tilastokeskuksen rekisteriaineisto

Analyysimenetelmät: Tilastolliset menetelmät

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: Opetushallituksen on valtionapuviran-
omaisena seurattava valtionavustusten käytön tulok-
sellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta (688/2001, 36 §; 
1705/2009, 57 §).

Aineistot: haastattelut ja asiakirja-aineistot

Analyysimenetelmät: laadullinen analyysi, luokitte-
lu ja tulkinta

Kriteerit: Viranomaisen toimien on oltava oikeassa suh-
teessa tavoiteltuun päämäärään nähden (HE 72/2002 
hallintolaiksi sekä hallintolaki 6 §).

Aineistot: Tilastokeskuksen rekisteriaineisto, VTV:n 
laskelmat aineistoon perustuen

Analyysimenetelmät: Tilastolliset menetelmät
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin 8.2.2017–24.5.2018. Haastattelut tehtiin keväällä 2017, 
ja tilastoaineisto saatiin käyttöön syksyllä 2017.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen teki johtava tuloksellisuustarkastaja Ville Vehkasalo. Tarkastus-
ta ohjasi johtava tuloksellisuustarkastaja Tanja Kirjavainen. Tuloksellisuus-
tarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen toimi tarkastuksen vastaavana pääl-
likkönä. 

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Läpäisyohjelman vaikutuksista tehdyt tarkastushavainnot perustuvat 
noin 24 000 opiskelijan satunnaisotokseen. Otokset on poimittu kolmes-
ta opiskelija kohortista (vuosina 2002, 2007 ja 2012 aloittaneista noin 8 000 
opiskelijaa kustakin). Tulosten tulkinnassa ja päätelmissä on otettava huo-
mioon tilastollisen päättelyn tavanomaiset reunaehdot. Tilastollisen analyy-
sin yksityiskohtia on kuvattu erillisessä tarkastusmuistiossa, joka on luetta-
vissa tarkastusviraston verkkosivuilta (www.vtv.fi/julkaisut).
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