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Esipuhe
Aikuiskoulutustutkimus 1990 oli Tilastokeskuksen ja opetusministeriön yhteishanke. 
Tutkimuksessa selvitettiin väestön aikuis
koulutukseen osallistumista, koulutustar
vetta ja -halukkuutta sekä koulutukseen 
osallistumisen esteitä ja edellytyksiä.

Tutkimukseen haastateltiin noin 4 000 
Suomessa asuvaa 18-73-vuotiasta henkilöä. 
Tiedot kerättiin käyntihaastatteluin keväällä 
1990.Yhteiskunta on laman ja suurtyöttömyy
den myötä muuttunut suuresti vuodesta 
1990, minkä vuoksi Tilastokeskuksessa on 
jälleen käynnistynyt opetusministeriön 
kanssa yhteistyössä uusi aikuiskoulutus- 
tutkimus.-Uuden tutkimuksen tiedot kerä
tään syksyllä 1995.

Aikuiskoulutustutkimus 1990:n tulok
sista on julkaistu ennakkotietoja sisältävän 
tiedotteen lisäksi seuraavat tutkimusra
portit:-  Simpanen, Matti -  Blomqvist, Irja. 

1992. Aikuiskoulutukseen osallistuminen. Aikuiskoulutustutkimus 1990;
-  Simpanen, Matti. 1993. Aikuiskou

lutus ja työelämä. Aikuiskoulutustut
kimus 1990; ja-  Simpanen, Matti -  Blomqvist, Irja. 
1995. Participation in Adult Edu
cation in Finland. Adult Education 
Survey 1990.Aikuiskoulutustutkimus 1990:n otan

nasta ja kadosta sekä aineiston laadusta on 
tehty analyysi, joka on liitetty Simpasen 
Aikuiskoulutus ja  työelämä -raporttiin. 
Laatuselosteen ovat kirjoittaneet Timo 
Byckling ja Paavo Väisänen. Sen mukaan 
tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä 
koko väestöön.

Lisäksi on Anne Koponen kirjoittanut 
Tilastokeskuksessa Aikuiskoulutustutkimus 
1990:n aineistoa käyttäen tutkimusrapor
tin Työolot ja ammatillinen aikuiskoulutus 
1990. Julkaisussa on kuvailtu työoloja suku
puolten tasa-arvon näkökulmasta sekä 
arvioitu niiden vaikutusta ammatilliseen 
aikuiskoulutukseen osallistumiseen, koulu- 
tusmotivaatioon ja koulutusnäkemyksiin.

Aikuiskoulutustutldmuksen aineistoa on 
eri anomuksesta luovutettu korkeakoulu
jen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden käyt
töön. Aineistosta on tähän mennessä laa
dittu yhteensä 30 tutkimusraporttia ja artik
kelia Tilastokeskuksen ulkopuolella. Niiden luettelo on tässä raportissa liitteenä.

Tämän julkaisun tavoitteena ei ole ku
vata yksityiskohtaisesti aikuiskoulutukseen 
osallistumista vuonna 1990, koska sitä koskevat tiedot löytyvät raportista Aikuis
koulutukseen osallistuminen. Tarkoituksena 
on sen sijaan kuvata niitä rakenteita, joita 
on löydettävissä miesten ja naisten koulut
tautumisesta, koulutushaluista ja -tarpeista 
sekä heidän koulutusaikeistaan ja opiskelu- 
esteistään. Tällainen kuvaus myös luo pohjaa vuoden 1995 aikuiskoulutustutki- 
muksen tulosten analysoinnille.

Toivon, että raportti antaa virikkeitä 
lisätutkimukselle sekä aineksia koulutuk
sesta ja aikuiskoulutuksesta käytävään kes
kusteluun.

Helsinki, joulukuu 1994

Aarno Laihonen 
Tilastojohtaja
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Miehet ja naiset tutkintokoulutuksessa

Nuoret vanhempia 
koulutetumpia
Väestön koulutustaso on noussut viime 
vuosikymmeninä nopeasti. Vuoteen 1970 
verrattuna tutkinnon suorittaneen väestön 
määrä on yli kaksinkertaistunut. 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä on nykyään puolet 
perusasteen jälkeistä koulutusta saaneita. 
Tämä tarkoittaa, että runsaalla 2 miljoo
nalla suomalaisella on tutkinto joko lukiosta, 
ammatillisesta oppilaitoksesta tai korkea
koulusta. Toisaalta vielä siis puolet väestöstä 
on vain kansa- tai peruskoulun käyneitä.

Väestön koulutustasossa on suuria alueel
lisia eroja. Tutkinnon suorittaneita asui 
vuonna 1992 eniten Uudenmaan läänissä 
ja vähiten Vaasan läänissä. Kaupunkimais
ten kuntien asukkaista oli 56 prosenttia 
suorittanut jonkin tutkinnon perusasteen 
jälkeen, taajaan asuttujen kuntien asuk
kaista 50 prosenttia ja maaseutumaisten 
kuntien asukkaista 44 prosenttia. Koulu

tettujen määrät vaihtelivat paljon erilais
ten kuntien välillä. Esimerkiksi helsinkiläi
sistä oh tutkinnon suorittaneita 58 prosent
tia, tamperelaisista 57, pernajalaisista 39 ja 
kiiminkiläisistä 56 prosenttia.

Erittäin suuresti väestön koulutustaso 
vaihtelee iän mukaan. Nuoremmat ovat 
huomattavasti koulutetumpia kuin van
hemmat. Vuonna 1992 oh 25-29-vuotiaista 82 prosenttia perusasteen jälkeisen tutkin
non suorittaneita. 65 vuotta ja sitä vanhem
pien ikäryhmässä tutkinnon suorittaneiden 
osuus oli sen sijaan vain 19 prosenttia.

Kun tarkastellaan kaikenikäisiä miehiä 
ja naisia kokonaisuutena, ovat miehet hie
man naisia koulutetumpia. Miehistä 53 ja 
naisista 51 prosenttia oh vuonna 1992 pe
rusasteen jälkeistä koulutusta saaneita. 
Miehet ovat koulutetumpia kuin naiset kuitenkin vain vanhemmissa ikäryhmissä. 
Alle 50-vuotiaat naiset ovat miehiä koulu
tetumpia.

Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa tai 
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneen väestön osuus 
koko väestöstä 1992
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Nuoret naiset miehiä 
koulutetumpia
Naisten yleissivistävän koulutuksen taso 
on korkeampi kuin miesten. Vuonna 1992 
oli väestöstä ylioppilaita 19 prosenttia, 
miehistä 16 ja naisista 22 prosenttia. Nuo
remmissa ikäryhmissä oli ylioppilaiden 
osuus huomattavasti suurempi ja nuorista 
naisista oli paljon useampi suorittanut yli
oppilastutkinnon kuin nuorista miehistä. 
20-24-vuotiaista naisista oli 51 prosenttia 
ja miehistä 33 prosenttia ylioppilaita. Vasta yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli miesyli- 
oppilaita enemmän kuin naisylioppilaita.

Miehet ovat saaneet ammatillista kou
lutusta naisia enemmän, vaikka jo tällä 
hetkellä naiset suorittavatkin sekä keskias
teen että korkean asteen tutkintoja vähin
tään yhtä paljon kuin miehet.

Vuoden 1992 lopussa oli 41 prosenttia 
väestöstä ammatillisesta oppilaitoksesta 
tutkinnon saaneita. Miehistä oli tällaisen tutkinnon suorittaneita 42 prosenttia ja 
naisista 40 prosenttia. 25-49-vuotiaista nai
sista oli miehiä useampi suorittanut tutkin
non ammatillisessa oppilaitoksessa.

Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 
vuoden 1992 lopussa 5 prosenttia väestöstä. 
Myös korkeakoulututkintoja olivat suorit
taneet nuoret naiset miehiä enemmän. Yli 40-vuotiaista korkeakoulututkinnon suo

rittaneista oli sen sijaan vielä enemmistö 
miehiä.

Tohtoreista vielä suurin 
osa miehiä
Akateemisia jatkotutkintoja eli lisensiaa
tintutkintoja ja tohtorin väitöksiä suoritta
neista oli naisia vain neljännes. Naisten 
osuus jatkotutkinnon suorittaneista on kui
tenkin jatkuvasti vähän kasvanut. Vuoden 
1992 aikana jatkotutkinnon suorittaneista 
joka kolmas oli nainen ja vuonna 1993 jatko
tutkinnon valmiiksi saaneista oli naisia 37 
prosenttia.

Miesten ja naisten omat 
koulutusalat
Sukupuoli vaikuttaa selvästi koulutusalan 
valintaan. Sukupuolen mukainen suuntau
tuminen näkyy lukiossa ainevalinnoissa. 
Vuonna 1992 laajan fysiikan kurssin valin
neista oli poikia 71 prosenttia, tietoteknii
kan valinneista 66, laajan matematiikan 
valinneista 63 ja yleisen fysiikan valinneista 
56 prosenttia. Lähes kaikkien muiden valin
naisaineiden opiskelijoista oli enemmistö 
tyttöjä.

Liikenteen koulutus 
Tekniikka ja luonnontieteet 

Maa- ja metsätalous
Yleissivistävä 

Kauppa- ja toimistoala, 
laki- ja yht.kuntatieteet 

Humanistinen ja esteettinen
Opettajankoulutus 

Muut erikoisalat 
Hoitoalat

Yhteensä

100%
¡□M ieh iä  M  Naisia

Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa tai 
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut väestö sukupuolen 
ja koulutusalan mukaan 1992

Lähde: Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1992
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Keskiasteen ammatillisessa koulutuk
sessa on koulutusalojen jakautuminen 
naisten aloihin ja miesten aloihin hyvin 
jyrkkää. Esimerkiksi liikenteen ja tietolii
kenteen koulutus on selvästi miesten ala. 
Myös tekniikan ja luonnontieteiden sekä 
maa- ja metsätalouden koulutusalat ovat 
selvästi miesvaltaisia. Naisvaltaisia koulu
tusaloja ovat hoitoalat, muut erikoisalat 
(erityisesti hotelli- ja ravitsemispalvelun 
koulutus), opettajankoulutus, humanisti
nen ja esteettinen koulutus ja kauppa- ja 
toimistoalan sekä laki- ja yhteiskuntatie
teiden koulutus.

Sellaisia merkkejä, että koulutusalojen eriytyminen olisi keskiasteella lievenemässä, 
ei ole näkyvissä. Miesvaltaiset koulutusalat 
ovat tulleet entistä miesvaltaisemmiksi ja 
naisvaltaiset naisvaltaisemmiksi.

Korkeakouluopinnoissa on naisten osuus 
kaikilla aloilla jatkuvasti kasvanut. Vain 
tekniikanpa luonnontieteiden koulutusala 
on miesvaltainen, miehiä oli vuoden 1993 
uusista perustutkinto-opiskelijoista 68 
prosenttia. Naisvaltaisia aloja (naisia 61-90 
prosenttia opiskelijoista) olivat humanisti
nen ja esteettinen koulutus, opettajankou
lutus ja hoitoalat. Jos terveydenhuollon 
kandidaatin tutkintoon johtava peruskou
lutus irroitetaan hoitoaloista, se muodostaa 
puhtaan naisalan, jonka opiskelijoista on 
yli 90 prosenttia naisia. Naisopiskelijoita 
oli vuoden 1993 uusista opiskelijoista itse 
asiassa 94 prosenttia. Tasa-aloja (opiskeli
joista 41-60 prosenttia naisia/miehiä) olivat 
laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 
sekä maatalous-metsätieteet.

Suosiiko koulutus naisia?
Ylioppilastutkinnon suorittaneista on vuo
desta 1947 lähtien ollut tyttöjä yli puolet. 
Korkeimmillaan tyttöjen osuus oli vuonna 
1979 (63 prosenttia). Vuonna 1992 ylioppi
lastutkinnon suorittaneista oh tyttöjä 59 
prosenttia.

Ajankäyttötutkimusten mukaan tytöt 
käyttävät opiskeluun hieman enemmän

aikaa kuin pojat. He myös suorittavat yli
oppilastutkintonsa paremmin arvosanoin 
kuin pojat. Vuonna 1992 ylioppilastutkin
non suorittaneista pojista 16 prosenttia ja 
tytöistä 22 prosenttia suoritti tutkinnon 
yleisarvosanalla laudatur.

Eräät tutkijat (mm. Kuusinen 1985) ovat kuitenkin olettaneet, että tyttöjen poikia 
runsaampi siirtyminen lukioon ei johdu 
niinkään lahjakkuuseroista, vaan siitä, että 
koulun opetussuunnitelma ja työtavat ovat 
tyttöjen kulttuurin ja käyttäytymistapojen 
kanssa yhdenmukaisempia. Tyttöjä ja poikia 
on väitetty kohdeltavan koulun opetus
tilanteissa eri tavoin niin, että tyttöjen 
luokkakäyttäytyminen on useimmiten vas
taamista faktatietoa edellyttäviin kysy
myksiin. Pojat sen sijaan saavat enemmän 
huomiota osakseen kuin tytöt, heidän ver
baalinen käyttäytymisensä on monipuoli
sempaa ja siihen sisältyy myös kysymysten 
ja mielipiteiden esittämistä, aloitteiden 
tekemistä jne. (ks. Saarnivaara 1986, 
Kuusinen 1985.)

Saarnivaara (1986) väittää tyttöjen 
koulumenestyksen perustuvan kokonaan 
vääriin asioihin: kiltteyteen, tunnollisuuteen 
ja kaavamaiseen osaamiseen, joilla ei myö
hemmin elämässä pärjää. Pojat sen sijaan 
hänen näkemyksensä mukaan oppivat kou
lussa, mitä tarvitaankin.

Olettamus siitä, että koulun käyttäy
tymismalli on lähempänä tyttöjen ja nais
ten maailmaa, saa tukea kasvatustoimin
nan henkilöstön naisvaltaisuudesta.Vuonna 1990 olivat käytännössä kaikki 
alle kouluikäisten sosiaalistamisj ärj estelmän 
eli lasten päivähoidon työntekijät (perhe
päivähoitajat, lastenhoitajat, päiväkotiapu
laiset jne.) naisia. Päiväkotien johtajista ja 
opettajista oli naisia 96 prosenttia.

Peruskoulukasvatuksenkaan naisnäkö
kulman vahvuutta ei liene syytä epäillä, 
kun vuonna 1990 ammatissa toimivista 
peruskoulun luokanopettajista oli 69 pro
senttia naisia. Peruskoulun ja lukion aineen
opettajan ammatissa toimivista oli naisia 
68 prosenttia.

ijjjp  Tilastokeskus 9



Luokanopettajan ammatti on entisestään 
naisistumassa, kun koulutuksen opiskelija
valinnoissa käytetty sukupuolikiintiöinti tasa-arvosyistä poistettiin 1980-luvulla. 
Kiintiö takasi aikaisemmin sen, että koulu
tukseen valituista oli miehiä noin 40 pro
senttia. Voi kysyä, kuinka paljon ratkaisu 
perustui pyrkimykseen lasten tasa-arvoi- 
sesta kohtelusta. Joka tapauksessa kiintiön 
poiston jälkeen on luokanopettajan koulu
tuksen uusien naisopiskelijoiden osuus 
noussut yli 10 prosenttiyksikköä. Vuonna 
1993 luokanopettajakoulutuksen aloitta
neista uusista opiskelijoista oli naisia 74 prosenttia.

Vasta korkeakouluissa opettajien nais- 
valtaisuus m uuttuu miesvaltaisuudeksi. 
Kaikista korkeakouluopettajista on naisia 
runsas kolmannes. Ylempien opetusvirko
jen sekä tutkimusvelvollisuutta sisältävien 
virkojen hoitajista on naisia vähemmän kuin 
tyypillisempien opetusvirkojen hoitajista. 
Vuonna 1993 oli professoreista naisia 12 
prosenttia, apulaisprofessoreista 22 pro
senttia, yliassistenteista ja assistenteista 28 prosenttia, lehtoreista 52 prosenttia ja 
tuntiopettajista 58 prosenttia.

Miesten matalampi 
korkea koulu kynnys ?
Tilastokeskuksen opiskelija-aineistojen poh
jalta 1980-luvulla tehty selvitys osoitti, 
että sekä hyvällä menestyksellä ylioppilas
kirjoituksissa että sukupuolella on merki
tystä korkeakouluun pääsyssä. Selvä enem
mistö kummankin sukupuolen laudatur- 
ylioppilaista (miehistä 90 prosenttia ja 
naisista 73 prosenttia) ja myös yleisarvosa
nan magna saaneista miehistä (60 prosent
tia) sijoittui lukion jälkeen korkeakouluihin. 
Alempia yleisarvosanoja saaneiden ensim
mäinen jatko-opiskelupaikka oli useammin 
keskiasteella.

Selvitys osoitti myös, että laudatur-yli
oppilaiden lukion jälkeinen koulutukseen 
sijoittuminen oli lisäksi huomattavasti nopeampaa kuin alempia arvosanoja saanei
den. 57 prosenttia heistä aloitti opiskelun 
korkeakoulussa heti ylioppilasvuonna ja 
25 prosenttia sitä seuraavana.

Tilastokeskuksessa vuonna 1994 teh
dyn Koulutuksen kysyntä 1993 -selvityksen 
mukaan vähän yli kolmannes kaikista ke
vään 1993 ylioppilaista jatkoi saman vuo
den syksyllä opiskelujaan. Miesylioppilaista 
aloitti 9 prosenttia opinnot ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja 25 prosenttia hyväksyttiin 
korkeakouluihin. Naisylioppilaista joka 
neljäs aloitti ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja 17 prosenttia hyväksyttiin korkeakou
luihin. Naiset siis sijoittuivat miehiä no
peammin jatko-opintoihin. 42 prosenttia 
naisylioppilaista ja 34 prosenttia miesyli
oppilaista sai opiskelupaikan ylioppilaaksi- 
tulovuotenaan. (ks. Koulutuksen kysyntä 
1993.) Naisylioppilaat suuntautuivat sel
västi miehiä useammin ammatillisiin oppi
laitoksiin, mikä johtui osaltaan siellä järjes
tettävän terveydenhuoltoalan koulutuksen 
suosiosta naisten keskuudessa. Miehet sen 
sijaan tulivat naisia useammin hyväksy
tyiksi korkeakouluun.

Vuosittaisen korkeakoulutilaston mu
kaan vuoden 1993 miesylioppilaista aloitti 
korkeakouluopinnot saman vuoden syksyllä 
21 prosenttia ja naisylioppilaista 17 pro
senttia. Opintoihin sijoittuminen vaihteli 
aloittain. Uusista miesylioppilaista pääsi 
selvästi uusia naisylioppilaita useampi mies
valtaiseen teknillistieteelliseen koulutuk
seen. 13 prosenttia heistä aloitti samana 
vuonna opinnot teknillistieteellisessä kou
lutuksessa, kun naisylioppilaista teknillis
tieteelliset opinnot aloittavia oli 2 prosent
tia. M uut opintoalat, joihin uudet miesyli- 
oppilaat sijoittuivat naisia useammin, olivat 
oikeustieteellinen, luonnontieteellinen ja 
lääketieteellinen opintoala.
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Vaikka uudet miesylioppilaat sijoittu
vatkin naisylioppilaita useammin korkea
kouluihin heti yhoppilasvuonna, heillä kor
keakouluopintoihin hakeutuminen ajoittuu 
useammalle vuodelle kuin naisilla. Asiaa 
voi tarkastella katsomalla, miten uusien korkeakouluopiskelijoiden joukko jakautuu 
eri vuosina ylioppilastutkintonsa suoritta
neisiin. Vuonna 1993 oli uusista miesopis
kelijoista saman vuoden ylioppilaita 33 
prosenttia ja naisopiskelijoista 31 prosenttia. 
Tämä keskimääräinen luku ei kuitenkaan 
tarkoita, että miehet sijoittuisivat korkea
kouluopintoihin nopeammin kuin naiset. 
Nimittäin itse asiassa vain terveydenhuollon, lääketieteellisen ja farmasian opinto- 
alojen uusista miesopiskelijoista oh suu
rempi osa saman vuoden ylioppilaita kuin 
mitä oli vastaavista naisopiskelijoista. Kai
killa muilla opintoaloilla oh uusia naisyli- 
oppilaita miehiä enemmän.

Tilastojen mukaan siis naiset sijoittuvat 
ylioppilastutkintonsa jälkeen jatko-opin
toihin miehiä nopeammin. Naiset hakeu
tuvat miehiä useammin ammatillisiin oppi
laitoksiin ja miehet taas naisia useammin 
korkeakouluihin. Miehillä myös sijoittuminen korkeakouluopintoihin vie useamman 
vuoden kuin naisilla. Tätä päätelmää tukee 
myös uusien opiskehjoiden iän mukainen 
tarkastelu. Syksyn 1993 uusien naisopis
kelijoiden keskimääräinen ikä (mediaani- 
ikä) oh 20,9 vuotta, miesten 21,4 vuotta.

Yhtenä tutkittavana lisäkysymyksenä 
olisi, mihin osa miehistä häviää korkea
kouluun hyväksymisen ja opintojen aloit
tamisen välillä? Missä määrin miesten ase
velvollisuuden suorittaminen selittää sitä, 
että ylioppilaaksitulovuotenaan aloittaa 
korkeakouluopinnot selvästi pienempi osa 
miesylioppilaista kuin mitä heitä on tullut 
hyväksytyksi?

Naiset näyttävät miehiä useammin to
teuttavan koulutusurallaan sellaista jatku
van koulutuksen tapaa, että suorittavat yli
oppilastutkinnon jälkeen ensin tutkinnon 
keskiasteella ja sitten hakeutuvat korkea

kouluun pidemmälle johtaviin opintoihin. 
Korkeakoulun uusista opiskelijoista oli 
vuonna 1993 joka viides suorittanut jonkin 
muun tutkinnon ylioppilastutkinnon lisäksi. 
Naisopiskelijoista tällaisia oh 26 prosenttia 
ja miesopiskehjöistä 21 prosenttia. Vain 
teknillistieteellisen ja eläinlääketieteellisen 
alan uusista miesopiskehj öistä oh naisopis
kelijoita suurempi osa suorittanut muuta 
koulutusta ylioppilastutkinnon jälkeen.

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan 
kehittämässä siihen suuntaan, että ensim
mäistä jatkokoulutuspaikkaansa heti yli
oppilastutkinnon jälkeen hakevat asetetaan 
pääsääntöisesti etusijalle perustutkinnon suorittamiseen tähtäävien opiskehjoiden 
valinnassa. Nähtäväksi jää, tuleeko tämä 
uusi käytäntö suosimaan jompaa kumpaa 
sukupuolta.

Yliopistojen ja korkeakoulujen opiske
lijoista on ollut puolet naisia 1960-luvun 
alusta lähtien. Korkeakouluihin kirjoittau
tuvista uusista opiskelijoista oh vuonna 
1993 naisia 55 prosenttia, kaikista opiske
lijoista oh naisia 52 prosenttia.

Vuodesta 1986 alkaen naiset ovat suo
rittaneet korkeakoulututkintoja miehiä 
useammin. Vuonna 1993 oh perustutkin
noista 56 prosenttia naisten suorittamia. 
Sekä lisensiaatintutkinnon suorittaneista 
että tohtoriksi väitelleistä oli naisia 37 pro
senttia.

Perustutkinnon suorittamiseen kuluu 
miehiltä ja naisilta suurin piirtein saman 
verran aikaa ja naiset ovat valmistuttuaan hieman miehiä nuorempia. Miehet kes
keyttävät perustutkintoon tähtäävät opin
tonsa hieman useammin kuin naiset. Toh
toriksi naiset sen sijaan väittelevät hieman 
vanhempina kuin miehet ja tohtoriksi val
mistuminen tapahtuu naisilla useammin 
kuin miehillä sen jälkeen, kun perustut
kinnon suorittamisesta on kulunut yli 12 
vuotta. Sitä, kuvastaako tämä naisten opis
kelumotivaation voimakkuutta ja kestä
vyyttä vai niitä esteitä, joita naistutkijan 
uralla on, pitäisi selvittää erikseen toisaalla.
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Koti vaikuttaa koulutusuraan
Perheen yhteiskunnallinen asema välittyy 
nuoren koulutustavoitteisiin monin eri ta
voin. Hyvä yhteiskunnallinen asema mer
kitsee, että nuorella on käytettävissä suu
rempia taloudellisia ja henkisiä voimavaroja 
ja koko perheen asennoituminen koulu
tukseen on yleensä myönteistä.

Kuusinen (1985) on havainnut, että 
sekä tytöillä että pojilla on kotitaustan vai
kutus lukioon siirtymisessä voimakkaampi 
kuin lahjakkuuden vaikutus.Enemmän koulutuspääomaa hankkineet 
vanhemmat haluavat lapsilleen "parem
man" koulutuksen. Isoahon ym. (1990, 23- 
28 ja 47—48) mukaan koulutuspääoman 
kasvu ei vaikuta kauttaaltaan tasaisesti, 
vaan erityisiä kasautumiskohtia näyttävät olevan tilanteet, joissa jompikumpi tai 
molemmat vanhemmat ovat saaneet kor
kean asteen koulutuksen.

Nuorten koulutustavoitteen tason on 
todettu olevan hieman riippuvaisempi isän 
koulutustasosta kuin äidin koulutustasosta. 
Äidin koulutustasolla on sen sijaan katsot
tu  olevan voimakkaampi yhteys ammat- 
tisuunnitelman ennakkoluulottomuuteen 
ja esimerkiksi toiselle sukupuolelle tyypillisen ammatin valintaan. (Nummenmaa 
1989.)

Vanhempien koulutustaustan merkitys 
lasten koulutusuraan ei juurikaan m uuttunut, ehkä hieman lieveni, vuodesta 1980 
vuoteen 1985 Tilastokeskuksen selvitysten perusteella. Vuonna 1980 oli 20-24- 
vuotiaasta väestöstä 9 prosenttia korkea
kouluopiskelijoita ja viisi vuotta myöhemmin 12 prosenttia. Vuonna 1980 tämän 
ikäisistä oli 5 prosenttia sellaisia korkea
kouluopiskelijoita, joiden isä oli saanut 
vain perusasteen koulutuksen. Vuonna 
1985 tällaisten opiskelijoiden osuus oli 
noussut 7 prosenttiin. Kun isän koulutus
aste oli keskiaste, oli lapsista korkeakoulu
opiskelijoita 13 prosenttia sekä vuonna 
1980 että vuonna 1985. Korkean asteen 
tutkinnon suorittaneiden isien 20-24-vuo- 
tiaista opiskeli vuonna 1980 korkeakou
lussa 37 prosenttia ja viisi vuotta myöhem
min 39 prosenttia.

Vuoden 1980 aineiston osalta on myös 
tiedossa, että perusasteen koulutuksen 
suorittaneiden isien tyttäret hakeutuivat 
korkeakouluun hieman useammin kuin 
pojat. Sukupuolitarkastelua ei sen sijaan 
ole tehty vuoden 1985 aineistosta. (Ks. 
Isoaho ym. 1990.) Paraikaa Turun yliopiston 
koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa 
tutkitaan vastaavan, vuotta 1990 koskevan aineiston pohjalta, minkälaisia muutoksia 
erilaisen sosiaalisen taustan omaavien nuor
ten opiskelukäyttäytymisessä on tapahtu
nut vuodesta 1980 vuoteen 1990.Kotitaustan vaikutus lasten kouluttautumiseen heijastuu myös vuosittaisiin korkea- 
koulutilastoihin. Tämä näkyy siten, että 
Uudenmaan läänistä kotoisin olevat nuoret 
ja erityisesti vielä miehet ovat lukio- ja kor- 
keakoulukoulutuksen osalta muuta maata 
paremmassa asemassa. Tämän voi olettaa 
ainakin osaksi johtuvan siitä, että Uuden
maan läänissä asuvat nuoret ovat lähtöisin 
kodeista, joissa vanhempien koulutusra
kenne on muuta maata korkeampi. Vuonna 
1992 oli kaikista 19-21-vuotiaista 24 pro
senttia uusmaalaisia, kevään ylioppilaista 
oli uusmaalaisia 28 prosenttia ja syksyn 
uusista korkeakouluopiskelijoista oli uus
maalaisia 29 prosenttia. Ero uusmaalaisten 
ja muualla maassa asuvien nuorten välillä 
oli suurempi miehillä kuin naisilla.

Tyttäristä toivotaan 
korkeakoulutettuja useammin
Aikuiskoulutustutkimus 1990:n haastatte
lussa pyydettiin vanhempia arvioimaan, 
minkälaista koulutusta he alle 15-vuotiaille 
lapsilleen haluavat. Yleissivistävän koulu
tuksen osalta sekä isä että äiti toivoivat, 
että lapsista 70-71 prosenttia suorittaisi 
ylioppilastutkinnon. Tyttöjä ja poikia kos
kevat toiveet kuitenkin erosivat suuresti. Tytöistä toivottiin ylioppilastutkintoa 74 
prosentille ja pojista 67 prosentille.

16 prosenttia lapsista oli sellaisia, joiden kohdalla vanhempi ilmoitti toiveekseen
i)eruskoulututkinnon ja 14 prosenttia sel- 
aisia, joiden kohdalla vanhempi ei osannut 
ilmaista toivettaan.
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Myös lasten ammatillista koulutusta 
Qoko ammatillisen koulun tai opiston tu t
kinto tai korkeakoulututkinto) koskevat 
toiveet vaihtelivat lapsen sukupuolen mu
kaan. Sekä äidit että isät toivoivat tyttärel- 
leen korkeakoulututkintoa useammin kuin 
pojalleen. Isät toivoivat tyttärelleen korkea
koulututkintoa vielä useammin kuin äidit.

Erityisen vaikeaa koulutustoiveen ilmai
seminen oli vanhemmalle silloin, kun lapsi 
oli alle 7-vuotias tyttö. Tällaisten tyttöjen 
kohdalla oli 30 prosenttia sellaisia äitejä ja 
34 prosenttia sellaisia isiä, jotka eivät osan
neet sanoa toivettaan.Äideillä toiveet korkeakoulututkinnosta 
vähenivät lapsen iän myötä riippumatta 
siitä, ohko lapsi tyttö vai poika. Isillä sen 
sijaan poikien kohdalla toiveet korkeakoulu
tutkinnosta vähenivät ja tyttöjen kohdalla 
kasvoivat. Puolet niistä isistä, joiden tytär 
oh 11-14-vuotias, toivoi tälle korkeakoulu- tutkintoa .-Vastaavan ikäisten poikien isistä 
näin toivoi poikansa kohdalla 36 prosenttia.

Äitien toiveet eivät olleet yhtä usein näin 
pitkässä koulutuksessa. 11-14-vuotiaalle 
tyttärelleen toivoi korkeakoulututkintoa 
36 prosenttia äideistä ja samanikäiselle po
jalleen 28 prosenttia.

Simpasen (1993, 18-20) mukaan van
hempien koulutustason ja lasten koulu
tukseen kohdistuvien toiveiden välillä on 
selvästi havaittava riippuvuus. Mitä koulu
tetumpi vanhempi on, sitä useammin hän 
myös toivoo lastensa menevän lukioon ja 
korkeakouluun.

Pohdittavaksi jää, heijastavatko tulokset 
sellaista vanhempien käsitystä, että tyttöjen on päijätäkseen elämässään hankittava 
mahdollisimman hyvä koulutus, kun taas 
pojat saattavat menestyä vähäisemmälläkin 
koulutuksella. Tulevatko nimenomaan tytöt 
tulevaisuudessa murtamaan sen lainalaisuu
den, joka vallitsee perheen yhteiskunnalli
sen aseman ja koulutustaustan ja nuoren 
koulutusuran välillä?
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Miehet ja naiset työelämässä

Puolet työvoimasta naisia
Työvoiman tarjonta lisääntyi lähes koko 
1980-luvun. Tähän vaikutti pääasiassa kolme 
syytä. Ensinnäkin, työiässä oleva väestö 
kasvoi, koska työikään tulevat ikäluokat 
olivat suurempia kuin työvoimasta poistu
vat ikäluokat. Toinen syy oli naisten työssä
käynnin yleistyminen. Kolmanneksi tarjon
nan kasvua tuki hyvä työvoiman kysyntä 
(lukuunottamatta vuosia 1986 ja 1987).

Vuonna 1989 maamme 3,7 miljoonasta 
15-74-vuotiaasta kansalaisesta 69 prosent
tia eli 2,6 miljoonaa henkeä kuului työvoi
maan. Laman myötä työvoiman osuus 
väestöstä laski vuoteen 1993 mennessä 65 
prosenttiin eli työvoimaan laskettiin noin 
2 miljoonaa henkeä. (Tässä tarkastellaan 
15-74-vuotiasta väestöä kuten on käytäntö 
Suomen työvoimatilastoissa, vaikka esimer
kiksi työvoiman tarjonnan kannalta yläikä
rajan asettaminen 64 ikävuoteen voisi olla 
järkevämpää.)

Työttömiä oli vuonna 1989 vain 89 000 
ja työttömyysaste siten 3,5 prosenttia. 
Työttömyys on vuoden 1989 jälkeen kas
vanut voimakkaasti. Vuonna 1993 työttö

miä oli jo 444 000 henkeä, mikä tarkoit
taa, että työttömyysaste oh 18 prosenttia.

Pääosa, 81 prosenttia, työllisistä oh 
vuonna 1989 palkansaajia (yhteensä 2,1 
miljoonaa henkeä). Yrittäjiä ja yrittäjäper- 
heenjäseniä oh noin 370 000. Vuonna 1993 
oh palkansaajien osuus työllisistä 85 pro
senttia, mikä vastasi 1,7 miljoonaa henkeä.

Suomalaisten naisten osuus työvoimasta on kansainvälisissä vertailuissa huippuluok
kaa. Meillä naisia on työvoimasta 47 pro
senttia. Palkansaajista sen sijaan oli naisia 
puolet jo vuonna 1989 ja vuonna 1993 
heidän määränsä ylitti puolet. Yrittäjistä 
kuitenkin vain joka kolmas on nainen.

Palkansaajien ammattirakenne on jatkuvasti kehittynyt enemmän koulutusta 
vaativien toimihenkilöammattien suuntaan. 
Toimihenkilöammattien osuus on kasva
nut ja työntekijäammattien osuus pienen
tynyt. Kim vuonna 1980 työntekijä- 
ammatteihin laskettiin vielä yli puolet 
palkansaajista, oli osuus laskenut 44 pro
senttiin vuonna 1989 ja 39 prosenttiin 
vuonna 1993.

Lähde: Työvoimatilasto 1993

15-74-vuotiaan työvoiman 
osuus koko väestöstä 1993
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Vuoden 1989 työvoimasta oli perus
asteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita 62 
prosenttia, miehistä 62 ja naisista 63 pro
senttia. Keskiasteen tutkinnon oli suoritta
nut 49 prosenttia miehistä ja 51 prosenttia 
naisista. Korkean asteen koulutus oh mie
histä 13 ja naisista 12 prosentilla. Vuonna 
1992 oh koulutetun työvoiman osuus hieman kasvanut. Tällöin miehistä 65 prosent
tia ja naisista 66 prosenttia oli suorittanut 
jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon. 
Keskiasteen koulutuksen oli saanut sekä 
miehistä että naisista 51 prosenttia. Korkean asteen koulutus oh miehistä 14 ja naisista 
15 prosentilla.

Työvoimaan kuuluvat naiset ovat olleet 
vuodesta 1986 lähtien hieman koulute
tumpia kuin miehet.

Väestön ikärakenne on työssäkäynnin 
kannalta maassamme vielä kohtuullinen. 
Työssäkäynti vähenee olennaisesti vasta 
55 vuotta täyttäneiden ikäluokissa. 50-54- 
vuotiaista on eläkkeellä noin 13 prosenttia 
ja 55-59-vuotiaista 36 prosenttia. 60-64- 
vuotiaista on eläkeläisiä jo yh 70 prosenttia.

Myös pienten lasten äidit käyvät Suo
messa yleensä ansiotyössä. Vuonna 1993 
alle kouluikäisten lasten äideistä oh 73 pro
senttia työelämässä. Neljä vuotta aiemmin 
osuus oli 78 prosenttia. Alle 3-vuotiaiden 
lasten äitien työssäkäynti on pudonnut 
samassa ajassa 67 prosentista 56 prosenttiin.

Miesten työt ja naisten työt
Vaikka miehet ja naiset osallistuvat työelä
mään samassa mitassa, he työskentelevät 
eri elinkeinoaloilla ja samallakin alalla eri 
ammateissa.

Toimialoittain tarkasteltuna naisten 
suurin työllistäjä on palveluelinkeinot ja 
toiseksi suurin teolhsuus ja rakentaminen. 
Palvelualoilla työskenteli vuoden 1989 
työllisistä naisista 76 prosenttia, teollisuu
dessa ja rakennustoiminnassa työskenteli 
18 prosenttia ja maataloudessa kuusi prosenttia. Vuonna 1993 oh palvelualoilla 
työskentelevien naisten osuus vielä suu
rempi, 79 prosenttia. Samalla oh teollisuu
dessa ja rakennustoiminnassa työskentele
vien naisten osuus pudonnut 15 prosenttiin.

Miesten toiminta on jakautunut eri toi
mialoille tasaisemmin. Maataloudessa työs
kenteleviä miehiä oh kaikista työllisistä 
miehistä 11 prosenttia, teollisuudessa ja 
rakentamisessa 43 prosenttia vuonna 1989 
ja 38 prosenttia vuonna 1993. Vastaavasti 
palvelualoilla työskentelevien miesten osuus 
oh noussut vuodesta 1989. Vuonna 1989 
työllisistä miehistä toimi 46 prosenttia pal
velualoilla, vuonna 1993 heidän osuutensa 
oh 50 prosenttia.

Työllisistä eri toimialoilla 
toimivien osuudet 1993
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Käytännössä tällaisesta työmarkkinoiden 
sukupuolijaosta seuraa, että mikäli jonkin
laista sukupuolisidonnaista asiantuntemusta on olemassa, myös se on vastaavasti jakau
tunut yhteiskuntaelämän eri sektoreille.

Naiset ovat jakaantuneet sen sijaan ta
saisemmin kuin miehet eri työnantaja- 
tahoille. Vuonna 1993 työskenteli miehistä 
78 prosenttia yksityisellä sektorilla, 11 pro
senttia kuntien palveluksessa ja 12 pro
senttia valtion palveluksessa. Yksityinen 
sektori tarjosi työtä 58 prosentille naisista, 
kuntien palkkalistoilla oh 33 prosenttia 
naisista ja valtion palkkaa nautti joka kym
menes työllinen nainen.Yksityisen tahon työntekijöistä oli mie
hiä kolme neljästä. Kuntien työntekijöistä 
sen sijaan oli naisia enemmistö, 74 pro
senttia.Ammattirakennetta tarkasteltaessa pu
hutaan usein naisvaltaisista ja miesvaltai
sista ammateista. Työt ovat nimittäin sel
västi j akautuneet naisten j a miesten töihin. 
Lähes puolet työvoimasta toimii sukupuo
len mukaan täysin eriytyneissä ammateissa. 
Tällaisiksi lasketaan ammatit, joissa työn
tekijöistä on samaa sukupuolta yli 90 pro
senttia.Naisammatteja ovat mm. perhepäivä
hoitaja, sairaanhoitaja, kotiavustaja, keit
tiöapulainen. Miesammatteja ovat esimer
kiksi sähköasentaja, putkityöntekijä, levy- seppä, koneteknikko jne.

Vain noin 7 prosenttia työvoimasta 
työskentelee ammateissa, joissa miehiä ja 
naisia on lähes yhtä paljon, toisin sanoen 
samaa sukupuolta on työntekijöistä 41-60 
prosenttia.

Naisten osuuden kasvu työmarkkinoilla 
ei ole merkinnyt, että ammatillinen eriyty
minen olisi vähentynyt. Koska myös kou
lutus on eriytynyt siten, että pojat hakeu
tuvat koulutusjärjestelmässä miesten aloil
le ja tytöt naisten aloille, säilynee tilanne 
muuttumattomana tulevina vuosinakin.

On myös esitetty, että työnantajat halu
avat tiettyihin töihin nimenomaan miehiä 
ja toisiin vain naisia (ks. esim. Kauppinen- 
Toropainen ym. 1983). Lopputuloksena on, että miehet sijoittuvat useammin tuo
tantotehtäviin ja naiset ns. uusintamistyö- 
hön. Naiset huolehtivat työvoiman uusin- 
tamisesta palkansaajia kasvattamalla, kou
luttamalla, valmentamalla, hoivaamalla ja 
huoltamalla.

Miehet etenevät ja naiset 
puurtavat
Sen lisäksi, että miehet ja naiset toimivat eri elinkeinoaloilla ja erilaisissa ammateissa, 
eroavat myös heidän ammatilliset asemansa 
selvästi. Miesten urakehitys on nopeam
paa ja yltää pitemmälle kuin naisten.

Palkansaajista eri 
sosioekonomisessa asemassa 
olevien osuudet 1993
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Enemmistö naispalkansaajista, 56 pro
senttia vuonna 1993, oli alempia toimi
henkilöitä ja enemmistö miespalkansaajista, 
53 prosenttia, oli työntekijöitä. Ylempiä 
toimihenkilöitä oli 24 prosenttia miespal
kansaajista ja 17 prosenttia naispalkansaa
jista. Ylempinä toimihenkilöinä toimivien 
naisten osuus on noussut viimeisten vuosien 
aikana, mutta kuitenkin vähemmän kuin 
miesten.

Ylemmistä toimihenkilöistä oli miehiä 
57 prosenttia ja naisia 43 prosenttia. Kui
tenkin vain joka neljäs johtavassa asemassa toimiva ylempi toimihenkilö oli nainen. 
Sen sijaan alemmista toimihenkilöistä oli naisia enemmistö, 73 prosenttia. Myös alem
mista toimihenkilöistä useimmat, jotka toimivat esimiestehtävissä, olivat miehiä. 
Näistä esimiehistä oli miehiä 71 prosenttia. 
Epäitsenäisissä tai rutiiniluontoisissa toi
misto- tai myyntitehtävissä toimivista alem
mista toimihenkilöistä oh sen sijaan 91 
prosenttia naisia.

Myös johtajien työmarkkinoiden on to
dettu eriytyneen sukupuolen mukaan siten, 
että nais- ja miesjohtajat ovat pitkälti eri 
asemissa johdon hierarkiassa, työskentelevät 
eri kokoisissa yrityksissä, eri toimialoilla ja 
ansaitsevat eri suuruista palkkaa. Kaikilla 
tasoilla naisjohtajat ansaitsevat vähemmän 
kuin miesjohtajat. (ks. Hänninen-Salmelin, 
E. -  Vanhala, S. 1994.)

Miesjohtajat toimivat yleensä yleisjoh
toon kuuluvissa, teknisissä ja markkinointi
tehtävissä. Naisten johtajakuva oli laveampi. 
Useimmin naisjohtajat toimivat naisvaltai
silla aloilla.

Miesten koulutuksella on selvempi yh
teys asemaan työpaikalla kuin naisten kou
lutuksella. Edes miehiä parempi keski
määräinen koulutustaso ei riitä tuomaan 
naisille samanveroisia ammatillisia mahdol
lisuuksia. Naisten suoritettua entistä enem
män ylemmän keskiasteen ja alimman kor
kea-asteen tutkintoja, on niiden merkitys naisten työmarkkinaresurssina heikenty
nyt. (Pöntinen 1989.)

Kauppinen-Toropainen (1994, 56} toteaa, 
että vaikka työelämän rakenteet suosisivat- 
kin miehiä enemmän kuin naisia, voi nais
ten harvinaisempi eteneminen johtotason 
tehtäviin johtua myös erilaisista arvostuk
sista. Naiset asennoituvat työhönsä harvem
min uran luomisena, sen sijaan työn sisäl
löllä on naisille tärkeä merkitys (emt, 56).

Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutki- 
mus 1990:n haastattelussa kysyttiin pal
kansaajilta, missä määrin heillä oh työssään 
mahdollisuuksia siirtyä työkokemuksen 
karttuessa entistä vaativampiin työtehtä
viin ja edetä ammattiuralla ylöspäin?

Edetä vaativampiin tehtäviin: 
Ylemmät toimihenkilöt 

Alemmat toimihenkilöt 
Työntekijät

Yhteensä

Edetä ammattiuralla ylöspäin: 
Ylemmät toimihenkilöt 
Alemmat toimihenkilöt 

Työntekijät

Yhteensä

0 20 40  60 80 100%

E3Miehet
■ N aiset

"Missä määrin teillä on 
nykyisessä työssänne 
mahdollisuuksia siirtyä 
työkokemuksen karttuessa 
entistä vaativampiin 
työtehtäviin ja edetä 
ammattiuralla ylöspäin?" 
Palkansaajista ne, jotka 
vastasivat "erittäin paljon, 
melko paljon tai jonkin verran”.
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Naiset pitivät mahdollisuuksiaan edetä 
urallaan vaativampiin tehtäviin selvästi 
heikompina kuin miehet. 61 prosenttia 
naisista ilmoitti, ettei heillä ole tällaisia etenemismahdollisuuksia, miehistä näin 
ilmoitti 46 prosenttia. Mitä pidemmän 
pohjakoulutuksen oli saanut ja mitä pa
remman aseman oli työelämässä saavutta
nut, sitä parempina etenemismahdollisuuksia yleensä pidettiin. Miehet tosin pi
tivät mahdollisuuksiaan edetä työuralla 
naisia parempina riippumatta koulutus
taustasta ja työelämässä saavutetusta ase
masta. Näin työntekijäasemassa olevat mie
het, jotka miehistä vähiten kokivat ural
laan ylöspäin etenemisen mahdollisuuksia, 
pitivät mahdollisuuksiaan kuitenkin parem
pina kuin ylempiin toimihenkilöihin kuu
luvat naiset, jotka taas naisista eniten uskoi
vat omiin etenemismahdollisuuksiinsa.

Ylempiin toimihenkilöihin lukeutuvista 
naisista ilmoitti 38 prosenttia, että heillä 
on ainakin jonkin verran mahdollisuuksia 
edetä ammattiuralla ylöspäin, ylemmistä 
toimihenkilömiehistä näin ilmoitti 57 pro
senttia. Alempiin toimihenkilöihin lukeu
tuvista naisista näin koki 35 prosenttia ja 
miehistä 55 prosenttia. Työntekijämiehis- 
tä 40 prosenttia ja työntekijänaisista 26 
prosenttia katsoi omaavansa mahdolli
suuksia edetä uralla ylöspäin.

Turvaako sukupuoli 
työttömyydeltä?
Vuonna 1989 työttömyys oli tasolla, jolla 
oh oltu sitä ennen viimeksi 1970-luvun
Euolivälin paikkeilla. Työttömänä oli kes- 

imäärin 89 000 henkeä, 48 000 miestä ja 
41 000 naista. Se oli yhteensä vain 3,5 

prosenttia työvoimasta.
Työmarkkinoita mullistavan laman 

seurauksena oli työttömien määrä vuonna 
1993 viisi kertaa suurempi kuin vuonna 
1989. Työvoimaan kuuluvista miehistä oli 
työttömänä 260 000 eli lähes viidennes ja 
naisista 180 000 eli 16 prosenttia.

Miesten kohdalla työstä syrjäytyminen 
joko työttömäksi tai työvoiman ulkopuo
lelle näyttää erityisen rajulta. Naisten työ
markkinat muuttuivat laman myötä siten, 
että he aluksi jäivät miehiä useammin työ
voiman ulkopuolelle. Miehillä taas työttö
myys lähti heti voimakkaaseen kasvuun. 
Laman vaikutus kohdistui alussa pääasias
sa miesvaltaisiin rakentamisen ja teollisuuden työntekijäammatteihin.

On myös oletettu, että lama on vähen
tänyt keskimääräistä enemmän juuri pien
ten lasten äitien työssäkäyntiä. Syynä ko
tiin jäämiselle on esitetty myös 1980-lu- 
vun lopulla säädettyä alle 3-vuotiaiden 
kotihoidon tukea.

Lama on vaikuttanut viimeiseksi palve
lualoihin, joilla naisten enemmistö työs
kentelee. Parina viime vuotena naisten 
työllisyystilanne onkin heikentynyt suh
teellisesti enemmän kuin miesten, kun myös palvelualat ja etenkin julkinen sektori 
ovat ruvenneet vähentämään työvoimaa. 
Kuntasektorin työpaikkojen supistukset 
ovat lisänneet nimenomaan naisten työttö
myyttä.

Työttömyys on kohdistunut erityisen 
ankarasti nuoriin, vaikka suuri osa alle 25- 
vuotiaista onkin vielä opiskelemassa. Työ
markkinoilla olleista 15-24-vuotiaista oli 
vuoden 1993 aikana työttömänä kolman
nes. Myös nuorten kohdalla työttömyys on 
ollut miesvoittoista. Työttömyyden kasvun 
lisäksi ovat nuorten työvoimaosuudet las
keneet ja opiskelu lisääntynyt.Koulutus nostaa työmarkkinakelpoi
suutta kouluttamattomiin nähden. Mitä korkeampi koulutustaso on, sitä vähäisempi 
on työttömyyden uhka. Vuoden 1989 tilas
ton mukaan perusasteen jälkeistä koulu
tusta saaneiden työttömyysaste oli 2,8 pro
senttia. Se oli vajaan prosenttiyksikön 
yleistä työttömyyttä (3,5 prosenttia) ja va
jaat kaksi prosenttiyksikköä kouluttamat
tomien työttömyyttä (4,7 prosenttia) pie
nempi. Korkean asteen koulutuksen saa
neilla työttömyys jäi yhteen prosenttiin 
vastaavan koulutuksen saaneesta työvoi
masta.
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Työttömyys on laman myötä alkanut 
koskettaa yhä useammin myös koulutettuja. 
Vuonna 1992 perusasteen jälkeistä koulu
tusta saaneiden työttömyysaste oli 11,6 
prosenttia. Keskiasteen koulutuksen suorit
taneiden työttömyysaste oli 13,4 ja korkean 
asteen koulutuksen suorittaneiden 5 pro
senttia.

M iehet tekevät ansiotyötä 
enemmän
Vaikka työssä käyvistä on miehiä vain hiu
kan enemmän kuin naisia, he tekevät 
enemmän ansiotyötä kuin naiset. Vuoden 
1993 aikana tehdyistä työtunneista 56 
prosenttia oli miesten tekemiä ja 44 pro
senttia naisten tekemiä. Syynä tähän on se, 
että naiset tekevät vähemmän ylitöitä ja 
että heillä on harvemmin sivutyöpaikka 
kuin miehillä.-Naiset myös tekevät osa-aika
työtä useammin kuin miehet.

Ajankäyttötutkimusten mukaan naisten 
kokonaistyöaika (ansio- ja kotityö yhteenlaskettuna) on kuitenkin pitempi kuin mies
ten. Tämä johtuu siitä, että naiset käyttä
vät kotityöhön lähes kaksinkertaisen ajan 
miehiin verrattuna. Vuoden 1987 ajan- 
käyttötutkimuksen mukaan miehet käytti
vät kotityöhön keskimäärin 2 tuntia päi
vässä ja naiset runsaat 3,5 tuntia. Pisin 
kokonaistyöaika oli naisilla, joilla oli alle 
neljän vuoden ikäinen lapsi. Heidän koko- 
naistyöajastaan oli yli puolet kotityöhön käytettyä aikaa.

Osa-aikatyö harvinaista
Osa-aikatyö eli alle 30 tuntisen työviikon 
tekeminen on Suomessa moniin muihin 
maihin verrattuna melko harvinaista. Osa- 
aikaisten osuus on laman myötä lisääntynyt. 
Vuonna 1989 osa-aikaisia oli kaikista työl
lisistä runsaat 7 prosenttia, miehistä 5 ja 
naisista 10 prosenttia. Neljä vuotta myö- 
hemmmin heidän osuutensa oli lähes 9

prosenttia, työllisistä miehistä 6 ja naisista 
11 prosenttia.

Kansainvälisesti osa-aikatyö on voimak
kaasti naisvaltaista. Myös Suomessa osa-aikatyö on yleisempää naisilla. Laman myötä 
on kuitenkin miesten osuus osa-aikaisesti 
työskentelevistä lisääntynyt. Vuonna 1989 
oli osa-aikatyöläisistä 67 prosenttia naisia 
ja 33 prosenttia miehiä. Vuonna 1993 oli miesten osuus noussut 37 prosenttiin.

Miehillä osa-aikatyön teko on yleensä 
keskittynyt työmarkkinoille tuloon ja työ
markkinoilta poistumiseen ja sijoittunut siten erilaisiin elämänvaiheisiin kuin naisilla. 
Naisten osa-aikatyön teko ei ole samalla 
tavalla näyttänyt liittyvän tiettyyn ikävai
heeseen.

Vuoden 1989 työvoimatutkimuksen 
haastattelussa osa-aikatyössä toimineista 
miehistä 40 prosenttia ja naisista 24 pro
senttia ilmoitti, että teki osa-aikatyötä 
opiskelun vuoksi. Melkein yhtä yleinen 
syy naisilla oh lasten ja kodin hoito. Yli 
55-vuotiaista noin 40 prosenttia teki osa- 
aikatyötä terveyden tai iän takia. Vaikeus 
saada kokopäivätyötä oli osapäiväisyyden 
syynä kolmella prosentilla miehistä ja yh
deksällä prosentilla naisista.

Laman aikana on yleistynyt vastentah- 
toinen osa-aikatyö. Vuonna 1993 lähes puolet osa-aikaisista ilmoitti osa-aikatyönsä 
syyksi työn puutteen.

Palkkaa sukupuolesta
Vaikka naisten osuus tulonsaajista on jat
kuvasti kasvanut, eivät sukupuolten tulo
erot ole juurikaan tasoittuneet. Naiset ovat 
miehiä pienituloisempia.

Naisten ja miesten kuukausipalkkojen 
ero oli 1980-luvun jälkipuoliskolla noin 20 
prosenttia. 1990-luvulla naisten palkat 
ovat nousseet suhteellisesti enemmän kuin 
miesten. Markkamääräisissä kuukausian
sioiden eroissa ei ole kuitenkaan tapahtunut 
merkittäviä muutoksia, koska ansioiden 
muutos on ollut viime vuosina vähäistä.
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Naisten ja miesten palkkaerot johtuvat 
pääasiassa siitä, että he työskentelevät eri 
aloilla ja eri tehtävissä. Miesten ammatteja 
ovat monet tekniset ammatit. Naiset taas 
sijoittuvat palvelualoille ja asiakaspalvelu
tehtäviin. Lisäksi monilla aloilla naiset 
ovat keskimääräistä useammin suoritus- 
tehtävissä. Miesten osuus kasvaa johto-, 
esimies- ja asiantuntija-ammateissa.

Eri toimialoilla naisten ja miesten kes
kiansioiden väliset erot vaihtelevat. Suu
rimmillaan erot ovat rahoitus- ja vakuu
tustoiminnassa ja pienimmillään matala
palkkaisissa ja naisvaltaisissa majoitus- ja 
ravitsemistoiminnassa sekä sosiaalipalveluissa. Palkkaerot ovat yksityisellä sektoril
la suuremmat kuin julkisella. Lisäksi suku
puolten väliset palkkaerot ovat toimihen

kilöillä suuremmat kuin työntekijöillä. 
Naisjohtajat ansaitsevat keskimäärin 65 
prosenttia miesjohtajien palkoista.

Miehille maksetaan keskimääräistä 
enemmän työaikalisiä ja ylityökorvauksia. 
Miehet tekevät ilta- j a yövuoroj a j a päivys- 
tystyötä suhteessa enemmän kuin naiset.

Tuloeroja perustellaan joskus myös 
koulutuseroilla. Sukupuolten välistä palk
kaeroa ei koulutustasojen ero kuitenkaan 
selitä, koska koulutusasteesta riippumatta 
miehet ansaitsevat naisia enemmän.

Edellä esitetyillä seikoilla voidaan selit
tää vain osa miesten ja naisten välisistä 
palkkaeroista. Merkittävä osa eroista johtuu siitä, että samoista ja samanarvoisista 
töistä maksetaan naisille ja miehille eri 
palkkaa.
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Miehet ja naiset aikuiskoulutuksessa

Koulutukseen osallistuminen

2 miljoonaa aikuista opiskeli 
vuonna 1990
Puolet 18-73-vuotiaasta väestöstä eli 1,6 
miljoonaa henkeä opiskeli vuonna 1990 jossakin opetusta antavassa oppilaitoksessa 
tai koulutusyksikössä. Kun lisäksi jotkut 
aikuiset opiskelevat vapaamuotoisesti itsek
seen, saadaan vuonna 1990 opiskelleiden 
aikuisten määräksi yhteensä noin kaksi miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että arviolta 
yli puolet aikuisista askaroi vuosittain 
opintojen parissa, vuonna 1990 heistä 
opiskeli 56 prosenttia.

Naisia aikuiskoulutuksessa 
enemmän
Aikuiskoulutukseksi kutsutaan tässä kaik
kea vähintään 6 tuntia kestänyttä koulu

tusta, jonka oli antanut jokin aikuiskoulu- 
tusorganisaatio tai jota saattoi pitää erityi
sesti aikuisia varten järjestettynä koulu
tuksena.

Naiset olivat keskimäärin hieman in
nokkaampia aikuisopiskelijoita kuin mie
het, heistä opiskeli 47 prosenttia, miehistä 
41 prosenttia. Osallistuminen koulutuk
seen oli sitä yleisempää, mitä parempi 
henkilön saama pohjakoulutus oli ja mitä 
paremmassa asemassa hän toimi työelämässä.

Vuonna 1990 oh aikuisista 85 prosent
tia eli yli kolme miljoonaa sellaisia, jotka 
olivat joskus elämänsä aikana opiskelleet 
jossakin aikuiskoulutusyksikössä. Vain 15 
prosenttia aikuisväestöstä ei ollut koskaan 
osallistunut aikuisille jäljestettyyn koulu
tukseen. Näistä osallistumattomista oli 57 
prosenttia miehiä.

Perusasteen koulutus 
Keskiasteen koulutus 

Korkea-asteen koulutus

Maatalousyrittäjät 
Muut yrittäjät 

Ylemmät toimihenkilöt 
Alemmat toimihenkilöt 

Työntekijät 
Opiskelijat 
Eläkeläiset 

Muu/tuntematon

Yhteensä
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Koulutuksessa samat kuin 
ennenkin
Aikuiskoulutukseen osallistuminen oli kym
menen vuoden aikana tuntuvasti lisäänty
nyt. Vuonna 1980 oli yhden vuoden aikana 
osallistunut aikuiskoulutukseen 29 prosenttia 18-7 3-vuotiaista eli yhteensä noin 
miljoona henkeä. Vuonna 1990 vastaava 
osallistumisprosentti oli 44 ja osallistunei
den määrä oli noin 600 000 henkeä enem
män kuin vuonna 1980.

Määrän kasvun syinä voidaan pitää mm. 
koulutustarjonnan lisääntymistä, ammatil
lisen aikuiskoulutuksen ja erityisesti henki
löstökoulutuksen laajentumista ja opintososiaalisten etuisuuksien kohentamisen 
myötä tapahtunutta koulutusmahdollisuuk
sien paranemista. Pelkän aikuiskoulutuk
seen osallistuvien henkilöiden määrän kas
vun perusteella ei kuitenkaan vielä voi 
sanoa, onko -ja missä määrin on osallis- 
tujarakenteessa tapahtunut muutosta.

Kaikista väestöryhmistä osallistuttiin vuonna 1990 enemmän aikuiskoulutukseen 
kuin kymmenen vuotta aiemmin. Vuonna 
1980 olivat naiset osallistuneet aikuiskou
lutukseen selvästi miehiä enemmän. Tämä 
naisten ja miesten välinen ero oli 1980- 
luvun kuluessa hieman tasoittunut.

Kymmenessä vuodessa eivät väestöryh
mien väliset erot muuten juurikaan tasoit
tuneet, pikemminkin kärjistyivät. Koulu
tus keskittyi entistä enemmän keski-ikäisille 
ja entistä vähemmän vanhimmille ikäryh
mille. Myös lyhyen ja pidemmän koulutuk
sen suorittaneiden osallistumiserot vain 
kasvoivat. Samoin kävi eri työasemissa toi
mivien kohdalla. Toimihenkilöitä osallis
tui aikuiskoulutukseen selvästi enemmän 
kuin oli heidän osuutensa väestöstä. Eläke
läiset ja työntekijät taas olivat selvästi ali
edustettu ryhmä.

Yleisivistävässä aikuiskoulutuksessa 
vähän miehiä
Vuonna 1990 osallistui yleissivistävään tai 
harrastustavoitteiseen aikuiskoulutukseen 
yhteensä vajaat 600 000 henkeä eli noin 
18 prosenttia aikuisikäisistä. Suurin osa näistä aikuisopiskelijoista, peräti 70 pro
senttia, oli naisia.

Naisopiskelijoista oli alempia toimi
henkilöitä 41 prosenttia ja ylempiä toimi
henkilöitä 15 prosenttia. 18 prosenttia 
naisopiskelijoista oli eläkeläisiä. Työntekijä- naisia opiskeli yleissivistävässä tarkoituk
sessa varsin vähän. Heitä oli naisopiskeli
joista vain 13 prosenttia.

Miesopiskelijoista oli työntekijöitä 30 
prosenttia ja alempia toimihenkilöitä 23 
prosenttia. Ylempiä toimihenkilöitä oli 
miesopiskelijoista 18 prosenttia.Joka neljäs nainen (24 prosenttia) osal
listui yleissivistävässä tarkoituksessa aikuis
koulutukseen, miehistä 11 prosenttia. Nai
set osallistuivat miehiä enemmän koulu
tukseen pohjakoulutuksesta ja työasemasta 
riippumatta.

Korkea pohjakoulutus lisäsi sekä mie
hillä että naisilla alttiutta yleissivistäviin 
aikuisopintoihin. Korkea-asteen koulutuk
sen saaneet osallistuivat eniten, tämän kou
lutuksen saaneista miehistä osallistui 16 
prosenttia, naisista 34 prosenttia. Pitkä 
pohjakoulutus näytti innostavan erityisesti 
naisia osallistumaan runsaasti yleissivistäviin aikuisopintoihin. Perusasteen koulu
tuksen varassa olevat naiset muistuttivat 
osallistumiseltaan enemmän vastaavan kou
lutuksen saaneita miehiä kuin naisia, jotka 
olivat pidemmälle koulutettuja.Yleissivistävän aikuiskoulutuksen palve
lut tavoittavat hyvin maatalousyrittäjiä ja 
toimihenkilöitä. Maatalousyrittäj ämiehistä 
osallistui tällaiseen koulutukseen 15 pro-
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Yleissivistävään 
aikuiskoulutukseen 
osallistuneet 1990

senttiä, naisista 39 prosenttia. Alempiin 
toimihenkilöihin kuuluvista miehistä osal
listui 15 prosenttia ja naisista 41 prosent
tia. Myös-ylemmistä toimihenkilöistä osal
listui moni, miehistä 14 prosenttia, naisista 
35 prosenttia. Miehet näyttäisivät olevan 
osallistumiskäyttäytymiseltään lähempänä 
toisiaan ja sillä tavoin tasa-arvoisempia 
kuin naiset. Työntekijöihin lukeutuvat ja 
eläkeläisnaiset, jotka naisista osallistuivat 
yleissivistäviin opintoihin naisista vähiten, 
olivat sen sijaan osallistumisosuudeltaan 
lähempänä miehiä kuin muita naisia.

Näiden tulosten pohjalta sukupuoli 
näyttäisi vaikuttavan yleisivistävään kou
lutukseen osallistumiseen enemmän kuin 
pohjakoulutus tai asema työelämässä.

Yleissivistävistä opinnoista 
puolet taiteita ja  taitoja
Melkein puolet koulutuksessa olleista oli 
opiskellut taide- tai taitoaineita. Nämä ai
neet kiinnostivat naisia enemmän kuin

miehiä. Sekä mies- että naisopiskelijoista 
taide- ja taitoaineita opiskelivat useimmin 
ne, joilla oh vain perusasteen koulutus. 
Myös vieraita kieliä luki naisista selvästi 
useampi kuin miehistä. Kieliä opiskelevista 
miehistä oli 26 prosenttia suorittanut kor
kean asteen koulutuksen, naisista korkean 
asteen tutkinnon suorittaneita oli 35 pro
senttia. Yleissivistävässä tarkoituksessa opis
kelevista miehistä osallistui yhteiskunta
tieteisiin tai yritystoimintaan liittyville 
kursseille lähes yhtä suuri osa kuin taide- 
ja taitoaineiden opintoihin. Näihinkin opin
toihin osallistuttiin sitä auliimmin mitä pi
dempi oh pohjakoulutus.

Suurin osa yleissivistävästä aikuiskoulu
tuksesta jäljestettiin kansalais- ja työväen
opistoissa.

Naiset myös kävivät koulutuksessa vuo
den aikana useampia päiviä kuin miehet. 
Naiset osallistuivat opintoihin keskimäärin 
kahdeksan päivän verran, miehet kuuden 
päivän verran. Pohjakoulutus tai asema 
työelämässä ei juurikaan vaikuttanut opin
toihin käytettyyn aikaan.
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Vajaa kolmasosa kokonaan 
vailla työhön tai ammattiin 
liittyvää lisäkoulutusta

69 prosenttia vastaajista ilmoitti olleensa 
työelämään siirtymisensä jälkeen ammat
tiin tai työhön liittyvässä eli ammatillisessa 
aikuiskoulutuksessa. Kokonaan vaille työ
hön liittyvää lisäkoulutusta ilmoitti siis jää
neensä vajaa kolmasosa aikuisista. Koulutta
matta oli jäänyt naisia miehiä enemmän. 
Naisista 32 prosenttia ja miehistä 27 prosent
tia ilmoitti, ettei ollut osallistunut kertaakaan työhön tai ammattiin liittyvään kou
lutukseen työelämään siirtymisen jälkeen.

Koulutukseen oli osallistuttu sitä to
dennäköisemmin mitä pidempi oli pohja
koulutus. Korkea-asteen koulutuksen saa
neet olivat lähes poikkeuksetta olleet joskus 
ammatillisessa aikuiskoulutuksessa (96 pro
senttia). Sen sijaan niistä henkilöistä, jotka 
olivat ilman perusasteen jälkeistä koulu
tusta, vain vähän yli puolet oli joskus elä
mänsä aikana saanut ammatillista aikuis
koulutusta.

Pelkän kansakoulun tai peruskoulun suo
rittaneista sekä keskiasteen tutkinnon suo
rittaneista miehistä oli useampi saanut am
matillista aikuiskoulutusta kuin vastaavan 
pohjakoulutuksen saaneista naisista. Suku
puolten välinen ero oli pienin korkea-asteen 
koulutuksen suorittaneilla, joista lähes 
kaikki, sekä miehet että naiset olivat joskus

työelämäänsä siirtymisen jälkeen olleet 
ammattiin tai työhön liittyvässä koulutuksessa.

Samanlainen koulutuksen kasautumi
nen näkyi, kun tarkasteltiin eri työasemissa 
toimivia. Ylemmistä toimihenkilöistä oli
vat lähes kaikki (97 prosenttia) olleet jos
kus työhön tai ammattiin liittyvässä koulu
tuksessa ja myös alemmat toimihenkilöt 
olivat saaneet runsaasti koulutusta. Työn
tekijät ja maatalousyrittäjät olivat osallis
tuneet vähiten.

Naisten ja miesten erot ammatillisen aikuiskoulutuksen saannissa olivat suurim
mat maatalousyrittäjien kohdalla. Miehistä 
oli koulutuksessa ollut 68 prosenttia, nai
sista 51 prosenttia. Muiden yrittäjien jou
kossa taas naisista oli ollut miehiä useampi 
koulutuksessa. Toimihenkilöistä ja työntekijöistä oh koulutusta saaneiden miesten 
osuus suurempi kuin naisten.

Aktiivisia, yli 10 kertaa koulutuksessa 
olleita oli vastaajista joka neljäs, 4-10 ker
taa osallistuneita oli 19 prosenttia. Koulu- 
tuskertoja oli sitä enemmän mitä parempi 
oli pohjakoulutus ja työasema. Sen lisäksi, 
että miehistä oli elämänsä aikana ollut 
koulutuksessa naisia useampi, he olivat 
myös osallistuneet koulutukseen useampia 
kertoja kuin naiset. Yli 10 kertaa ammatil
liseen aikuiskoulutukseen oh osallistunut 
miehistä 29 prosenttia, naisista 22 pro
senttia.

Ammatilliseen
aikuiskoulutukseen elämänsä 
aikana osallistuneet
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Ylemmistä toimihenkilömiehistä oli yli 
10 kertaa koulutukseen osallistunut 70 
prosenttia, ylemmistä toimihenkilönaisista 
49 prosenttia. Alemmista toimihenkilö
miehistä näin useasti osallistuneita oli 47 
prosenttia, naisista 33 prosenttia.

Varsinaisia koulutuspalvelujen suurku
luttajia olivat siis pitkän koulutuksen saa
neet miehet. 71 prosenttia korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneista miehistä oli osal
listunut työhön tai ammattiin liittyvään 
koulutukseen yli 10 kertaa, vastaavan kou
lutuksen saaneista naisista näin usein osal
listuneita oli vähän yli puolet.

Työhön liittyvässä koulutuksessa 
nykyisin naisia enemmän
Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallis
tui vuonna 1990 noin 1,1 miljoonaa henkeä, 
mikä oli 44 prosenttia työvoimaan kuulu
vista.

Naiset osallistuivat vuonna 1990 am
mattiin tai työhön liittyvään aikuiskoulu
tukseen enemmän kuin miehet. Naisista 48 
prosenttia ilmoitti olleensa tämäntyyppi
sissä opinnoissa, kun miehistä niitä oli har
joittanut 41 prosenttia.

Osallistumiseen vaikutti pohjakoulutus- 
taso ja asema työelämässä. Eniten työhön 
tai ammattiin liittyvään koulutuksen osal
listuivat korkea-asteen koulutuksen suorit

taneet, joista kaksi kolmesta osallistui vuo
den aikana koulutukseen. Osuus oli sama 
miehillä ja naisilla. Sen sijaan vähemmän 
koulutusta saaneista osallistuivat naiset 
miehiä enemmän, keskiasteen koulutuksen 
saaneista naisista oli osallistunut 52 pro
senttia, miehistä 43 prosenttia. Perusasteen 
koulutuksen varassa olevista naisista oli 
koulutukseen osallistunut 32 prosenttia, miehistä 23 prosenttia.

Miehillä siis koulutustaso näyttäisi vai
kuttavan osallistumiseen ratkaisevammin 
kuin naisilla. Tämä näkyi siten, että vähäi
nen pohjakoulutus ehkäisi heillä enemmän 
koulutukseen osallistumista kuin naisilla.Ylemmät toimihenkilömiehet olivat 
osallistuneet ammatilliseen aikuiskoulutuk
seen vastaavissa tehtävissä toimivia naisia 
useammin. Vuonna 1990 ylemmistä toi
mihenkilömiehistä oli ammattiin tai työ
hön liittyvässä koulutuksessa 75 prosent
tia, naisista 70 prosenttia. Naisten ja mies
ten osallistumisessa ei ollut eroa alempien 
toimihenkilöiden kohdalla, molemmista 
osallistui työhön tai ammattiin liittyvään 
koulutukseen 59 prosenttia. Työntekijöis
tä koulutukseen oli osallistunut 27 pro
senttia, mies- ja naistyöntekijöistä yhtä 
suuri osuus. Maatalousyrittäjät saivat vähi
ten ammatillista aikuiskoulutusta, vain joka 
kymmenes naispuolinen ja miespuolinen 
maatalousyrittäjä oli ollut koulutuksessa.

Ammatilliseen 
aikuiskoulutukseen 
osallistuneet 1990
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Erilaisen pohjakoulutuksen ja erilaisen 
työaseman omaavat miehet poikkesivat 
toisistaan enemmän työhön tai ammattiin 
liittyvään koulutukseen osallistumisen suhteen kuin naiset. Naiset olivat keskenään 
hieman tasa-arvoisempia, vaikka heistäkin 
ylemmät toimihenkilöt osallistuivat kou
lutukseen 43 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin työntekijät.

Viidennes työhön liittyvästä 
koulutuksesta atk-opintoja
Ammattiin tai työhön liittyvän koulutuksen 
aihealueet heijastavat toimialojen ja työ
asemien sukupuolisidonnaisuutta. Naisilla 
oli terveydenhuollon opintoja enemmän 
kuin miehillä ja miehillä taas tekniikan 
opintoja enemmän kuin naisilla. Suurimmat opiskelualat olivat kuitenkin miehillä 
ja naisilla samat. Miehillä oli eniten yhteis
kuntatieteisiin tai yritystoimintaan liitty
vää koulutusta, joka neljäs ammatillista ai
kuiskoulutusta saanut mies oli osallistunut 
tällaisiin opintoihin. Näihin opintoihin las
kettiin mukaan myös johtamiseen ja esi
miestaitoihin liittyvä koulutus.

Seuraavaksi eniten olivat miehet opis
kelleet tietotekniikkaa ja kaupallisia aineita. 
Naisilla oli eniten kaupallista koulutusta, 
naisopiskelij öistä oh 26 prosenttia opiskel
lut tätä alaa. Seuraavaksi eniten heillä oli 
yhteiskuntatieteellistä tai yritystoimintaan 
liittyvää koulutusta (22 prosentilla) ja atk- 
alan opintoja (21 prosentilla).

Atk-alan koulutuksessa olivat ylemmistä 
toimihenkilöistä olleet miehet naisia useam
min ja alemmista toimihenkilöistä naiset miehiä useammin.Humanistisia aineita olivat opiskelleet 
lähinnä vain korkea-asteen koulutuksen 
suorittaneet ja ylempiin toimihenkilöihin 
lukeutuvat naiset.

Henkilöstökoulutuksessa naisia 
enemmän
Suurin osa ammatilliseen aikuiskoulutuk
seen osallistuneista palkansaajista oh saanut 
työnantajalta korvausta kurssin tai koulu
tustilaisuuden kustannuksiin ja oh voinut käyttää työaikaa opiskeluun. Aikuiskoulu- 
tustutkimuksessa on henkilöstökoulutuk
seksi katsottu kaikki tällainen työnantajan joko kokonaan tai osittain tukema koulutus.

Lähes puolet kaikista palkansaajista, 
yhteensä 970 000 henkeä, sai vuonna 1990 henkilöstökoulutusta. Naispalkan- 
saajista osallistui koulutukseen puolet ja 
miespalkansaajista 45 prosenttia. Naiset 
ovat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk
sen mukaan osallistuneet henkilöstökoulu
tukseen miehiä enemmän vuodesta 1987 
lähtien.

Henkilöstökoulutus oh muun aikuisille 
tarkoitetun koulutuksen tapaan selvästi 
suuntautunut pitkään koulutetuille ja hyvässä asemassa työskenteleville.

Perusasteen koulutus 

Keskiasteen koulutus 

Korkea-asteen koulutus

Ylemmät toimihenkilöt 

Alemmat toimihenkilöt 

Työntekijät

Yhteensä
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%

Henkilöstökoulutukseen 
osallistuneet palkansaajat 
1990
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Pitkän pohjakoulutuksen saaneet naiset 
j a miehet osallistuivat vuonna 1990 koulu
tukseen suurin piirtein yhtä paljon. Korkea- 
asteen koulutuksen suorittaneista miehistä 
oli 78 prosenttia ja naisista 77 prosenttia 
ollut henkilöstökoulutuksessa vuoden ai
kana. Sen sijaan lyhyemmän pohjakoulu
tuksen saaneista naisista oh ollut henkilös
tökoulutuksessa miehiä useampi. Keskiasteen koulutuksen saaneista miehistä oli 
koulutuksessa ollut 46 prosenttia ja naisis
ta 51 prosenttia. Niistä miespalkansaajista, 
joitka olivat vailla perusasteen jälkeistä 
tutkintoa, oh koulutuksessa ollut 28 pro
senttia ja vastaavista naispalkansaajista 36 prosenttia. Eli naisilla henkilöstökoulutuk
seen osallistuminen ei näyttänyt olevan yhtä 
riippuvaista pohjakoulutuksen tasosta kuin 
miehillä.

Naistoimihenkilöt osallistuivat miestoi- 
mihenkilöitä vähemmän koulutukseeen. 
Miespuolisista ylemmistä toimihenkilöistä 
oli koulutuksessa ollut 74 prosenttia, nai
sista 69 prosenttia. Alempiin toimihenki
löihin kuuluvista miehistä osallistui 58 
prosenttia, naisista 56 prosenttia. Työnteki
jöiden osallistumisessa ei ollut sukupuol
ten välillä eroa, sekä miehistä että naisista 
oli osallistunut 26 prosenttia.

Näin eri työasemissa toimivien miesten 
osallistumisessa koulutukseen oli suurem
pia eroja kuin naisten osallistumisessa aivan 
samoin kuin todettiin olevan eri pohjakou- 
lutusryhmissä. Eli henkilöstökoulutukseen 
osallistumisessa olivat eri työasemaryhmiin 
kuuluvat naiset hieman tasa-arvoisempia 
keskenään kuin miehet.

Miehet henkilöstökoulutuksessa 
useampia päiviä
Henkilöstökoulutukseen vuonna 1990 osal
listuneet miespalkansaajat olivat saaneet 
useampia koulutuspäiviä kuin koulutuk
sessa olleet naispalkansaajat. He olivat saa
neet koulutusta vuoden aikana keskimäärin 
kuusi ja naiset viisi päivää.

Pitkä pohjakoulutus lisäsi todennäköi
syyttä saada useampia koulutuspäiviä. Korkea-asteen koulutuksen saaneet miehet

käyttävätkin koulutukseen keskimäärin 
kahdeksan päivää, kun vastaavan pohja
koulutuksen saaneet naiset olivat koulu
tuksessa keskimäärin viisi päivää.Ylemmät toimihenkilömiehet saivat 
henkilöstökoulutusta kahdeksan päivää, 
ylemmät toimihenkilönaiset kuusi ja puoli 
päivää. Alempien toimihenkilöiden koh
dalla eivät miehet ja naiset eronneet saatu
jen koulutuspäivien määrän osalta, sekä 
miehet että naiset olivat olleet noin viisi 
päivää koulutuksessa. Työntekijänaiset 
olivat saaneet keskimäärin kolme päivää 
koulutusta, kun työntekijämiehet olivat 
käyttäneet opiskeluun neljä päivää.Miehet olivat henkilöstökoulutuksen 
pituuden suhteen keskenään epätasa-arvoi- 
semmassa asemassa kuin naiset. Naiset tosin 
olivat alempia toimihenkilöitä lukuunot
tamatta olleet vähemmän aikaa koulutuk
sessa kuin vastaavassa työasemassa toimi
vat miehet.

Työnantaja huolehtii miehet 
koulutukseen
Suurin osa vuonna 1990 henkilöstökoulutuksessa olleista, kaksi kolmesta koulut
tautuneesta, ilmoitti menneensä koulu
tukseen, koska työssä tarvittavien tietojen 
ja taitojen ajan tasalla pysyminen ja työ
tehtävien muuttuminen sitä edellyttivät. 
Naiset ilmoittivat tämän syyksi hieman 
miehiä useammin. Myös itsensä kehittämi
sen ilmoittivat naiset koulutukseen menon 
syyksi hieman useammin kuin miehet.

Joka kolmas henkilöstökoulutuksessa 
ollut palkansaaja oli osallistunut opintoihin 
sen vuoksi, että työnantaja oli tätä edellyt
tänyt. Miehistä ilmoitti 37 prosenttia ja 
naisista 30 prosenttia, että oh opiskellut 
työnantajan kehoituksesta tai määräyksestä.

Keskimääräistä enemmän työnantajan 
velvoittamana osallistuivat sellaiset mies
palkansaajat, joilla ei ollut perusasteen jäl
keistä koulutusta. Näistä miehistä oli 44 
prosenttia ollut koulutuksessa työnantajan 
velvoittamana, kun vastaavista naisista osuus 
oh 25 prosenttia.
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40 prosenttia niistä työntekijöihin luet
tavista palkansaajista, jotka olivat olleet 
koulutuksessa, oli osallistunut siihen työn
antajan edellyttämänä. Nais- ja miestyön- 
tekij öiden osuudet olivat suurin piirtein 
samat. Tämä olikin ainut työasemaryhmä, 
jossa miehet ja naiset kokivat samassa mi
tassa koulutuksensa syyksi työnantajan pa
kotteen. Alempiin toimihenkilöihin kuu
luvista miehistä ilmoitti 38 prosenttia ja 
naisista 27 prosenttia menneensä koulu
tukseen työnantajan edellyttämänä.

Naiset useammin koulutuksessa 
omasta aloitteestaan
Sen lisäksi, että työnantaja oli suorastaan 
edellyttänyt koulutukseen menoa, oli var
sin usein osallistuttu koulutukseen, kun 
työnantaja oli tehnyt siihen aloitteen. Mies- 
palkansaajat ilmoittivat työnantajan kehot
taneen koulutukseen useammin kuin nais- palkansaajat. Miehistä näin ilmoitti 69 
prosenttia, naisista 60 prosenttia.Eniten olivat työnantajan aloitteen 
vuoksi osallistuneet koulutukseen työnte
kijät ja vähiten ylemmät toimihenkilöt. Vähiten työnantajan kehoituksen vuoksi 
oli koulutuksessa ollut alempia toimihen- 
kilönaisia, sitten ylempiä toimihenkilönai- 
sia ja sitten ylempiin toimihenkilöihin lu
keutuvia miehiä.

51 prosenttia henkilöstökoulutukseen 
osallistuneista oli tehnyt itse aloitteen kou
lutukseen hakeutumiseksi. Naiset olivat 
tehneet oman aloitteen koulutukseen mie
hiä useammin. Sukupuolen vaikutus oman 
aloitteen tekemiseen oh vahva, vaikka pitkä 
pohjakoulutus ja hyvä työasema lisäsikin 
taipumusta oman aloitteen tekemiseen.

Varsin suuri ero oma-aloitteisuudessa 
oh niitten mies- ja naispalkansaajien välillä, 
joilla ei ollut perusasteen jälkeistä koulu
tusta. Näistä miehistä 27 prosenttia ja nai
sista 42 prosenttia ilmoitti tehneensä itse 
aloitteen koulutukseen menolle. Eniten 
omasta aloitteesta osallistuivat ylemmät 
toimihenkilöt, joista miehistä 67 prosent
tia ja naisista 69 prosenttia ilmoitti näin. 
Alemmista toimihenkilönaisistakin yh puo
let (54 prosenttia) oh tehnyt aloitteen itse.

Alempiin toimihenkilöihin kuuluvista mie
histä sen sijaan oh oman aloitteen tehnyt 
vain 39 prosenttia. Mies- ja naistyöntekijöiden kohdalla ei ollut eroa, sekä miehistä 
että naisista oh 30 prosenttia osallistunut 
omasta aloitteesta.

Osoittaako tulos, että päästäkseen yli
päätään ollenkaan koulutukseen on nais
ten hakeuduttava siihen oma-aloitteisesti, 
kun taas työnantaja pitää miesten koulut
tautumisesta huolen? Onko työnantaja 
valmiimpi kouluttamaan miehiä naisia 
enemmän pohjakoulutuksesta riippumatta? Vai ovatko miehet vain laiskempia osallis
tumaan koulutukseen ja siksi heitä on opintoihin patistettava?

Naiset käyttivät 
henkilöstökoulutukseen 
omaa aikaansa enemmän

Vuonna 1990 henkilöstökoulutukseen 
osallistuneista oh 30 prosenttia käyttänyt 
opintoihin myös omaa vapaa-aikaansa. 
Naiset uhrasivat tähän tarkoitukseen ai
kaansa useammin kuin miehet. Koulutuk
sessa olleista naisista oh 33 prosenttia käyt
tänyt opintoihin omaa aikaansa, miehistä 
näin oh tehnyt 27 prosenttia.

Mitä pitemmän koulutuksen j a mitä pa
remman aseman oh työelämässä saanut sitä 
enemmän oh koulutukseen käytetty omaa 
aikaa. Naisten ja miesten vähnen ero oman 
ajan käytössä näyttäytyi selvimmin niillä, 
joilla ei ollut perusasteen jälkeistä koulu
tusta ja toisaalta ylempien toimihenkilöi
den kohdalla. Ilman perusasteen jälkeistä 
koulutusta saaneista naisista oli 27 pro
senttia käyttänyt koulutukseen myös omaa 
aikaansa. Vastaavan koulutuksen saaneista 
miehistä omaa aikaa oh opinnoissa käyttä
nyt 18 prosenttia. Ylempinä toimihenki
löinä toimivista naisista käytti 44 prosenttia 
omaa aikaa työhön tai ammattiin liittyviin 
opintoihin, miehistä 36 prosenttia.

Sen lisäksi, että lähes kolmasosa henki
löstökoulutuksessa olleista oh käyttänyt 
siihen omaa aikaa, oh heistä joka kymme
nes käyttänyt myös omaa rahaa kattamaan 
koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.
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Myös tämä satsaus oli sitä suurempaa mitä 
pitempi oli pohjakoulutus ja mitä parempi 
oli työasema. Erot eri ryhmien välillä eivät kuitenkaan olleet kovin suuria. Omaa ra
haa ilmoittivat käyttäneensä naiset useam
min kuin miehet. Selvästi muita enemmän 
olivat omaa rahaa käyttäneet ylemmät toi- 
mihenkilönaiset, joista 18 prosenttia il
moitti kustantaneensa koulutusta myös 
omalla rahalla.

Kokonaan työnantajan kustantamia opin
toja oli miehillä enemmän kuin naisilla.

Toimihenkilömiesten 
koulutuspäivien määrä 
kasvanut yhä

1990-luvun alussa on henkilöstökoulutus
ta saavien palkansaajien määrä pienenty
nyt. Tämä tieto perustuu Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen vuosihaastattelutie- 
toihin. Vuonna 1989 oli palkansaajista 
työvoimatutkimuksen mukaan saanut 44 
prosenttia henkilöstökoulutusta. Vuonna 
1993 oh koulutusta saaneiden palkansaajien 
osuus pudonnut 41 prosenttiin.

Selvästi muita enemmän oli vähentynyt 
ylempien toimihenkilöiden osalkstuminen. 
Kun vuonna 1989 ylemmistä toimihenki
löistä oli 7 5 prosenttia osallistunut henki
löstökoulutukseen, oh vuonna 1993 osallis- 
tumisosuus 60 prosenttia. Vähiten oh ta
pahtunut muutosta työntekijäryhmään 
kuuluvien koulutukseen osallistumisessa, 
osallistumisosuus oh pienentynyt kaksi 
prosenttiyksikköä.

Naisista osallistui vuonna 1993 keski
määrin useampi koulutukseen kuin mie
histä ja koulutuksessa olleiden naisten 
osuus oh myös vuodesta 1989 vähentynyt vähemmän kuin miesten. Ylemmät toimi- 
henkilönaiset osallistuivat vuonna 1993 
ylempiä toimihenkilömiehiä enemmän 
koulutukseen, alempiin toimihenkilöihin 
ja työntekijöihin lukeutuvat naiset miehiä 
vähemmän. Erittäin suuri muutos oh tapahtunut ylempien toimihenkilömiesten 
kohdalla. Heistä oh vuonna 1989 saanut 
koulutusta 76 prosenttia, vuonna 1993 kou
lutusta sai 59 prosenttia.

Henkilöstökoulutusta kuitenkin annet
tiin koulutuksessa olleille aiempaa enem
män, jos määrää mitataan saaduilla kou
lutuspäivillä osallistujaa kohti. Ylemmät 
toimihenkilöt olivat saaneet eniten koulu
tuspäiviä ja näiden päivien määrät olivat 
myös eniten lisääntyneet. Vastaavasti 
työntekijät ohvat saaneet vähiten koulu
tuspäiviä ja niiden määrä oh myös eniten 
vähentynyt.

Naiset saivat selvästi vähemmän koulu
tusta kuin miehet koulutuspäivien määrällä 
mitattuna. Koulutuksessa olleet miehet 
saivat vuoden 1993 tietojen mukaan kou
lutusta keskimäärin 7,9 päivää, naiset 4,8 päivää. Ero oh vain kärjistynyt 1980-luvulta. 
Toimihenkilömiesten saamien päivien 
määrä oh kasvanut ja naisten vähentynyt. 
Vain työntekijämiesten koulutuspäivien 
määrässä tapahtui vähenemistä ja vä
henemistä enemmän kuin vastaavien nais
ten koulutuspäivissä.

Tulokset osoittavat, että laman aikana 
työnantajilla on ollut entistä enemmän tai
pumusta kouluttaa harvoja miehiä pitkään ja useita naisia vähän.

Naiset enemmän 
koulutuksessa omalla ajallaan 
ja kustannuksellaan

142 000 palkansaajaa otti vuonna 1990 
osaa ammattiin tai työhönsä liittyvään 
koulutukseen kokonaan ilman työnantajan 
tukea omalla kustannuksellaan ja omalla 
ajallaan. Lukumäärä oh 7 prosenttia kaikista 
palkansaajista.

Tällaiseen omaehtoiseen ammatilliseen 
koulutukseen osallistuvat ohvat pääosin 
pitkän pohjakoulutuksen saaneita ja hyvässä 
asemassa toimivia naisia.

Sen lisäksi, että naiset ohvat omalla 
kustannuksellaan ja ajallaan ammattiin 
liittyvässä koulutuksessa miehiä useam
min, he myös käyttivät tällaisiin opintoi
hin enemmän aikaa kuin koulutukseen 
osallistuneet miehet. Naiset ohvat olleet 
tällaisessa koulutuksessa keskimäärin 16,5 
päivää ja miehet 12 päivää.
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Itseopiskelu

Miehillä enemmän itseopiskelua 
työajalla
Lähes joka kymmenes työvoimaan kuu
luva henkilö eli yhteensä runsaat 200 000 
henkeä käytti vuonna 1990 työaikaa opis
kelemiseen itsekseen tai työtovereiden 
kanssa. Tässä tarkoitetaan sellaista opiske
lua; joka tapahtui täysin muodollisen koulutuksen ulkopuolella, ja joka oli kestänyt vuoden aikana yhteensä laskien vähintään 
20 tuntia.

Työajalla tapahtuva itseopiskelu oh 
yleisempää miehillä kuin naisilla. Työaikaa 
oli itseopiskeluun käyttänyt miehistä 11 
prosenttia ja naisista 6 prosenttia.

Työaikana tapahtuva itseopiskelu oli 
sitä yleisempää mitä pidempi pohjakoulu
tus henkilöllä oli. Palkansaajista itseopis
kelu oita oh eniten ylemmissä toimihenki
löissä.Samat henkilöt, jotka osallistuivat ai
kuiskoulutukseen myös harjoittivat itse
opiskelua työajalla eniten. Korkean asteen 
koulutuksen saaneet j a ylemmät toimihen
kilöt tekivät kuitenkin poikkeuksen. Heistä 
itseopiskelua harjoitti suurempi osa niistä, 
jotka eivät olleet aikuiskoulutukseen osal
listuneet. Katsoivatko he, ettei aika enää 
riitä kurssimuotoiseen koulutukseen itse
opiskelun lisäksi?Miehet ohvat harjoittaneet työajan itse
opiskelua eniten tekniikan ja atk:n aloilla. 
Miesten itseopiskeluaiheista 35 prosenttia 
liittyi tekniikkaan, tuotantoon tai rakenta
miseen ja 22 prosenttia tietotekniikkaan. 
Itsekseen opiskelleista naisista joka kolmas 
oh käyttänyt aikaansa tietotekniikan opin
toihin.

Myös vapa a-aja n itseopiskelu 
miehillä yleisempää
16 prosenttia aikuisväestöstä oh vuonna 
1990 käyttänyt vapaa-aikaansa itseopiske
luun. Vapaa-ajan itseopiskelu oli yleisem
pää miesten kuin naisten keskuudessa. 
Miehistä opiskeh vapaa-aikana itsekseen 
19 prosenttia ja naisista 13 prosenttia. 
Opiskeluaiheet vaihtehvat sukupuolen mukaan, vaikka kielten opiskelu olikin 
molemmilla sukupuolilla suosituinta. Mie
het opiskehvat seuraavaksi eniten tekniik
kaan ja atk-tekniikkaan liittyviä asioita, 
kun taas naisilla vieraiden kielten jälkeen 
seuraavaksi suosituimpia ohvat taide- ja 
taitoaineiden sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opinnot.

Vapaa-ajalla tapahtuva itseopiskelu oh 
selvästi riippuvaista henkilön pohjakoulu
tuksen pituudesta. Mitä pidempi oh hen
kilön pohjakoulutus, sitä todennäköisempää 
oh, että hän opiskeh myös vapaa-aikana 
itsekseen. Näin on ymmärrettävää, että va
paa-ajan itseopiskelu oh erityisesti ylempien 
toimihenkilöiden harrastus. Kolmasosa 
heistä käytti vapaa-aikaansa itsekseen ta
pahtuvaan opiskeluun.

Vapaa-ajalla tapahtuvaa vapaamuotoista 
itseopiskelua harjoittivat siis eniten samat 
henkilöryhmät, jotka osallistuivat myös 
kurssimuotoiseen koulutukseen. Tämä piti 
paikkansa sekä miesten että naisten kohdalla. Miehistä, jotka ohvat viimeisen vuo
den aikana osallistuneet aikuiskoulutukseen 
oh 29 prosenttia opiskellut myös itsek
seen, aikuiskoulutukseen osallistumatto
mista näin oh tehnyt 13 prosenttia. Koulu
tuksessa olleista naisista opiskeh itsekseen 
joka viides, koulutukseen osallistumatto
mista 7 prosenttia.

Myös vapaa-aikaansa itseopiskeluun 
käyttävät pitkän pohjakoulutuksen ja hy
vän aseman työelämässä saaneet ohvat 
välttäneet kurssimuotoista koulutusta.
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Muu tiedonhankinta työelämän ongelmatilanteissa

Miehillä enemmän mahdollisuuksia 
oppia työssään
Miehet ilmoittivat naisia enemmän mah
dollisuuksia käyttää työssään aikaisemmin 
oppimiaan tietoja ja taitoja sekä oppia uut
ta ja kehittää itseään. Mitä paremman työ
aseman oli saanut ja mitä pitempi oh poh
jakoulutus, sitä enemmän tällaisia mah
dollisuuksia ilmoitettiin olevan.

Palkansaajista 70 prosenttia, miehistä 
73 ja naisista 68 prosenttia ilmoitti, että 
heillä oh melko tai erittäin paljon mahdolli
suuksia käyttää työssään aikaisemmin oppi
miaan tietoja ja taitoja. 7 prosenttia palkan

saajista oh sitä mieltä, ettei heillä ollut 
juuri lainkaan mahdollisuuksia käyttää 
aiemmin opittua hyväkseen. Työntekijä
ryhmässä tämä kokemus oh yleisin, työn
tekijänaisista 17 prosenttia ja -miehistä 11 

rosenttia ilmoitti, ettei aiemmin opitun 
äyttömahdollisuuksia ollut juuri lainkaan.

Mahdollisuuksia oppia uusia asioita 
työssä oh palkansaajiha sitä enemmän mitä 
paremmassa asemassa he toimivat ja mitä 
pidemmän pohjakoulutuksen he olivat suorittaneet. Lisäksi miesten mahdollisuu
det työssä tapahtuvaan uuden oppimiseen 
olivat paremmat kuin naisten.

Perusasteen koulutus 

Keskiasteen koulutus 

Korkea-asteen koulutus

Ylemmät toimihenkilöt 

Alemmat toimihenkilöt 

Työntekijät

Yhteensä

O M iehet
■ Naiset

=□
20 40

%

"Missä määrin nykyinen 
työnne tarjoaa teille 
mahdollisuuksia käyttää 
aikaisemmin oppimianne 
tietoja ja taitoja?" 
Palkansaajista ne, jotka 
vastasivat “erittäin tai 
melko paljon".

"Missä määrin nykyinen 
työnne tarjoaa teille 
mahdollisuuksia oppia uusia 
asioita?"
Palkansaajista ne, jotka 
vastasivat "erittäin tai 
melko paljon".
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Erittäin tai melko paljon mahdollisuuksia 
uusien asioiden oppimiseen ilmoitti ylem
mistä toimihenkilöistä 78 prosenttia, alem
mista toimihenkilöistä 57 prosenttia ja työn
tekijöistä 34 prosenttia. Joka neljäs työnte
kijä ilmoitti, ettei hänellä ollut lainkaan 
mahdollisuuksia oppia uutta, naisista 33 
prosenttia, miehistä 21 prosenttia.

Naiset eivät myöskään nähneet työs
sään yhtä paljon mahdollisuuksia oman ammattitaidon kehittämiseen kuin miehet. 
61 prosenttia miehistä, puolet naisista il
moitti, että heillä oli työssään melko tai erittäin paljon mahdollisuuksia kehittää 
omaa ammattitaitoaan. Miehistä 10 pro
sentilla ja naisista 15 prosentilla ei ollut 
juuri lainkaan tällaisia mahdollisuuksia. 
Eniten erosivat miesten ja naisten käsityk
set työntekijätasolla. Työntekijänaisista 29 
prosenttia katsoi, ettei heillä ollut lainkaan 
mahdollisuuksia ammattitaitonsa kehittä
miseen, työntekijämiehistä tätä mieltä oli 
16 prosenttia.

Kolme neljästä koki tietonsa ja 
taitonsa puutteellisiksi työssään
Aikuiskoulutustutkimuksen haastattelussa 
kysyttiin työvoimaan kuuluvilta, kuinka 
usein he olivat työelämän muuttumisen 
vuoksi joutuneet tilanteeseen, jossa olivat 
kokeneet tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi. 
59 prosenttia työvoimasta mainitsi joutu
neensa tällaiseen tilanteeseen joskus. Melko 
usein näitä tilanteita oli ollut 11 prosentilla 
ja 5 prosentilla usein. Lähes neljännes työ
voimasta ei ollut kokenut tällaisia tilanteita koskaan.

Mitä pidempi koulutus vastaajalla oli, 
sitä useammin hän ilmoitti kokeneensa 
tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi. Toimi
henkilöillä tällaisia tilanteita oli ollut 
useammin kuin työntekijöillä.

Ylemmistä toimihenkilöistä olivat nai
set kokeneet tietonsa ja taitonsa puutteel
lisiksi miehiä useammin, työntekijöistä mie
het naisia useammin. Alempiin toimihenki
löihin kuuluvien miesten ja naisten välillä 
ei ollut eroa.

'Työelämän muuttuminen 
aiheuttaa tilanteita, joissa 
työntekijä voi kokea tietonsa 
ja taitonsa puutteellisiksi. 
Kuinka usein olette joutunut 
tällaiseen tilanteeseen?" 
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka vastasivat "usein tai 
melko usein".
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Miehet käyttivät työpaikan 
ulkopuolisia asiantuntijoita 
enemmän

Useimmat työvoimaan kuuluvat (84 pro
senttia) ilmoittivat saaneensa apua työto
vereilta tai työpaikan asiantuntijoilta; kun 
he olivat kohdanneet pulmatilanteita tieto
jensa ja taitojensa puutteellisuuden vuoksi. 
Tällaista tiedon hankintaa olivat käyttä
neet naiset hieman miehiä enemmän.

Noin puolet pulmatilanteita kohdan
neista ilmoitti hakeneensa apua ulkopuoli
silta asiantuntijoilta. Ulkopuolisia asian
tuntijoita olivat käyttäneet pitkän koulu
tuksen saaneet ja yrittäjät ja ylemmät 
toimihenkilöt eniten.

Miehet käyttivät tällaista apua vähäi- semmällä pohjakoulutuksella kuin naiset. 
Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta ole
vista miehistä oli käyttänyt ulkopuolista 
asiantuntijaa pulmatilanteessa 44 prosent
tia, kun vastaava osuus naisilla oli 33 pro
senttia. Tämä näkyy myös alempien toimi
henkilöiden kohdalla, joista miehet olivat 
paljon naisia enemmän käyttäneet ulko
puolista apua. Miespuolisista alemmista 
toimihenkilöistä oli ulkopuolista asiantun

temusta käyttänyt 57 prosenttia, naispuo
lisista 41 prosenttia.

Myös aikuiskoulutuskokemukset lisä
sivät ulkopuolisten asiantuntijoiden käyt
töä. Toisaalta vastaajat ovat voineet tulkita 
myös koulutuksen ja kouluttajat työn ulko
puolisiksi asiantuntijoiksi.

Naiset saaneet koulutuksesta 
apua useammin
Puolet työelämän ongelmatilanteita koh
danneista oli saanut apua koulutuksesta. 
Naisia oli koulutus auttanut pulmatilan
teissa keskimäärin useammin kuin miehiä. 
Alempina toimihenkilöinä toimivia miehiä oli koulutus kuitenkin auttanut pulma
tilanteissa enemmän kuin alempia toimi- 
henkilönaisia. Alemmat toimihenkilömie- hethän olivat myös saaneet ammattiin tai 
työhön liittyvää koulutusta useammin 
kuin samaan ryhmään kuuluvat naiset.

70 prosenttia niistä, jotka olivat viimei
sen vuoden aikana osallistuneet ammatilli
seen lisäkoulutukseen, ilmoitti saaneensa 
koulutuksesta apua jossakin kohtaamassaan 
pulmatilanteessa.

Eri tahoilta saatu apu 
työelämän ongelmatilanteissa.
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka olivat kokeneet tietonsa 
ja taitonsa puuttellisiksi 
työssään "usein, melko usein 
tai joskus".
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Vähiten olivat käyttäneet koulutusta 
apukeinona pulmatilanteissa työntekijät, 
joista vain joka kolmas ilmoitti saaneensa 
joskus koulutuksesta apua työongelmista 
selviämiseen. Viimeisen vuoden aikana kou
lutuksessa olleista työntekijöistäkin vain 
vähän yli puolet (56 prosenttia] katsoi 
koulutuksen auttaneen pulmatilanteissa. 
Eli koulutukseen osallistuneista eivät suin
kaan kaikki ole saaneet siitä apua työelä
män normaaleihin pulmatilanteisiin tai sit
ten pulmia on ollut enemmän, mitä on 
kyennyt koulutusta hankkimaan.

62 prosenttia saanut apua 
kirjallisuudesta ja 
ammattilehdistä

62 prosenttia työvoimasta käytti työelämän pulmatilanteissa apuna kirjallisuutta 
ja ammattilehtiä. Kirjallisuuden käyttö oli 
yhteydessä pitkään pohjakoulutukseen ja 
hyvään työasemaan. Ylemmistä toimihen
kilöistä oli 82 prosenttia etsinyt ratkaisuja kirjallisuudesta, miehet ja naiset kuta kuin
kin yhtä paljon. Alemmista toimihenkilö- 
miehistä 72 prosenttia käytti apuna kirjal
lisuutta, 61 prosenttia naisista. Sen sijaan 
yrittäjistä naisyrittäjät käyttivät kirjallisuutta 
apuna enemmän kuin miesyrittäjät.

Myös kirjallisuuden käyttö oli yhteydessä 
koulutukseen osallistumiseen. Työhön liittyvään koulutukseen vuoden aikana osal
listuneissa oli 73 prosenttia sellaisia, jotka 
hakivat apua myös kirjallisuudesta. Koulu
tukseen osallistumattomista oh joka viides 
käyttänyt apuna kirjallisuutta.

Hyvä pohjakoulutus antaa valmiuksia 
myös monipuoliseen tiedonhankintaan ja 
ongelmanratkaisuun. Mitä paremman poh
jakoulutuksen on saanut, sitä helpompaa 
näyttäisi olevan etsiä työelämän ongelma
tilanteissa apua ulkopuolisilta asiantunti
joilta, koulutuksesta ja kirjallisuudesta. 
Oman työpaikan asiantuntijoiden käyttö 
pulmatilanteiden ratkaisuun oh yleisin tapa 
selvitä ongelmista pohjakoulutuksesta riip
pumatta.

Miehet ja naiset seurasivat yhtä 
paljon ammattijulkaisuja
82 prosenttia palkansaajista ilmoitti seu
raavansa joitakin ammattijulkaisuja sään
nöllisesti. Näihin luettiin ay-lehdistö, muu 
ammattilehdistö ja erityinen ammattikir
jallisuus. Joka viides palkansaaja siis oli 
selvinnyt työelämästä seuraamatta sään
nöllisesti mitään ammattikirjallisuutta tai 
ay-lehtiä. 39 prosenttia palkansaajista il
moitti, ettei seuraa ay-lehtiä ja 41 prosenttia 
ilmoitti, ettei seuraa muutakaan ammatti- lehdistöä. 53 prosenttia palkansaajista ker
toi, ettei seuraa erityistä ammattikirjalli
suutta.

Ay-lehdistöä luki säännöllisesti mies- 
palkansaajista 57 prosenttia, naispalkan- 
saajista 63 prosenttia. Miehistä ay-lehdis- 
töä seurasivat eniten ylempiin toimihenki
löihin kuuluvat ja naisista alempiin 
toimihenkilöihin lukeutuvat. Korkean as
teen koulutus lisäsi sekä miehillä että nai
silla selvästi alttiutta lukea ay-lehtiä, heissä 
säännöllisiä lehtien lukijoita oh yli 10 pro
senttiyksikköä enemmän kuin lyhyemmän 
koulutuksen saaneissa.

Muuta ammattilehdistöä seurasivat 
miehet naisia useammin. Miehistä tällaisia 
lehtiä seurasi 61 prosenttia ja naisista 56 
prosenttia. Muiden ammattilehtien kuin 
ay-lehtien säännöllinen seuruu oh vielä 
selkeämmin riippuvaista henkilön koulu
tustasosta ja työasemasta. Niitä luki säännöllisesti peräti 92 prosenttia korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneista miehistä ja 88 pro
senttia naisista. Erityisen suuri ero suku
puolten välillä oli alempien toimihenkilöi
den kohdalla, ammattilehtiä seurasi mie
histä 75 prosenttia ja naisista 57 prosenttia.

Erityisen ammattikirjalhsuuden seuraa
minen oh vielä edellisiäkin riippuvaisempaa 
henkilön koulutustasosta ja asemasta työ
paikalla. 86 prosenttia korkea-asteen tutkin
non suorittaneista seurasi ammattikiij alli- 
suutta, perusasteen koulutuksen varassa 
olevista 29 prosenttia. Ylemmistä toimihenkilöistä ammattikiij ahisuutta seurasi 
81 prosenttia, kun työntekijöistä näin teki 
joka neljäs. Miesten ja naisten ilmoitukset

36 Tilastokeskus



ammattikirjallisuuden seuruusta erosivat 
oikeastaan vain alempien toimihenkilöi
den kohdalla, joista miehistä 63 prosenttia 
ja naisista 47 prosenttia seurasi ammatti
kirjallisuutta. Kyse ei tietenkään ole pel
kästä sukupuolen aiheuttamasta erosta, 
vaan myös siitä, että alempien toimihenki
löiden ryhmässä miehet ja naiset toimivat 
erilaisissa tehtävissä; miehet ovat naisia 
useammin johtavissa asemissa.

Pitkään koulutetut naiset 
hankkivat ammattikirjallisuutta 
usealla tavalla

Joka kolmas palkansaaja oli itse hankkinut 
ammattijulkaisuja. Pitkän koulutuksen 
saaneet ja hyvässä asemassa toimivat hank
kivat itse ammattikirjallisuutta useammin 
kuin muut. Erityisesti naisilla tämä riippu
vuus pitkästä pohjakoulutuksesta oh hyvin 
selvä. Korkea-asteen tutkinnon suoritta
neista naisista nimittäin peräti 65 prosenttia 
hankki itse ammattikirjallisuutta, kun vas
taavan koulutuksen saaneista miehistä kir- 
jallisuutta itse hankkivia oh 49 prosenttia. 
Lyhyemmän pohjakoulutuksen saaneissa 
taas miehet hankkivat ammattikirjallisuut
ta naisia enemmän. Ilman perusasteen jäl
keistä koulutusta olevista miehistä julkaisuja hankki 24 prosenttia, naisista 21 
prosenttia. Eri työasemissa toimivia mie
hiä ja naisia tarkasteltaessa näkyy edellä 
oleva tulos siten, että ylemmistä toimihen
kilöistä naiset hankkivat itse ammattikir
jallisuutta selvästi enemmän kuin miehet, 
mutta muissa työasemissa toimivat miehet 
taas vastaavan työaseman naisia enemmän.

Joka kolmas ammattijulkaisuja säännöl
lisesti seuraava palkansaaja ilmoitti, ettei 
työnantaja ollut hankkinut ammattijul
kaisuja käyttöön. Eniten ammattikirjalli
suutta ja julkaisuja vailla jääneitä ohvat 
työntekijät. Työnantajan hankinnat ohvat 
palvelleet useimmin pitkän koulutuksen 
omaavia ja ylempiä ja alempia toimihenki
löitä, useammin miehiä kuin naisia. 91 
prosenttia ammattijulkaisuja seuraavista

ylemmistä toimihenkilömiehistä ilmoitti, 
että työnantaja oh hankkinut niitä heille, 
ylemmistä toimihenkilönaisista näin ilmoitti 
87 prosenttia. Vastaavasti työntekijöistä 
vajaa puolet (46 prosenttia] oh saanut työn
antajalta ammattikirjallisuutta seuratta- 
vakseen.

Ammattijulkaisuja kirjastosta hankkivat 
erityisesti pitkän koulutuksen ja hyvän 
aseman työelämässä saaneet naiset. 55 
prosenttia ylemmistä toimihenkilönaisista 
lainasi kirjastosta ammattikirjallisuutta, 
alempiin toimihenkilöihin kuuluvista nai
sista 32 prosenttia ja työntekijöihin kuulu
vista naisista 14 prosenttia. Miehet poikke
sivat toisistaan kirjaston käytössä huomat
tavasti vähemmän kuin naiset. Ylemmistä 
toimihenkilömiehistä 35 prosenttia, alem
mista toimihenkilömiehistä 24 prosenttia 
ja työntekijämiehistä 20 prosenttia käytti 
kirjastoa ammattikirjallisuuden hankin
taan. Kaikkein vierainta kirjaston käyttö 
ammattikirjallisuuden hankintapaikkana 
oh siis työntekijöihin lukeutuville naisille, 
jotka hankkivat ammattijulkaisuja kirjastosta myös selvästi vähemmän kuin vastaa
vassa asemassa olevat miehet.

Ammattikirjallisuuden lainaaminen tut
tavilta ja työtovereilta luonnistui vähän pa
remmin naisilta kuin miehiltä. Ammatti- 
julkaisuja seuraavista naisista 29 prosenttia 
lainasi niitä myös tuttavilta ja työtovereilta, 
miehistä 26 prosenttia. Tätäkin hankinta- 
tapaa käyttivät pitkään koulutetut ja hy
vässä työasemassa olevat naiset eniten.

Ammattijulkaisuja, lähinnä ammattilehdistöä, sai palkansaajakunnasta jäsenyyden 
perusteella 77 prosenttia, naisista 82 pro
senttia, miehistä 71 prosenttia. Jäsenyyden 
perusteella saatuja ammattijulkaisuja seu- 
rasivat sekä miehistä että naisista eniten 
työntekijät.

Pitkän koulutuksen ja hyvän aseman 
työelämässä saaneet naiset käyttivät eniten 
eri tapoja ja lähteitä ammattijulkaisujen 
hankkimiseksi. Vähiten oma-aloitteisuutta 
osoittivat työntekijöihin lukeutuvat ja vä
hän koulutetut naiset, joiden ammattijul
kaisujen saanti oh pääosin työnantajan ja 
ay-jäsenyyden varassa.
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Koulutuskokemukset

Naiset pitivät koulutuksen apua 
työssä suurempana
Kolme neljästä työvoimaan kuuluvasta oli 
sitä mieltä, että koulutuksesta oli ollut erit
täin tai melko paljon apua työssä. Runsas 
viidesosa vastaajista katsoi, että koulutuk
sesta oli ollut apua erittäin paljon. Vain 7 
prosentin mielestä koulutuksella ei ollut 
ollut juuri mitään merkitystä. Naiset antoivat koulutukselle keskimäärin suuremman 
merkityksen kuin miehet.

Mitä pidempi pohjakoulutus henkilöllä 
oli, sitä myönteisemmin hän suhtautui kou
lutuksesta saamaansa apuun. Korkea-asteen 
koulutuksen saaneista naisista 91 prosent
tia ja miehistä 85 prosenttia oli kertoman
sa mukaan saanut koulutuksesta apua työ
hönsä erittäin tai melko paljon.

Toimihenkilöt ja yrittäjät olivat saaneet 
koulutuksesta apua työntekijöitä ja maa
talousyrittäjiä enemmän. Maatalousyrittä- 
jämiehet, alemmissa toimihenkilöamma- 
teissa toimivat miehet sekä työntekijämie- 
het ilmoittivat saaneensa koulutuksesta 
apua useammin kuin mitä vastaavissa ase
missa toimivat naiset ilmoittivat.

Koulutusta pidettiin hyödyttömänä useimmiten sen vuoksi, että saatu koulu
tus oli joko eri alalta kuin työ, se ei muuten 
vastannut työtä tai sen sisältö oli väärän
laista.

Se, että saatu koulutus oli eri alalta kuin työ, oli haitannut eniten keskiasteen kou
lutuksen suorittaneita ja työntekijöitä. 
Näitä ongelmia näkivät naiset miehiä 
enemmän. Erityisesti korkea-asteen kou
lutuksen saaneita ja ylempiä toimihenkilöjä yrittäjänaisia oli haitannut, että koulu
tus ei ollut vastannut työtä. Vastaavasti 
saman koulutuksen ja työaseman omaavat 
miehet näkivät koulutuksen sisällön muu
ten sopimattomana. Maatalousyrittäjät ja perusasteen koulutuksen varassa olevat 
kokivat eniten koulutuksella olevan puut
teita luonnollisesti sen vuoksi, että he oli
vat osallistuneet koulutukseen vain vähän 
tai ei lainkaan. Tämä oli useammin naisten 
käyttämä perustelu.Miehet puolestaan uskoivat selvästi 
naisia useammin, että työn oppii tekemäl
lä tai että työ ei vaadi koulutusta.

Perusasteen koulutus 

Keskiasteen koulutus 

Korkea-asteen koulutus

Maatalousyrittäjät 

Muut yrittäjät 

Ylemmät toimihenkilöt 

Alemmat toimihenkilöt 

Työntekijät

Yhteensä

0 20 40  60  80 100
%

"Onko kaikesta saamastanne 
koulutuksesta ja kursseista 
yleisesti ottaen apua 
työssänne erittäin paljon, 
melko paljon, melko vähän vai 
ei juuri lainkaan?"
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka vastasivat "erittäin tai 
melko paljon*.
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Miehet ilmoittivat useammin 
lisäkoulutuksen vaikuttaneen 
omaan uraansa

69 prosenttia joskus elämänsä aikana työssä 
olleista oli työelämään siirtymisensä jälkeen 
ollut ammattiin tai työhön liittyvässä kou
lutuksessa. Heistä suurin osa (82 prosenttia) 
oli sitä mieltä, että koulutus oli helpotta
nut suoriutumista työtehtävissä. Kuiten
kin useampi kuin joka kymmenes koulu
tuksessa ollut oli sitä mieltä, ettei heidän 
saamallaan koulutuksella ollut lainkaan 
vaikutusta työtehtävissä suoriutumiseen.

Miehet olivat keskimäärin hieman nai
sia useammin sitä mieltä, että koulutus oli 
auttanut työtehtävissä. Kaikista tyytyväi
simpiä olivat kuitenkin naiset, joilla oli 
korkea-asteen koulutus. Lisäksi lähes kaikki 
yrittäjinä toimivat naiset olivat omien sano
jensa mukaan saaneet koulutuksesta apua 
työtehtäviin. Tyytymättömimpiä olivat 
työntekijänaiset, useampi kuin joka neljäs 
heistä oli sitä mieltä, että ei ollut selvinnyt 
työstään yhtään paremmin koulutuksen 
jälkeen.

Toisiin tehtäviin koulutuksen ansiosta 
ilmoitti siirtyneensä vastaajista joka viides. 
Miehet ilmoittivat koulutuksesta olleen 
tällaista apua hieman useammin kuin nai
set. Vähiten olivat tällä tavoin koulutuk
sesta hyötyneet työntekijänaiset, joista 
vain 15 prosenttia katsoi siirtyneensä toi
siin tehtäviin koulutuksen ansiosta.

Miehet uskoivat selvästi naisia useam
min saaneensa vaativampia tehtäviä kou
lutukseen osallistumisen vuoksi. Näin oli 
pohjakoulutuksesta ja työelämässä saavu
tetusta asemasta riippumatta. 39 prosent
tia miehistä ilmoitti, että oli siirtynyt kou
lutuksen ansiosta vaativampiin tehtäviin, 
naisista näin koki vain 28 prosenttia. Eni
ten olivat vaativampia tehtäviä koulutuksen ansiosta saaneet alemmat toimihenki
löt, miespuolisista alemmista toimihenki
löistä lähes puolet ilmoitti kohdallaan 
käyneen näin, alemmista naistoimihenki- 
löistä näin ilmoitti 33 prosenttia. Vähiten 
olivat vaativampia tehtäviä koulutuksen 
ansiosta saaneet työntekijät ja heistä erityi
sesti naiset. Työntekijämiehistä uskoi 36 
prosenttia saaneensa koulutuksen vaikutuk
sesta vaativampia tehtäviä, työntekijänai
sista vain 19 prosenttia. Miesten ja naisten 
erot kokemuksissa koulutuksen vaikutuk
sesta vaativampien tehtävien saamisessa 
näkyivät esimerkiksi siten, että työntekijä- 
miehet katsoivat hyötyneensä tässä mieles
sä koulutuksesta enemmän kuin missään työasemaryhmässä toimivat naiset. Ylem
mistä toimihenkilönaisistakin vain 30 pro
senttia katsoi saaneensa vaativampia tehtä
viä koulutuksen jälkeen.

Vakituisen työpaikan kertoi koulutuk
sen ansiosta saaneensa miehistä 22 pro
senttia, naisista 17 prosenttia. Tällä tavalla 
olivat koulutuksesta hyötyneet eniten 
työntekij ämiehet.

"Onko ammattiin tai 
työhönne liittyvillä kursseilla 
ja koulutuksella ollut 
yleisesti ottaen seuraavia 
vaikutuksia:...?" 
Haastatelluista ne, jotka 
vastasivat 'kyllä".
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Koulutus vaikutti työpaikan tai amma
tin vaihtoon vähän useammin miehillä 
kuin naisilla. Miehistä 16 prosenttia ja nai
sista 13 prosenttia ilmoitti vaihtaneensa 
työpaikkaa tai ammattia ammatillisen ai
kuiskoulutuksen seurauksena. Eniten näitä 
vaikutuksia ilmoittivat yrittäjät (ei maata
lousyrittäjät) ja erityisesti yrittäjämiehet.

Vain harva ilmoitti, että oli koulutusta 
saatuaan muuttanut työhön toiseen kun
taan. Miehistä kertoi joka kymmenes teh
neensä näin, naisista 6 prosenttia. Eniten 
olivat koulutuksen seurauksena m uuttaneet alemmat toimihenkilömiehet, joista 
näin ilmoitti tehneensä 12 prosenttia.

Henkilöt, joilla ei ollut lainkaan amma
tillista pohjakoulutusta ja toisaalta henki
löt, joilla oli pitkä ammatillinen pohjakou
lutus ilmoittivat muita ryhmiä vähemmän 
koulutuksella olleen työuralla etenemi
seen tai työtehtävissä suoriutumiseen liit
tyviä vaikutuksia. Vailla ammatillista kou
lutusta olevien osalta tämä lienee seurausta 
siitä, että saatu ammatillinen lisäkoulutus 
oli ollut useimmiten luonteeltaan lyhyttä 
eikä ollut sellaisenaan riittänyt lisäämään 
liikkuvuutta työssä. Hyvinkoulutettujen 
osalta lisäkoulutuksella taas ei liene liikku
vuuteen kovin suurta vaikutusta sen vuoksi, 
että ylempien virkojen osalta muodolliset 
pätevyysvaatimukset merkitsevät etene
misessä ja tehtävistä suoriutumisessa enem
män kuin ammattiin liittyvä työssäoloaika-

na hankittu lisäkoulutus. (Ks. tarkemmin 
Simpanen, M. -  Blomqvist, I. 1992, 45.)

Miehet ja naiset näkivät koulutuksen 
vaikutukset eri tavoin. Miehet ilmoittivat 
naisia useammin, että opiskelu oli edistänyt 
liikkuvuutta ja työuralla etenemistä. Kou
lutuksesta saatuihin kokemuksiin eivät 
kuitenkaan voine olla heijastumatta myös 
erilaiset koulutusodotukset ja -asenteet. 
Tämänkaltainen ajatus tuli esille myös, kun tarkasteltiin syitä, jotka herättävät tar
vetta tai kiinnostusta opiskeluun. Miehille 
tuntui merkitsevän koulutuksen tuottama 
taloudellinen ja ammatillinen hyöty enemmän kuin naisille. Naiset odottivat miehiä 
useammin koulutuksen antavan virkistystä, 
vaihtelua ja uusia ajatuksia ja toimintata
poja sekä kehittävän persoonallisuutta ja 
lisäävän työmotivaatiota.

Naiset uskoivat useammin 
lisäopintojen apuun uralla
Vuonna 1990 työvoimasta uskoi 56 pro
senttia, että lisäkoulutus auttaa etenemään 
uralla. Joka viides arveli, että koulutuk
sesta olisi apua paljon ja 37 prosenttia 
uskoi, että lisäkoulutus auttaa ainakin jon
kin verran. 41 prosenttia ei nähnyt koulu
tuksesta olevan mitään hyötyä urakehityk
sen kannalta.
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"Uskotteko, että 
lisäkoulutuksesta olisi teille 
apua uralla etenemisen 
kannalta paljon, jonkin verran 
vai ei lainkaan?"
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka vastasivat 'paljon tai 
jonkin verran”.
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Naiset uskoivat lisäkoulutuksen edistä
vän uraa keskimäärin enemmän kuin mie
het. Joka neljäs nainen uskoi lisäkoulu
tuksen auttavan paljon urakehityksessä, 
kun miehistä näin uskoi 16 prosenttia.

Lisäkoulutuksen apuun urakehityksessä 
uskoivat eniten keskiasteen tutkinnon suo
rittaneet, joista 63 prosenttia uskoi koulu
tuksesta olevan tällaista apua. Miehet ja 
naiset eivät juurikaan eronneet ajatuksil
taan tässä ryhmässä. Perusasteen jälkeistä 
koulutusta vailla olevat, ja heistä erityisesti 
miehet, sen sijaan uskoivat koulutuksen 
hyödyttävän uralla etenemistä selvästi vä
hemmän. Näistä naisista noin puolet ja miehistä 39 prosenttia uskoi koulutuksen 
auttavan urakehitystä.

Eri työasemissa toimivista uskoivat kou
lutuksen voimaan eniten alemmat toimi
henkilöt, joista 64 prosenttia arveli lisä
koulutuksesta olevan apua uralla etenemi
sessä. Alemmista toimihenkilöistä miehet 
uskoivat naisia enemmän koulutuksen 
auttavan uralla eteenpäin. Seuraavaksi eni
ten lisäkoulutusta etenemistarkoituksessa 
arvostivat ylemmät toimihenkilöt, joista 
naiset antoivat koulutukselle hieman suu
remman merkityksen kuin miehet. Nais
ten ja miesten suhtautuminen koulutuk
seen erosi eniten yrittäjillä, jotka toimivat 
muualla kuin maataloudessa. Heistä naiset 
uskoivat koulutukseen selvästi miehiä 
enemmän. Työntekijämiehistä puolet ja - 
naisista 53 prosenttia oli sitä mieltä, että 
lisäkoulutus auttaisi.

Miesten mahdollisuudet saada 
työpaikkakoulutusta paremmat
Joka viides palkansaaja piti koulutusmah
dollisuuksia omalla työpaikallaan hyvinä, 
37 prosenttia piti niitä kohtalaisina ja 38 
prosenttia heikkoina. Miehet kokivat mah
dollisuutensa saada koulutusta parempina 
kuin naiset. Hyvinä koulutusmahdollisuuk- 
siaan piti miehistä 23 prosenttia ja naisista 
20 prosenttia. Heikkoina koulutusmah- 
dollisuuksiaan piti 35 prosenttia miespal- 
kansaajista ja 41 prosenttia naispalkan- 
saajista.Pitkään koulutetut ja hyvän aseman 
työelämässä saaneet pitivät mahdollisuuk
siaan saada työpaikalla koulutusta parem
pina kuin muut. Eri työasemissa toimivien 
miesten mielipiteet mahdollisuuksistaan 
poikkesivat toisistaan enemmän kuin nais
ten. Erityisen hyvät näyttäisivät olevan 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden 
ja ylempinä toimihenkilöinä toimivien 
miesten mahdollisuudet. Heidän arvionsa 
olivat myös selkeästi myönteisemmät kuin 
vastaavien ryhmien naisten. Korkea-asteen 
koulutuksen saaneista miehistä piti koulu- 
tusmahdollisuuksiaan hyvinä tai kohtalai
sina 82 prosenttia ja heikkoina 18 prosent
tia. Saman koulutuksen saaneista naisista 
piti mahdollisuuksiaan saada työpaikalla 
koulutusta hyvinä tai kohtalaisina 69 pro
senttia, heikkoina 30 prosenttia.
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"Onko teillä työpaikallanne 
hyvät, kohtalaiset vai heikot 
mahdollisuudet saada 
ammattitaitoanne kehittävää 
tai uraanne edistävää 
koulutusta?"
Palkansaajista ne, jotka 
vastasivat “hyvät tai 
kohtalaiset“.
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Ylemmistä toimihenkilömiehistä piti 83 prosenttia koulutusmahdollisuuksiaan 
työpaikalla hyvinä tai kohtalaisina, kun ylemmistä toimihenkilönaisista tätä mieltä 
oli 61 prosenttia. Miestyöntekijöistä enää 
45 prosenttia ja naistyöntekijöistä 38 pro
senttia piti mahdollisuuksiaan kouluttautua 
hyvinä tai kohtalaisina.

Naisista parhaimpina koulutusmahdol
lisuuksiaan työpaikalla pitivät alemmat toi
mihenkilöt, joista 65 prosenttia arvioi 
mahdollisuutensa hyviksi tai kohtalaisiksi. 
He kokivat mahdollisuutensa koulutuk
seen siis paremmiksi kuin ylemmät toimi- 
henkilönaiset, joista peräti 39 prosenttia 
katsoi mahdollisuutensa heikoiksi. Kaik
kein heikoimpina koulutusmahdollisuuk
siaan pitivät työntekijänaiset, joista 56 
prosenttia ilmoitti niiden olevan heikot.

Miesten mahdollisuudet 
vaikuttaa työpaikkakoulutukseen 
paremmat

Palkansaajista 53 prosenttia, miehistä 55 ja 
naisista 49 prosenttia, katsoi, että heillä oli 
ainakin jonkin verran mahdollisuuksia vai
kuttaa työpaikan koulutukseen. Erittäin 
tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia 
tarjolla olevaan koulutukseen koki itsel
lään olevan 26 prosenttia miehistä ja 21 
prosenttia naisista. Mahdollisuuksia koet
tiin sitä enemmän, mitä korkeampi oli 
koulutus ja mitä parempi oli asema työelä
mässä.

Eri työasemissa toimivien miesten ja 
naisten kokemukset mahdollisuuksista 
vaikuttaa työpaikalla annettavaan koulu
tukseen erosivat vähiten alemmissa työ
asemissa. Samoin olivat erot pienet niillä 
miehillä ja naisilla, joilla ei ollut perusas
teen jälkeistä koulutusta. Eli näihin ryhmiin 
kuuluvat miehet vastasivat yhdenmukai
semmin vastaavan ryhmän naisten kuin 
muihin koulutuksen tai työaseman pohjal
ta muodostettuihin ryhmiin kuuluvien 
miesten kanssa. Ylipäänsä olivat naiset mie
lipiteissään keskenään yhdenmukaisempia 
kuin miehet.

Sen sijaan pitkän koulutuksen saaneet 
sekä hyvässä asemassa toimivat miehet ja 
naiset kokivat vaikutusmahdollisuutensa varsin erilaisina. 88 prosenttia ylemmistä ja 71 prosenttia alemmista toimihenkilö
miehistä ilmoitti, että heillä on ollut mah
dollisuuksia vaikuttaa koulutukseen, kun 
vastaavasti ylemmistä toimihenkilönaisista 
näin ilmoitti 67 prosenttia ja alemmista toimihenkilönaisista 56 prosenttia.

Ylempiin toimihenkilöihin lukeutuvat 
miehet pitivät vaikutusmahdollisuuksiaan 
työpaikalla annettavaan koulutukseen sel
västi parempina kuin muut. Vähiten vai
kutusmahdollisuuksia kokivat työntekijät, 
joihin kuuluvista miehistä 35 prosenttia ja 
naisista 29 prosenttia katsoi niitä olleen 
paljon tai jonkin verran. Työntekijänaiset 
kokivat siten vaikutusmahdollisuutensa 
heikoimmiksi kuin muut.

Miehet tyytyväisempiä 
aikuiskoulutusmahdollisuuksista 
saamiensa tietojen riittävyyteen

Aikuisopintoihin hakeutuakseen tarvitsee 
hakija tietoja erilaisista koulutusta anta
vista laitoksista ja yksiköistä ja niiden tar
joamista palveluista.

Kaksi kolmesta vastaajasta katsoi saa
neensa tietoa aikuisille tarkoitetuista kou
lutusmahdollisuuksista täysin riittävästi tai jokseenkin riittävästi. 15 prosenttia vastaa
jista kertoi saaneensa tietoa melko vähän ja 
7 prosenttia sanoi saaneensa tietoa aivan 
liian vähän. Joka kymmenes vastaaja il
moitti, ettei ollut tarvinnutkaan tietoa.

Miehet olivat tyytyväisempiä saamiensa 
tietojen määrään, 67 prosenttia miehistä ja 
64 prosenttia naisista piti saamiaan tietoja 
aikuiskoulutuksesta riittävinä. Keskimää
räistä enemmän miesten ja naisten mieli
piteet erosivat perusasteen koulutuksen 
varassa olevilla, maatalousyrittäjillä, työn
tekijöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä. 
Näissä ryhmissä miehet olivat selvästi nai
sia tyytyväisempiä saamiensa tietojen riit
tävyyteen.
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Mitä pidemmän pohjakoulutuksen hen
kilö oli saanut, sitä tyytyväisempi hän oli 
aikuiskoulutusmahdofiisuuksista saamiensa 
tietojen määrään. Lisäksi vähemmän koulutetut ilmoittivat useammin, etteivät he 
olleet tarvinneet tietoa koulutusmahdollisuuksista. Korkean asteen koulutuksen saa
neet miehet olivat kaikkein tyytyväisimpiä, 
heistä 82 prosenttia kertoi saaneensa tietoa

opiskelumahdollisuuksista riittävästi. Yhtä 
pitkän koulutuksen saaneista naisista 81 
prosenttia vastasi samoin.

Kun tarkasteltiin vastauksia työelämässä 
saadun aseman perusteella, olivat ylem
mät toimihenkilömiehet tyytyväisimpiä ja 
työntekijänaiset tyytymättömimpiä saa
miensa tietojen riittävyyteen.

Koulutusnäkemykset ja  koulutushalukkuus

Naiset koulutusmyönteisempiä
Vastaajien suhtautumista sekä koulutuk
seen yleensä että aikuiskoulutukseen selvi
tettiin esittämällä haastatelluille joukko koulutukseen liittyviä väittämiä ja pyytä
mällä heitä arvioimaan, olivatko he väit
teen kanssa samaa vai eri mieltä. Väittä
missä otettiin kantaa mm. koulutuksen 
merkitykseen, tarpeeseen ja hyötyyn.

Vastaajat olivat yksimielisesti sitä mieltä, 
että työelämän teknisen kehityksen myötä 
kaikilta työntekijöiltä vaaditaan lisää tieto
ja ja taitoja. Tätä mieltä oli sekä mies- että 
naisvastaajista 94 prosenttia. Ammatillista 
aikuiskoulutusta tuli suurimman osan mie
lestä kohdistaa aloille, joilla tekniikan ke
hitys oli nopeinta. Näin näki miehistä 81, 
naisista 65 prosenttia. Useimmin eri mieltä tämän väittämän kanssa olivat ylemmät 
toimihenkilöt ja opiskelijat.Puolet tutkituista ilmoitti, että työelä
män aikuiskoulutusta tulisi antaa ensisijai
sesti heikoimmin koulutetuille. Näin sanoi 
47 prosenttia miehistä ja 54 prosenttia nai
sista. Useimmin tätä mieltä olivat maata
lousyrittäjät, eläkeläiset ja työntekijät. 
Useimmin eri mieltä olivat toimihenkilöt 
ja opiskelijat.82 prosenttia vastaajista piti koulutusta 
suomalaisen hyvinvoinnin peruspilarina. 
Tästäkin oltiin varsin yksimielisiä. Sen si
jaan enemmän erimielisyyttä syntyi seu- 
raavissa koulutuksen merkitystä kartoitta

vissa väittämissä: työtehtävät opitaan työ
paikalla eikä koulun penkillä, aina löytyy 
töitä, joissa ei tarvita koulutusta, työelä
mässä pärjäävät vain pitkälle koulutetut ja 
tutkinto on osoitus hyvästä ammattitai
dosta. Näiden väittämien kanssa oli vastaa
jista samaa mieltä yleensä puolet tai vähän 
yli puolet. Naiset olivat vastauksissaan 
miehiä koulutusmyönteisempiä. Ylemmät 
toimihenkilöt ja opiskelijat olivat useim
min eri mieltä siitä, että työtehtävät opi
taan työpaikalla eikä koulun penkillä sekä 
siitä, että aina löytyy töitä, joissa ei tarvita 
koulutusta. He kiistivät myös muita useammin sen, että työelämässä pärjäävät vain 
pitkälle koulutetut ja tutkinto on osoitus 
hyvästä ammattitaidosta.

74 prosenttia vastaajista piti tarpeellisena 
aikuiskoulutuksen lisäämistä ja 77 prosent
tia katsoi, että myös pitkään työelämässä 
ollut tarvitsee aikuiskoulutusta. Eniten tätä mieltä olivat toimihenkilöt ja opiskelijat ja 
vähiten maatalousyrittäjät ja eläkeläiset. 
Vain joka kymmenes haastateltava, mie
histä 13 ja naisista 8 prosenttia, oli sitä 
mieltä, että työpaikkakoulutus on työnte
kijöille vain ajankulua.

Varsin yksimielisiä olivat naiset ja mie
het myös siitä, että lisäkoulutus auttaa rat
kaisevasti työuralla etenemistä, 85 pro
senttia miehistä ja 87 prosenttia naisista oli 
tätä mieltä.
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Todistus merkitsi naisille 
enemmän
Suurin osa työvoimaan kuuluvista piti 
tärkeänä, että kaikesta koulutuksesta ja 
kursseista saa virallisen todistuksen. Naiset 
antoivat todistukselle suuremman arvon kuin miehet, 79 prosenttia työvoimaan 
kuuluvista naisista piti tärkeänä, että kai
kesta koulutuksesta ja kursseista saa viral
lisen todistuksen. Tätä mieltä oli työvoi
maan kuuluvista miehistä 69 prosenttia. 
Keskimääräistä enemmän miesten ja naisten suhtautumistavat poikkesivat korkean 
asteen tutkinnon suorittaneilla, ylemmillä 
toimihenkilöillä ja työntekijöillä. Todis
tuksen merkitys oli huomattavasti suu
rempi perusasteen koulutuksen varassa 
oleville kuin korkean asteen koulutuksen 
suorittaneille. Työntekijät ja heistä eten
kin naiset pitivät todistusta tärkeimpänä, 
kun taas vähiten todistukselle antoivat 
merkitystä naisyrittäjät ja ylemmät toimi- henkilömiehet.

Naisilla voimakkaammat 
opiskeluhalut
Aikuiskoulutustutkimuksessa haluttiin sel
vittää, minkätyyppiset tekijät saavat ihmi
set hakeutumaan ja osallistumaan koulu
tukseen. Siinä tarkoituksessa kysyttiin työ
voimaan kuuluvilta haastateltavilta, missä 
määrin heille erikseen lueteltavat syyt 
herättivät kiinnostusta tai aiheuttivat tar
vetta ryhtyä lähivuosina opiskelemaan.

Tällaiseen kysymykseen vastaaminen 
on tietysti ollut hankalampaa sellaisille henkilöille, jotka eivät olleet lainkaan aja
telleet opiskella mitään kuin henkilöille, 
jotka olivat todellisissa aikeissa opiskella 
jotakin. Vain kuusi prosenttia vastaajista 
ilmoitti, ettei heillä ollut minkäänlaista 
kiinnostusta tai tarvetta ryhtyä opiskele
maan.

Eniten opiskelukiinnostusta herättivät 
tarve kehittää itseään ja ylläpitää tai kehittää ammattitaitoaan. Seuraavaksi eniten opis
kelukiinnostusta synnytti vaihtelunhalu ja 
halu saada parempaa palkkaa.

Itsensä kehittäminen 
Ammattitaidon kehittäminen 

Vaihtelunhalu 
Halu saada parempaa palkkaa 

Pääsy/halu vaativampiin tehtäviin 
Halu löytää uusia ystäviä 

Pääsy/halu toisiin työtehtäviin 
Koulutuksen tuoma arvostus 

Halu v a ih ta a  työpaikkaa 
Muodollisen pätevyyden hankkiminen 

Halu vaihtaa ammattia 
Työttömyys tai sen uhka 

Koska tututkin osallistuvat 
Vakituisen työpaikan saaminen 

Muu syy
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"Kuinka paljon seuraavat syyt 
herättävät teissä kiinnostusta 
tai aiheuttavat tarvetta ryhtyä 
lähivuosina opiskelemaan?"
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka ilmoittivat kiinnostusta tai 
tarvetta syyn kohdalla "paljon 
tai jonkin verran".
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Ne, joilla jo oli hyvä pohjakoulutus, 
olivat myös muita innokkaampia hankki
maan lisäkoulutusta. Korkea-asteen kou
lutuksen saaneista peräti 94 prosenttia il
moitti, että itsensä kehittämisen vuoksi 
olisi ainakin jonkin verran tarvetta opiske
luun. 93 prosenttia heistä katsoi tarvitsevansa koulutusta ammattitaidon kehittä
miseksi ja 80 prosenttia vaihtelunhalusta. 70 prosenttia perusasteen koulutuksen va
rassa olevista kertoi voivansa mennä kou
lutukseen itsensä kehittämisen vuoksi. 63 
prosenttia heistä esitti syyksi ammatti
taidon kehittämisen ja 55 prosenttia pa
remman palkan.Ylemmille toimihenkilöille olivat samat 
opiskelukiinnostuksen syyt tyypillisiä kuin 
korkean asteen koulutuksen saaneillekin. 
Eikä yrittäjillekään löytynyt erityisiä ryh
mälle ominaisia piirteitä, ellei tyypillisenä 
sitten pidetä sitä, että maatalousyrittäjiä ja 
muihin yrittäjiin kuuluvia miehiä ei saanut 
mikään syy kiinnostumaan koulutuksesta 
siinä mitassa kuin muita ammattiryhmiä. 
Yrittäjänaiset sen sijaan muistuttivat melko 
paljon vastauksiltaan ylempiin toimihen
kilöihin lukeutuvia naisia.

Alempia toimihenkilöitä motivoi muita 
enemmän halu päästä toisiin tai vaativam
piin tehtäviin tai kokonaan uuteen työ
paikkaan. Lisäksi heitä koulutuksessa kiin
nosti muita enemmän halu löytää uusia 
ystäviä ja koulutuksen mukanaan tuoman 
arvostuksen saaminen.

Työntekijöissä koulutustarvetta herätti 
muita enemmän työttömyys tai sen uhka, 
halu saada parempaa palkkaa ja halu vaih
taa ammattia.

Naiset ilmoittivat kaikkien mainittujen 
syiden herättävän opiskelukiinnostusta tai 
tarvetta keskimäärin enemmän kuin mitä 
miehet ilmoittivat. Naiset olivat lisäksi 
auliimpia sanomaan, että jokin syy aiheutti 
opiskelutarvetta paljon. Poikkeuksen sään
nöstä tekivät maatalousyrittäjät ja työnte

kijät, joihin kuuluvista miehistä naisia 
useampi sanoi kiinnostusta koulutukseen 
herättävän halu saada parempaa palkkaa, 
ammattitaidon kehittäminen ja vaativam
pien työtehtävien saanti.

Miesten ja naisten mielipiteet erosivat 
eniten tekijöissä, jotka korostivat m uun
laista kuin koulutuksesta saatavaa amma
tillista tai taloudellista hyötyä. Naiset il
moittivat vaihtelunhalun ja halun löytää 
uusia ystäviä opiskelukiinnostusta aiheut
taviksi syiksi selvästi useammin kuin mie
het. Eniten vaihtelunhalu motivoi ylempiä 
toimihenkilönaisia. Heistä 86 prosenttia 
katsoi vaihtelunhalun herättävän kiinnos
tusta opiskeluun, ylemmistä toimihenkilö- 
miehistä tätä mieltä oli 72 prosenttia. 
Halu löytää ystäviä oli tyypillisintä alem
mille toimihenkilönaisille, joista 57 pro
senttia ilmoitti näin. Vastaavan ryhmän 
miehistä esitti tämän syyn opiskelulle 40 
prosenttia. Seuraavaksi eniten miesten ja 
naisten käsitykset erosivat seuraavissa 
opiskelukiinnostuksen syissä: koulutuksen 
mukanaan tuoma arvostus, pääsy tai halu päästä toisiin työtehtäviin ja halu vaihtaa 
työpaikkaa. Nämä lisäsivät naisten opiske- 
luhalukkuutta enemmän kuin miesten.

Tämän tyyppisten syiden korostuminen 
naisilla on seurausta ainakin osittain naisten kiinnostuksesta yleissivistäviin ja har- 
rastustavoitteisiin opintoihin. Miehillä sen 
sijaan koulutus on useimmiten voimak
kaasti työhön ja ammattiin liittyvää.

Vastaajien kiinnostus opiskelua koh
taan vaihteli erittäin suuresti iän mukaan. 
Vanhemmissa ikäryhmissä painottuivat ai
noastaan sosiaaliset syyt hakeutua koulu
tukseen. Iäkkäämmät pitivät tuttujen osal
listumista koulutukseen selvästi tärkeäm
pänä opiskeluintoa herättävänä tekijänä 
kuin mitä pitivät nuoremmat vastaajat, 
(ks. tarkemmin Simpanen, M. -  Blomqvist, 
I. 1992, 28-31.)
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Naiset aktiivisempia myös 
kuvitellussa työttömyystilanteessa
70 prosenttia naisista ja 65 prosenttia mie
histä ilmoitti olevansa valmis vaihtamaan 
ammattia, jos jäisi työttömäksi. Valmiim- 

ia ammatin vaihtoon olivat alemmat toimi- 
enkilöt ja työntekijät. Vaikeimpana am

matin vaihdon näkivät yrittäjät. Naisten ja miesten välillä oli eri koulutustason ja työ
aseman mukaan muodostetuissa ryhmissä 
samanlainen ero kuin keskimäärinkin.

Naiset olivat uskotellussa työttömyystilanteessa miehiä selvästi valmiimpia myös 
opiskelemaan uuden ammatin. Naisista 67 
prosenttia ja miehistä 53 prosenttia olisi 
valmis uuden ammatin opiskeluun. Mie
histä 41 prosenttia, naisista 29 prosenttia 
otti kielteisen kannan uuden ammatin 
opiskeluun. Keskimääräistä suurempi ero 
naisten ja miesten välillä oli toimihenkilöi
den kohdalla.-Alemmista toimihenkilönai- 
sista 72 prosenttia ja miehistä 59 prosent
tia ilmoitti olevansa valmis opiskelemaan 
uuden ammatin. Ylemmistä toimihenkilö- 
naisista näin vastasi 68 prosenttia, miehistä 
54 prosenttia.

Myönteisimmin uuden ammatin opis
keluun suhtautuivat miehistä alemmat toimihenkilöt ja työntekijät ja kielteisim
min maatalousyrittäjät. Myös naisista kiel
teisimpiä olivat maatalousyrittäjät, myön
teisimpiä toimihenkilöt. Naisten ja mies

ten suhtautumiseroja kuvastaa, että kun 
ylemmistä toimihenkilömiehistä 41 prosenttia ilmoitti, ettei opiskelisi uutta am
mattia, vaikka jäisi työttömäksi, on vastaa
va osuus naisista 30 prosenttia. Alemmista 
toimihenkilömiehistä näin ilmoitti 37 pro
senttia, naisista 25 prosenttia.

59 prosenttia miehistä, 66 prosenttia 
naisista ilmoitti olevansa valmis hankkimaan lisäkoulutusta nykyiseen ammattiin, 
jos jäisi työttömäksi. Toimihenkilöt olisi
vat valmiimpia. Sukupuolten välinen ero 
oli varsin suuri ylempien toimihenkilöiden kohdalla, joista miehistä 66 prosenttia ja 
naisista 78 prosenttia vastasi olevansa valmis 
lisäkoulutukseen.

Koulutusta vastaamattomaan työhön 
kertoi menevänsä työttömyystilanteessa 
60 prosenttia vastaajista, miehistä ja nai
sista suurin piirtein yhtä paljon. Miehistä 
37 prosenttia ja naisista 34 prosenttia oli 
vastaan. Valmiita koulutusta vastaamatto
maan työhön olivat keskiasteen koulutuksen 
saaneet ja yleensäkin palkansaajat. Palkan
saajat olivat yrittäjiä valmiimpia koulutus
ta vastaamattomaan työhön. Naisten ja 
miesten välillä ei ollut suuria eroja lu
kuunottamatta työntekijöitä, joista mie
histä 38 prosenttia ja naisista 27 prosenttia 
ilmoitti, ettei työttömyystilanteen kohda
tessa menisi koulutusta vastaamattomaan 
työhön.

Vaihtamaan ammattia

Hankkimaan lisäkoulutusta 
nykyiseen ammattiin

Menemään koulutusta 
vastaamattomaan työhön

Opiskelemaan uuden 
ammatin

Muuttamaan kotipaikkakunnalta 
työn vuoksi

Muuttamaan kotipaikkakunnalta 
koulutuksen vuoksi
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"Jos tällä hetkellä 
jäisitte työttömäksi, 
olisitteko valmis:..."
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka vastasivat "kyllä” 
seuraavien vaihtoehtojen 
kohdalla.
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Kolmannes työvoimaan kuuluvista 
ilmoitti olevansa valmis muuttamaan koti
paikkakunnaltaan työpaikan tai koulutus
paikan perään. Naiset vierastivat kuvitel
lussa työttömyystilanteessa kotipaikkakun
nalta muuttoa työn saamiseksi selvästi 
enemmän kuin miehet. Naisista olisi 29 
prosenttia, miehistä 42 prosenttia valmis 
muuttamaan työn vuoksi. Valmiimpia 
muuttamaan olivat toimihenkilöt ja kaik
kein myönteisimmin suhtautuivat ylem
mät toimihenkilömiehet, joista 57 pro
senttia ilmoitti olevansa valmis m uutta
maan saadakseen työttömyystilanteessa työtä. Naisten ja miesten väliset erot olivat varsin suuret, suurimmat ne olivat yrittä
jien ja alempien toimihenkilöiden ryhmässä. 
Alemmista toimihenkilömiehistä puolet 
muuttaisi, alemmista toimihenkilönaisista 30 prosenttia.

Kotipaikkakunnalta muuttoa ei koettu 
sen helpommaksi silloin, kun syynä oli 
koulutuksen saaminen. 62 prosenttia nai
sista, 58 prosenttia miehistä ei ollut tästä 
syystä valmis muuttamaan, jos jäisi työttömäksi. Myönteisimmin muuttoon suhtau
tuivat toimihenkilöt ja työntekijät. Mies
ten ja naisten väliset erot olivat suurimmat 
yrittäjillä ja alemmilla toimihenkilöillä. 
Alempiin toimihenkilöihin kuuluvista nai
sista 62 prosenttia ilmoitti, että ei muut
taisi, miehistä 52 prosenttia.

Miehet siis ilmoittivat naisia useammin 
olevansa valmiita muuttamaan kotipaikka
kunnaltaan työn tai koulutuksen vuoksi. 
Naiset taas puolestaan olivat valmiimpia 
ammatin vaihtoon ja opiskelemaan joko 
uuden ammatin tai hankkimaan lisäkoulu
tusta sen hetkiseen ammattiinsa.

Mitä pitemmän pohjakoulutuksen 
vastaaja oli saanut, sitä aktiivisempi hän 
uskoi oletetussa työttömyystilanteessa ole
vansa.

Naiset valmiimpia tinkimään 
toimeentulostaan opiskelun vuoksi
Koulutukseen hakeutumisen ehtoja pyrit
tiin selvittämään mm. kysymyksellä, jossa 
työvoimaan kuuluvia pyydettiin arvioimaan 
opiskelun ehtona olevan opintotuen suu
ruutta. Haastateltavilta kysyttiin, kuinka 
suuri tulisi opintoihin saatavan ilmaisen 
tuen olla, jotta he voisivat ryhtyä päätoi
misesti opiskelemaan.

16 prosenttia työvoimaan kuuluvista 
ilmoitti, ettei ollut kiinnostunut päätoimi
sesta opiskelusta. He totesivat, etteivät 
olleet kiinnostuneita opiskelusta eivätkä ryhtyisi opiskelemaan päätoimisesti, vaikka 
opiskeluun saatava ilmaistuki olisi netto- 
palkan suuruinen. Miehiä näissä kielteisesti suhtautuvissa oli naisia enemmän. Kieltei
simmin ajatukseen päätoimisen opiskelun 
aloittamisesta suhtautuivat miehistä toi
saalta ne, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä 
koulutusta ja toisaalta korkean asteen kou
lutuksen suorittaneet.

Toimihenkilönaiset olivat miehiä val
miimpia päätoimisiksi opiskelijoiksi. Yrit
täjistä ja työntekijöistä taas miehet pitivät 
päätoimista opiskelua mahdollisena naisia 
useammin.

Ajatus päätoimisesta opiskelusta oli tie
tysti läheisin nuorille. Heissä oli vähiten niitä, jotka olivat kokonaan opiskelun aloit
tamista vastaan. Nuoret olivat myös val
miimpia tinkimään suhteellisesti enemmän 
toimeentulostaan ja opiskelemaan pienem
mällä tuella kuin iäkkäämmät, (ks. Simpanen, 
M. -  Blomqvist, I. 1992, 36-37.)

Työvoimaan kuuluvista ilmoitti 81 pro
senttia voivansa ryhtyä opiskelemaan, jos 
taloudellinen toimeentulo olisi turvattu. 
38 prosenttia vastaajista edellytti nettopal
kan suuruista ilmaistukea voidakseen ryhtyä 
päätoimisesti opiskelemaan. 43 prosenttia 
ryhtyisi opiskelemaan, vaikka joutuisikin 
tinkimään toimeentulostaan. Pari prosenttia 
työvoimasta ryhtyisi päätoimiseen opiske
luun neljäsosalla nettopalkasta, 17 prosent
tia tyytyisi puoleen nettopalkastaan ja 24 
prosenttia työvoimasta edellytti nettopal
kasta kolme neljäsosaa.
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Naiset olivat valmiimpia kuin miehet 
tinkimään toimeentulostaan opiskelun 
vuoksi. Päätoimisesta opiskelusta kiinnos
tuneista olivat valmiita tinkimään eniten naispuoliset maatalousyrittäjät, ylemmät 
toimihenkilöt ja muut yrittäjät. Seuraa- 
vaksi eniten tinkimään suostuisivat mies
puoliset yrittäjät ja ylemmät toimihenki
löt. Alemmista toimihenkilöistä miehet ja 
naiset olivat valmiita tinkimään yhtä pal
jon. Vaikeinta tinkiminen oli miespuolisille 
maatalousyrittäjille ja mies- ja naistyön
tekijöille.

Puolet työvoimasta ei ollut 
kuullut aikuisopintorahasta
Erilaisten aikuisopintoja tukevien järjestel
mien ja tukitoimien sekä niiden käyttö
mahdollisuuksien tunteminen alentaa kou
lutukseen osallistumisen kynnystä. Keväällä 
1990 työvoimaan kuuluvista 15 prosenttia ilmoitti tuntevansa aikuisopintorahajärj es
teinään joko hyvin tai melko hyvin. 34 
prosenttia piti tuntemustaan melko huo
nona ja puolet sanoi, ettei ollut kuullut 
aikuisopintorahasta ollenkaan.Pitkän koulutuksen saaneet sekä hyvässä 
työasemassa olevat tunsivat aikuisopinto
rahan parhaiten. Naiset tunsivat aikuis
opintorahan keskimäärin paremmin kuin 
miehet. Kuitenkin sekä korkean asteen 
koulutuksen saaneissa että työntekijänai
sissa oli enemmän kuin vastaavien ryhmi
en miehissä niitä, jotka eivät olleet kuul
leet tällaisesta rahasta lainkaan. Ylemmissä 
toimihenkilömiehissä oli myös enemmän 
kuin naisissa niitä, jotka tunsivat rahan hy
vin tai melko hyvin.

Parhaiten aikuisopintorahan tunsivat 
naisista alemmat ja miehistä ylemmät toi
mihenkilöt. Heikointa tuntemus oli yrittä
jillä ja työntekijöillä.

Naiset kiinnostuneempia 
opintovapaasta
Harvempi kuin joka kymmenes palkansaaja oli kysynyt työnantajaltaan mahdollisuutta 
saada opintovapaata. Hyvän työaseman 
saaneet palkansaajat olivat olleet opintovapaasta kiinnostuneimpia. Naiset olivat tie
dustelleet opintovapaamahdollisuutta mie
hiä useammin. Ylemmistä toimihenkilö- 
naisista 17 prosenttia ja -miehistä 15 
prosenttia, alemmista toimihenkilönaisista 
13 prosenttia ja -miehistä 10 prosenttia oli neuvotellut opintovapaasta. Työntekijä- 
naisista ja -miehistä oli työnantajansa kanssa 
tästä keskustellut 5 prosenttia.

78 prosenttia opintovapaasta neuvotel
leista ilmoitti, että työnantaja oli suhtautunut asiaan myönteisesti. Vastaajien ilmoi
tusten perusteella työnantajat suhtautuivat kaikkein myönteisimmin ylempien toimi- 
henkilömiesten opintovapaa-anomuksiin 
ja kielteisimmin työntekijöiden opintova- 
paahaluihin. Ylemmistä toimihenkilömie- 
histä 87 prosenttia ilmoitti työnantajan 
suhtautuneen myönteisesti, kun työnteki
jöistä näin ilmoitti 61 prosenttia. Alem
mista toimihenkilöistä taas naiset ilmoitti
vat selvästi miehiä useammin työnantajan 
olleen myötämielinen opintovapaa-aja
tuksille. 86 prosenttia alempiin toimihen
kilöihin kuuluvista naisista ja 73 prosenttia 
miehistä kertoi näin.

Palkansaajien kertoman mukaan siis vuonna 1990 työnantajista suhtautui opin
tovapaan antamiseen kielteisesti 13 pro
senttia eikä 9 prosenttia ottanut selkeää 
kantaa asiaan.
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Koulutustarve ja  koulutusaikeet

Naiset kokivat useammin 
koulutustarvetta
Yli puolet työvoimaan kuuluvista ilmoitti 
vuonna 1990 tarvitsevansa lisää ammatti
taitoa kehittävää tai uraa edistävää koulu
tusta. Sen lisäksi, että naiset osallistuivat 
koulutukseen miehiä enemmän, heistä 
myös koki ammatillisen lisäkoulutuksen 
tarvetta miehiä useampi. Hehän myös uskoivat useammin kuin miehet, että lisäkoulutus auttaisi pääsemään eteenpäin 
omalla työ- tai ammattiuralla.

Koulutustarpeen kokeminen oli selvästi 
riippuvaista henkilön koulutustaustasta ja 
työasemasta samalla tavoin kuin koulutuk
seen osalhstuminenkin. Mitä pidempi pe
ruskoulutus ja parempi työasema henkilöllä 
oli, sitä varmemmin hän ilmoitti kokevansa 
ammattitaitoa kehittävän tai uraa edistä
vän koulutuksen tarvetta.

Eniten lisäkoulutustarvetta ilmoittanut 
ryhmä olivat ylemmät toimihenkilönaiset, 
joista 78 prosenttia koki olevansa lisäkou
lutuksen tarpeessa. Seuraavaksi eniten 
koulutustarvetta ilmoittivat naisyrittäjät, 
72 prosenttia heistä katsoi tarvitsevansa 
lisäkoulutusta. Ero miespuolisiin yrittäjiin 
oli suuri, heistä 53 prosenttia osoitti tar
vetta koulutukseen. Ylemmistä toimihen- 
kilömiehistä 68 prosenttia ilmoitti lisäkou- 
lutustarpeesta. Alemmista toimihenkilöistä miehet ilmaisivat naisia useammin olevan
sa lisäkoulutuksen tarpeessa, miehistä 67 
prosenttia ja naisista 62 prosenttia koki 
koulutustarvetta. Vähiten koulutustarvet
ta ilmoittivat työntekijät, koulutustarvetta 
osoitti 37 prosenttia vastaajista. Miesten ja 
naisten välillä ei ollut suurta eroa.

Naisilla työaseman merkitys koulutus- 
tarvekokemuksissa näytti olevan suurempi 
kuin miehillä. Miehet erosivat eri työ- 
asemaryhmissä toisistaan vähemmän kuin 
naiset.

Perusasteen koulutus 

Keskiasteen koulutus 

Korkea-asteen koulutus

Maatalousyrittäjät 

Muut yrittäjät 

Ylemmät toimihenkilöt 

Alemmat toimihenkilöt 

Työntekijät

Yhteensä
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“Katsotteko tällä hetkellä 
tarvitsevanne lisää 
ammattitaitoanne kehittävää 
tai uraanne edistävää 
koulutusta?"
Työvoimaan kuuluvista ne, 
jotka vastasivat “kyllä”.
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Atk-koulutuksen tarvetta eniten
Atk-koulutusta tarvittiin kaikilla toimialoilla 
ja tietotekniikan hyväksikäyttöön liittyvää 
koulutusta pidettiin työasemasta riippu
matta tärkeänä. Koulutustarvetta ilmoitta
neista miehistä atk-koulutusta ilmoitti ha
luavansa 17 prosenttia, naisista 18 prosenttia. Eniten tämän koulutuksen tarvetta 
kokivat miehistä ylemmät toimihenkilöt j a 
naisista alemmat toimihenkilöt. Heistä joka 
neljäs ilmoitti tarvitsevansa koulutusta. 
Alemmista toimihenkilömiehistäkin 17 
prosenttia, mikä oli enemmän kuin ylempien toimihenkilönaisten 15 prosenttia, kat
soi tarvitsevansa tietotekniikkaan liittyvää 
koulutusta. Vähiten atk-koulutuksen tar
vetta kokivat yrittäjä- ja työntekijänaiset.

7 prosenttia lisäkoulutustarvetta ilmoit
taneista halusi koulutusta vieraissa kielissä. Eniten kielikoulutuksen tarpeessa kokivat 
olevansa ylemmät toimihenkilöt, miehet 
hiukan naisia enemmän, Seuraavaksi eniten 
kielien opiskelutarvetta ilmoittivat naisyrittäjät ja alemmat toimihenkilöt.

Muuten naiset ja miehet kokivat lisä- 
koulutustarvetta varsin erilaisissa asioissa. 
Tähän vaikutti tietysti, että naiset ja mie
het toimivat eri toimialoilla. Miehiä toimii 
eniten teollisuudessa, rakennusalalla sekä 
kaupan, maatalouden ja kuljetusalojen 
piirissä. Naiset puolestaan työskentelevät 
useimmin terveys- ja sosiaalipalvelujen, 
teollisuuden, kaupan, koulutuksen ja tu t
kimuksen sekä maatalouden toimialoilla.Miehet tarvitsivat vielä atk:takin enem
män lisäkoulutusta tekniikan alalla, 27 
prosenttia heistä ilmoitti olevansa tekniikan 
alan lisäopin tarpeessa. Seuraavaksi tulivat 
atk- ja tietotekniikka sekä kauppa ja markkinointi.

Naiset ilmoittivat tietotekniikan jälkeen 
eniten koulutustarvetta kauppaan, markki
nointiin ja liiketalouteen, terveydenhuol
toon ja sosiaalityöhön sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin liittyvissä asioissa.

Todellisia opiskeluaikeita 
naisilla enemmän
Vaikka yli puolet työvoimaan kuuluvista 
ilmoitti olevansa koulutuksen tarpeessa, ei 
todellisia opiskeluaikeita kuitenkaan ollut 
kuin 45 prosentilla työvoimasta. Naiset 
ilmoittivat opiskeluaikeita useammin kuin 
miehet. Kaikista haastatelluista ilmoitti 42 
prosenttia, 38 prosenttia miehistä ja 46 
prosenttia naisista aikovansa osallistua seu- 
raavan vuoden aikana johonkin koulutuk
seen tai erikseen jäljestettyyn opetukseen.Opiskeluaikeet olivat iästä riippuvaisia 
siten, että nuorimmat ikäryhmät olivat 
innokkaimpia ja heillä painottuivat koulu- 
jäijestelmäkoulutuksen piiriin kuuluvat nuorisoasteen koulutusmuodot.

Mitä koulutetumpi henkilö oh, sitä to
dennäköisemmin hän aikoi opiskella. Kor
kean asteen koulutuksen saaneista naisista 
74 prosenttia ja miehistä 68 prosenttia il
moitti opiskeluaikeista seuraavan vuoden 
sisällä, vailla perusasteen jälkeistä koulu
tusta olevista naisista 27 ja miehistä 22 
prosenttia.

Ylemmistä toimihenkilömiehistä oli 
opiskeluaikeissa 71 prosenttia ja naisista 74 prosenttia. Alempiin toimihenkilöihin 
lukeutuvista miehistä 53 prosenttia ja nai
sista 57 prosenttia aikoi johonkin koulu
tukseen.
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Ammatillisen lisäkoulutuksen koettu 
tarve ja koulutukseen menon aikeet poik
kesivat toisistaan yleensä miehillä hieman enemmän kuin naisilla. Eniten tarve ja ai
keet poikkesivat toisistaan pelkän perus
asteen koulutuksen varassa olevilla, joista 
miehistä 36 prosenttia katsoi tarvitsevansa 
lisäkoulutusta, mutta 22 prosenttia oli ai
keissa johonkin koulutukseen mennä. Vas
taavan ryhmän naisista tarvetta koki 43 
prosenttia ja koulutukseen aikoi seuraavan 
vuoden aikana 27 prosenttia. Seuraavaksi 
eniten poikkesivat yrittäjien ja alempien 
toimihenkilömiesten ilmaisemat tarpeet 
todellisista aikeista. Ylemmistä toimifien- 
kilömiehistä oli sen sijaan 71 prosenttia 
menossa koulutukseen, vaikka ammatillista 
lisäkoulutustarvetta heistä oli ilmoittanut 
pari prosenttiyksikköä vähemmän.Eläkeläisistäkin aikoi 16 prosenttia jo
honkin koulutukseen tai organisoituun ope
tukseen, eläkeläisnaisista aikeita ilmoitti 
joka viides, eläkeläismiehistä 11 prosenttia.

Pari prosenttia vastaajista oli aikeissa 
täydentää yleissivistävää pohjakoulutus
taan suorittamalla peruskoulu- tai lukio- 
opintoja. Näitäkin opintoja oli harkinnut 
naisista useampi kuin miehistä.

Myös pitkäkestoinen koulutus 
kiinnosti naisia enemmän
Sen lisäksi, että haastateltavilta tiedustel
tiin, mihin koulutusmuotoihin he olivat 
aikeissa hakeutua opiskelemaan tulevan 
vuoden aikana, haluttiin saada tarkempaa tietoa erityisesti pitkäkestoisen koulutuksen 
osalta. Tässä tarkoituksessa työvoimaan 
kuuluvilta kysyttiin, aikoivatko he seuraa- vien kahden vuoden kuluessa osallistua vä

hintään vuoden kestävään, tutkintoon joh
tavaan koulutukseen.Naisethan olivat innokkaampia osallis
tumaan aikuiskoulutukseen kuin miehet, 
he ilmoittivat miehiä enemmän koulutus
tarpeita ja seuraavaa vuotta koskevia kou- 
lutusaikeitakin. Heillä oh myös selvästi mie
hiä enemmän tutkintoon tähtääviä opiske- 
lusuunnitelmia.

Keväällä 1990 ilmoitti tutkintoon joh
tavaan koulutukseen aikovansa parin seu
raavan vuoden kuluessa 8 prosenttia työ
voimaan kuuluvista, naisista 10 prosenttia 
ja miehistä 6 prosenttia. Lisäksi joka kymmenes työssä käyvistä naisista ja 6 prosent
tia miehistä oh sellaisia, jotka olivat aina
kin jonkin verran harkinneet pitkäkestoi
seen koulutukseen osallistumista, mutta 
eivät olleet vielä tehneet koulutuksen aloittamispäätöstä. He ilmoittivat "ehkä" 
osallistuvansa tällaiseen koulutukseen.

Halukkuus pitkäkestoiseen ja tutkin
toon johtavaan koulutukseen oh luonnol
lisesti suurinta nuoremmissa ikäryhmissä.

Tutkintoon johtavaan koulutukseen ei
vät suinkaan olleet ensi sijassa haluamassa 
henkilöt, jotka olivat saaneet vähiten kou
lutusta ja joiden koulutustasossa olisi eniten 
ollut kohentamisen varaa. Tässäkin toden
tui sama koulutuksen kasautumiseen liit
tyvä kaava. Keskiasteen ja korkea-asteen 
koulutuksen suorittaneista aikoi tutkintoon 
johtavaan koulutukseen useampi kuin pe
rusasteen koulutuksen varassa olevista. 
Naiset poikkesivat miehiä enemmän toisistaan siinä, miten he suhtautuivat tutkin
toon johtavaan koulutukseen. Kun ylem
mät toimihenkilönaiset ilmoittivat selvästi 
keskimääräistä useammin tutkintoaikeis- 
taan, ohvat taas työntekijöihin lukeutuvat 
naiset paljon muita naisia penseämpiä aja
tusta kohtaan.
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Koulutukseen osallistumisen esteet ja  vaikeudet

Omalla ajalla kouluttautumista 
estivät kiinnostuksen puute ja 
väsymys

Omalla vapaa-ajalla ja omalla kustannuk
sella tapahtuvaan koulutukseen osallistu
mista estivät tai vaikeuttivat vastaajien il
moituksen mukaan eniten kiinnostuksen 
puute ja väsymys. Seuraavaksi suurimpina 
esteinä tai vaikeuksina pidettiin muita kuin opintoharrastuksia, sopivien koulu
tusmahdollisuuksien puutetta ja koulutus
mahdollisuuksien sijaintia tai kulkuyh
teyksiä.Useissa aikuiskoulutukseen osallistumi
sen esteitä tarkastelleissa tutkimuksissa on 
todettu, että vastaajilla on yleensä taipu
mus suosia vaihtoehtoja, joita he pitävät 
sosiaalisesti hyväksyttävinä. Sen vuoksi oli 
merkille pantavaa, että kiinnostuksen puute 
osoittautui tämän kyselyn mukaan tär
keimmäksi osallistumattomuuden syyksi.

Miehet ja naiset painottivat koulutuk
seen osallistumisen esteitä varsin eri tavoin. 
Eniten miesten ja naisten kokemukset kou
lutusta estävistä tai vaikeuttavista tekijöistä erosivat koulutusmahdollisuuksien sijain

tiin, väsymykseen, kiinnostuksen puuttee
seen, muihin harrastuksiin ja hankakin 
työaikoihin liittyvissä esteissä. Miehet ko
kivat kiinnostuksen puutteen, muut har
rastukset ja hankalat työajat esteenä tai 
vaikeutena useammin kuin naiset. He myös suhtautuivat naisia kriittisemmin 
koulutukseen ja totesivat useammin, että 
koulutuksesta ei ole hyötyä tai että se on 
laadultaan heikkoa. Naisia puolestaan han
kaloittivat väsymys ja koulutusmahdollisuuksien sijainti selvästi useammin kuin 
miehiä. Lastenhoito-ongelmat sekä m uut 
koti- ja perhesyyt olivat enemmän naisten 
kuin miesten osallistumisen esteenä.

Tilastokeskuksen vuoden 1987 ajankäyt- 
tötutkimuksen mukaan lapset eivät rajoita 
miesten vapaa-aikaa samassa määrin kuin 
naisten. Miesten liikuntaharrastukset, luke
minen ja television katselu vähenevät lasten ollessa pieniä, mutta miehet palaavat 
lasten vartuttua harrastustensa pariin nopeammin kuin naiset. Naisilla on vapaa-ai
kaa viikossa noin 40 tuntia, miehillä kolme 
tuntia enemmän. (Niemi, I. -  Pciäkkönen, 
H. 1992, 23-33.)

Kiinnostuksen puute 
Muut kuin opintoharrastukset 

Väsymys 
Hankalat työajat 

Sopivien koulutusten puute 
Koulutusten sijainti, kulkuyhteydet 

Ikä ja  terveys
Tiedon puute opiskelumahdollisuuksista 

Vähäinen pohjakoulutus 
Koulutuksesta ei ole hyötyä 

Taloudelliset syyt 
Koulutuksen heikko laatu 

Koti- ja perhesyyt 
Lastenhoito-ongelmat 

Epäonnistumisen pelko 
Muut esteet
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"Kuinka paljon seuraavat syyt 
estävät tai vaikeuttavat tällä 
hetkellä osallistumistanne 
omalla vapaa-ajallanne (työn 
ohessa tai muuten) ja omalla 
kustannuksellanne kursseille 
tai koulutukseen:..." 
Haastatelluista ne, jotka 
vastasivat 'paljon tai jonkin 
verran".
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45-ikävuodesta lähtien esteinä nähtiin 
muita useammin ikään ja terveyteen ja 
puutteelliseen kiinnostukseen sekä väsy
mykseen liittyvät syyt. Ikään ja terveyteen 
vetoaminen saattoi joissakin tapauksissa 
olla myös ainakin osittain asenne-este. 
(Simpanen, M. -  Blomqvist, I. 1992, 19- 22.)Vastaajan estekokemuksiin vaikutti su
kupuolen lisäksi myös pohjakoulutuksen 
pituus ja työelämässä saavutettu asema. 
Seuraavassa koettuja esteitä tarkastellaan 
pääosin työelämässä saavutetun aseman 
mukaan.Hankalat tai epäsäännölliset työajat ja 
koulutusmahdollisuuksien sijainti tai kulku
yhteydet sekä kiinnostuksen puute estivät 
tai vaikeuttivat maatalousyrittäjien osallis
tumista koulutukseen eniten. 76 prosent
tia maatalousyrittäjämiehistä ja 66 pro
senttia maatalousyrittäjänaisista koki työ
aikojen ainakin jonkin verran estävän 
koulutukseen osallistumista. Maatalous
yrittäjänaisista valitti 72 prosenttia koulu
tusmahdollisuuksien sijaintia tai kulkuyh
teyksiä, maatalousyrittäjämiehistä tämän 
esteen mainitsi 54 prosenttia. Kiinnostuk
sen puutteen mainitsi maatalousyrittäjiin 
kuuluvista miehistä 62 prosenttia, naisista 
51 prosenttia.

Muut yrittäjät pitivät kouluttautumi
sen vaikeuksina hankalia tai epäsäännölli
siä työaikoja, muita harrastuksia ja väsy
mystä.Myös ylempiä toimihenkilöitä värväsi
vät hankalat työajat ja muut kuin opinto- 
harrastukset sekä väsymys. 65 prosenttia 
ylempiin toimihenkilöihin kuuluvista mie
histä piti muita kuin opiskeluharrastuksia 
esteenä kouluttautumiselle, kun naisista 
näin koki 49 prosenttia. Hankalia työaikoja 
valitti ylemmistä toimihenkilömiehistä 53 
prosenttia, naisista 39 prosenttia. Sen si
jaan väsymyksen estävänä tekijänä mainit
sivat ylemmät toimihenkilönaiset selvästi 
miehiä useammin: naisista 51 prosenttia, 
miehistä 40 prosenttia koki väsymyksen 
esteenä.

Ylemmät toimihenkilömiehet ja -naiset 
poikkesivat estearvioissaan toisistaan eni

ten siinä, miten he kokivat kiinnostuksen 
puutteen esteenä koulutukseen osallistu
miselle. Ylempiin toimihenkilöihin lukeu
tuvista miehistä 41 prosenttia mainitsi 
kiinnostuksen puutteen estävän tai vai
keuttavan ainakin jonkin verran, kun ylem
piin toimihenkilöihin lukeutuvista naisista 
näin ilmoitti 25 prosenttia.

Muista ryhmistä ylemmät toimihenki
löt poikkesivat juuri runsaiden harrastus
tensa vuoksi, m utta myös siinä, että heitä 
vaivasi opetuksen heikko laatu muita 
enemmän. Lisäksi sekä miehet että naiset 
heistä kokivat keskimääräistä enemmän 
lastenhoito-ongelmien ja muiden koti- ja 
perhesyiden vaikeuttavan tai estävän va- 
paa-ajalla tapahtuvaa koulutusta.

Alemmat toimihenkilöt mainitsivat kou
lutukseen osallistumisen esteinä useimmin 
väsymyksen, m uut harrastukset ja sopivien 
koulutusmahdollisuuksien puutteen. Muut 
kuin opiskeluharrastukset olivat koulutuk
seen osallistumisen vaikeuksina 58 prosen
tilla alemmista toimihenkilömiehistä, 45 
prosentilla vastaavista naisista. Kiinnos
tuksen puutteen mainitsi alemmista toimi
henkilömiehistä 52 prosenttia, naisista 41 
prosenttia. Väsymys oli ollut hankaluute
na 53 prosentilla naisista ja 44 prosentilla 
miehistä.

Alemmat toimihenkilöt kärsivät keski
määräistä enemmän sopivien koulutus
mahdollisuuksien puutteesta ja koulutus
mahdollisuuksien sijainnista tai kulkuyh
teyksistä.

Työntekijät taas mainitsivat esteeksi 
useammin kuin muut ryhmät kiinnostuksen 
puutteen. Työntekijämiehistä 66 prosent
tia ja -naisista 55 prosenttia ilmoitti, että 
koulutukseen menoa oli ainakin jonkin 
verran vaikeuttanut kiinnostuksen puute. 
Hankalat tai epäsäännölliset työajat kou
luttautumisen esteenä mainitsi työntekijä
miehistä ja -naisista noin puolet. Väsymyk
sen kertoi olevan estävänä tekijänä naisista 
57 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia.

Eläkeläisillä painottuivat ikään ja ter
veyteen, kiinnostuksen puutteeseen ja vä
symykseen liittyvät syyt.
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Omaa kotitaloutta hoitavien huolena 
oli muita useammin lastenhoito-ongelmat, 
taloudelliset seikat ja koti- ja perhesyyt. Näiden työelämän ulkopuolella olevien 
ongelmiksi muodostuivat myös tiedon 
puute opiskelumahdollisuuksista, tunne 
vähäisestä pohjakoulutuksesta ja epäonnis
tumisesta.

Ne vastaajat, jotka eivät olleet koskaan 
elämänsä aikana osallistuneet aikuiskoulu
tukseen, pitivät koulutuksen hyödyttö
myyttä suurempana esteenä kuin koulu
tukseen osallistuneet, vaikka heillä ei ollut 
konkreettisia koulutuskokemuksia. Osal
listuneet olivat kriittisempiä koulutuksen 
laadun suhteen, ainakin he totesivat sel
västi osallistumattomia useammin koulu
tuksen heikon laadun vaikeuttavan koulu
tukseen osallistumista.

Naisilla vaikeuksia päästä
kiinnostavaan
henkilöstökoulutukseen

Vastaajia pyydettiin erittelemään myös 
työnantajan kustantamaan, työajalla tapahtuvaan koulutukseen osallistumisen esteitä 
ja vaikeuksia. Tällainen koulutus katsotaan 
henkilöstökoulutukseksi.

Henkilöstökoulutukseen osallistumista 
vaikeuttivat eniten työpaikan kiireet. 23 
prosenttia palkansaajista totesi kiireiden 
estävän paljon ja 37 prosenttia ainakin jon
kin verran. Seuraavaksi eniten osallistu
mista hankaloittivat sopivien koulutus
mahdollisuuksien puute ja vaikeus päästä kiinnostavaan koulutukseen. Melkein joka 
kolmas valitti, ettei opiskelumahdolli
suuksista ollut saanut tietoa ja että työnan
taja ei arvostanut koulutusta riittävästi. 
Joka viides totesi, että koulutukseen osal
listumista esti kiinnostuksen puute.

Miesten ja naisten kokemukset henki
löstökoulutukseen osallistumisen esteistä 
poikkesivat eniten seuraavissa esteissä: vai
keus päästä kiinnostavaan koulutukseen, 
koulutuksen tai opetuksen heikko laatu, 
koulutuksesta ei ole hyötyä ja kiinnostuksen puute. Miehet ilmoittivat kiinnostuksen 
puutteen osallistumisen esteeksi selvästi 
useammin kuin naiset. Miehet olivat myös 
tyytymättömämpiä koulutuksen laatuun ja uskoivat naisia useammin, että koulu
tuksesta ei ole mitään hyötyä. Kiireet työ
paikalla estivät sekä miesten että naisten 
koulutukseen osallistumista keskimäärin 
samassa mitassa. Vain ylempien toimihen
kilöiden kohdalla oli miesten ja naisten 
välinen ero suuri, miehistä piti kiireitä es
teenä selvästi naisia useampi.

"Kuinka paljon seuraavat syyt 
estävät tai vaikeuttavat tällä 
hetkellä osallistumistanne 
työajalla työnantajan 
kustantamaan 
koulutukseen:..." 
Palkansaajista ne, jotka 
vastasivat “paljon tai jonkin 
verran".

54 Tilastokeskus



Vaikeus päästä kiinnostavaan koulu
tukseen esti naisia osallistumasta koulu
tukseen selvästi useammin kuin miehiä. 
Yli puolet heistä totesi sen estävän koulu
tukseen osallistumista paljon tai jonkin 
verran, miehistä tämän näki osallistumisen 
esteenä 42 prosenttia. Myös epäonnistu
misen pelko oli este, jonka naiset kokivat 
miehiä useammin. Eniten tätä estettä il
moittivat työntekijänaiset, joista 16 pro
senttia kertoi epäonnistumisen pelon estä
neen tai vaikeuttaneen henkilöstökoulu
tukseen osallistumista ainakin jonkin 
verran.Kiireet työpaikalla estivät toimihenkilöitä osallistumista koulutukseen enem
män kuin työntekijöitä. Ylempiin toimi
henkilöihin kuuluvista miehistä 77 pro
senttia ja naisista 67 prosenttia mainitsi 
tämän vaikeuden. Alemmista toimihenki
löistä kiireen osallistumisen esteenä tai 
vaikeutena näki miehistä 68 prosenttia ja 
naisista 66 prosenttia. Työntekijänaisista ja 
-miehistä 46 prosenttia katsoi työpaikan

kiireiden haittaavan koulutukseen osallis
tumista.

Ylemmillä toimihenkilöillä painottuivat esteet, jotka osoittavat vaativuutta ja 
kriittisyyttä koulutusta kohtaan. He piti
vät koulutuksen tai opetuksen heikkoa laa
tua koulutukseen osallistumisen esteenä 
selvästi useammin kuin alemmat toimi
henkilöt tai työntekijät. Nämä olivat eri
tyisen selvästi myös miesten esteitä. Ylem
mät toimihenkilönaiset kärsivät sen sijaan 
muita naisia enemmän siitä, että työnantaja 
ei arvostanut koulutusta. Tämän esteen 
kokivat myös työntekijöihin kuuluvat mie
het keskimääräistä useammin.Työntekijöillä sitä vastoin esteinä painot
tuivat sopivan koulutuksen puute, tiedon 
puute koulutusmahdollisuuksista, työnan
tajan kielteinen suhtautuminen koulutuk
seen, sekä asenne-esteet, kuten kiinnos
tuksen puute, koulutuksesta ei ole hyötyä 
ja epäonnistumisen pelko.
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Lopuksi
Edellä tehdyn katsauksen pohjalta näyttää 
siltä, että naisten kouluttautumisen ja kou- 
lutusmotivaation puolesta ei tarvitse kantaa 
erityisen suurta huolta, vaan pikemminkin 
pitäisi miettiä, miten miesten koulutus- 
motivaatio ja usko koulutukseen saadaan 
säilytettyä.

Tuskinpa nimittäin naisia ensimmäise
nä lannistaa se viimeaikainen julkisuudessa 
käyty keskustelu, että työttömäksi on äly
töntä kouluttautua tai että työttömyysris
kin vuoksi on tiettyjen alojen koulutuksen 
aloituspaikkoja vähennettävä. Voisi kuvi
tella, että ensin kouluttautumistavoitteis- 
taan tinkivät miehet, koska miehille kou
lutuksen käytännön hyöty, uralla etenemi
nen ja vaativampiin työtehtäviin pääsy 
merkitsevät enemmän kuin naisille. Nai
sille koulutus sinänsä merkitsee enemmän, se tarjoaa vaihtelua, piristää ja kehittää 
persoonallisuutta. Ja näin naisten koulu- 
tususkon ja -motivaation voima johdattaa 
heidät täyttämään miehiltä vapautuvat 
opiskelupaikat.Nuoret naiset ovat miehiä koulute
tumpia. Ylioppilaista on naisia enemmistö, 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuu 
nuoria naisia miehiä enemmän ja korkea
koulun perustutkinnon suorittavista on 
naisia selvästi yli puolet. Tohtoriksi väitel- 
leistä on naisten osuus vähittäin kasvanut, 
vuonna 1993 väitelleistä oli naisia 37 pro
senttia.Naiset opiskelevat korkeakouluissa mie
hiä useammin myös suoritettuaan ensin 
tutkinnon keskiasteella. Naisten opiske
luinto näkyy myös siten, että he väittelevät 
keskimäärin vanhempana ja pitemmän ajan 
kuluttua perustutkinnon suorittamisesta 
kuin miehet. Naiset jaksavat kiinnostua

jatko-opiskelusta vielä perheen perustami
seen ja pienten lasten hoitoon keskittyvän 
elämänvaiheen aikana tai sen jälkeen.

Vanhemmat toivovat pääsääntöisesti 
lapsilleen parempaa koulutusta kuin mitä 
heillä itsellään on. Koulujen tyttökeskei- 
sen kulttuurin lisäksi myös vanhempien 
koulutustoiveet tukevat tyttöjen pidem
mälle tähtäävää koulutusuraa.Naiset ovat innokkaampia aikuisopis
kelijoita kuin miehet. Vain joka kym
menes mies osallistui vuonna 1990 yleissi
vistävässä, harrastustavoitteisessa tai luot
tamustehtäviin liittyvässä tarkoituksessa 
koulutukseen. Naisista tällaiseen koulu
tukseen osallistui joka neljäs.Naiset osallistuivat keskimäärin miehiä 
useammin myös työhön ja ammattiin liit
tyvään koulutukseen ja henkilöstökoulutukseen. Miehet tosin saivat koulutusta 
useampia päiviä kuin naiset. Miehillä oli 
naisia useammin koulutukseen menon 
syynä se, että työnantaja oli koulutukseen 
kehoittanut tai määrännyt tai tehnyt aina
kin aloitteen. Naiset sen sijaan olivat 
useammin olleet koulutuksessa omasta 
aloitteestaan. He olivat käyttäneet henki
löstökoulutukseen miehiä enemmän myös 
omaa aikaansa tai omia varojaan.Miehet pitivät mahdollisuuksiaan saada 
työpaikkakoulutusta ja vaikuttaa työpaik
kakoulutukseen parempina kuin naiset. 
He myös olivat tyytyväisempiä koulutusmahdollisuuksista saamiinsa tietoihin.

Miehet uskoivat naisia useammin, että 
he olivat saamansa lisäkoulutuksen ansiosta 
saaneet toisia tai vaativampia tehtäviä. Sil
ti naiset uskoivat miehiä useammin, että 
lisäkoulutuksesta voisi olla heille apua 
uralla etenemisen kannalta.
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Sen lisäksi, että naiset pitivät koulutuk
seen menoa tarpeellisena itsensä ja am
mattitaidon kehittämisen vuoksi, he olivat 
miehiä kiinnostuneempia koulutuksesta myös vaihtelunhalun ja uusien ystävien 
löytämisen vuoksi. Naiset ilmoittivat mie
hiä useammin olevansa valmiita työt
tömyystilanteessa opiskelemaan ammatin 
tai hankkimaan lisäkoulutusta nykyiseen 
ammattiinsa. He olivat miehiä valmiimpia 
tinkimään toimeentulostaan opiskelun 
vuoksi ja olivat tiedustelleet opintovapaasta 
miehiä useammin.

Naiset myös kokivat ammatillisen lisä
koulutuksen tarvetta keskimäärin enem
män kuin miehet ja he olivat miehiä 
useammin aikeissa opiskella seuraavan 
vuoden aikana.

Omalla ajalla ja omalla kustannuksella 
tapahtuvan koulutuksen esteitä miehillä olivat erityisesti kiinnostuksen puute, 
m uut kuin opintoharrastukset ja hankalat 
työajat. He myös suhtautuivat naisia kriitti
semmin koulutukseen ja totesivat useam
min, että koulutuksesta ei ole hyötyä, tai 
että se on laadultaan heikkoa. Naiset puo
lestaan kärsivät väsymyksestä ja koulutus
mahdollisuuksien sijainnista tai kulku
yhteyksistä enemmän kuin miehet. Myös 
lastenhoito-ongelmat ja m uut koti-ja per
hesyyt olivat enemmän naisten kouluttau
tumisen esteitä.

Henkilöstökoulutukseen osallistumista 
estivät eniten työpaikan kiireet. Ne estivät 
miesten ja naisten osallistumista koulutukseen samassa mitassa. Kiinnostuksen puute 
oli miehillä selvästi suurempana esteenä 
kuin naisilla. Miehet olivat myös henkilöstö
koulutuksen laatuun tyytymättömiä ja us
koivat naisia useammin, että koulutukses
ta ei ole mitään hyötyä. Naiset valittivat 
miehiä useammin, että kiinnostavaan kou
lutukseen oli vaikea päästä ja että epäon- 
nistuminenkin pelottaa.

Vaikka palkansaajista on naisia yli puo
let, ovat työmarkkinat ja ammatit hyvin 
voimakkaasti sukupuolen mukaan eriyty
neet miesten ja naisten aloihin ja ammat
teihin. Tästä on seurannut sukupuolelle 
ominaisen asiantuntemuksen eriytyminen 
samalla tavoin. Kohonneesta ja tällä het
kellä miehiä paremmasta koulutustasos
taan huolimatta eivät naiset ole kyenneet 
rikkomaan miesvaltaisuutta ylemmissä 
työasemissa. Ylemmistä toimihenkilöistä 
on naisia 43 prosenttia, johtavassa asemassa 
olevista ylemmistä toimihenkilöistä on 
kuitenkin vain joka neljäs nainen. Naiset lisäksi kokevat etenemismahdollisuutensa 
heikoimmiksi kuin miehet. Myöskään 
palkkaerot miesten ja naisten välillä eivät 
ole vielä tasoittuneet.

Naisten kouluttautumiselle ei näy olevan 
uhkaa. Heidän koulutususkonsa ja moti
vaationsa vaikuttaa vahvalta. Sen lisäksi, että he hankkivat hyvän peruskoulutuk
sen, he osallistuvat runsaasti myös erityi
sesti aikuisille tarkoitettuun koulutukseen. 
He ovat kiinnostuneita lisäkoulutuksesta, 
vaikka eivät aina saisi siitä välitöntä hyöty
äkään, myös koulutuksen itsensä vuoksi. Työhön liittyvän koulutuksen lisäksi he 
hankkivat yleissivistävän koulutuksen 
kautta sellaisia valmiuksia, jotka rikastuttavat työelämän ulkopuolista ajan käyttöä, 
mutta joista on hyötyä myös työelämän 
muuttuvissa tilanteissa.

Väestön koulutusrakenteessa on jo 
tapahtunut selkeä muutos naisvaltaiseen suuntaan. Kun muutos näyttää vielä lisäksi 
olevan melko voimakkaasti käynnissä, lie
nee väistämättä edessä myös miesten ja 
naisten ammatteja ja töitä koskeva työ
markkinoiden rakennemuutos.

Seurattavaksi jää, tuleeko koulutuksen 
valikoiva vaikutus lisäämään miesten mää
rää koulutuksesta syrjäytyvien joukossa ja 
sitä myötä myös työelämästä syrjäytyvien 
joukossa?
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Aikuiskoulutustutkimus 1990, 
otoksen poiminta ja tietojen keruu

Otoksen poiminta ja tietojen 
keruu
Aikuiskoulutustutkimuksen perusjoukon 
muodosti Suomessa henkikirjoilla ollut 
18-74-vuotias kotitalousväestö. Otoksen 
poiminta toteutettiin kahdessa vaiheessa. 
Aluksi poimittiin väestön keskusrekisteris
tä tasavälipoiminnalla noin 11 000 henki
löä, joista poistettiin aikaisemmin Tilasto
keskuksen tutkimuksissa olleet henkilöt. 
Jäljelle jääneistä poimittiin edelleen lää
neittäin systemaattisella poiminnalla har
kinnanvaraisen kiintiöinnin mukaiset otos- 
määrät. (ks. tarkemmin Byckling, T. -  
Väisänen, P. 1993. Aikuiskoulutustutki
muksen laatuseloste.j

Aikuiskoulutustutkimuksen brutto-otos 
oli 4 991 Suomessa henkikirjoilla olevaa 18-73-vuotiasta henkilöä. Kun brutto- 
otoksesta vähennettiin perusjoukkoon 
kuulumattomat eli ns. ylipeitto, jäi otok
seksi 4 891 henkilöä. Tiedot kerättiin 
käyntihaastatteluilla. Haastattelut tehtiin 
1.2.-30.6.1990. Hyväksyttävä haastattelu 
saatiin 3 990 hengeltä. Vastausprosentti 
oli näin ollen 82.

Ositus
Maa jaettiin ositteisiin läänien mukaan. 
Poikkeuksena oli pääkaupunkiseutu, joka 
erotettiin muusta Uudenmaan läänistä 
erilliseksi ositteeksi. Pääkaupunkiseudun 
ositteeseen kuuluivat Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen. Ositteita oli siten 
13 kappaletta.

Luottamusvälit
Otantatutkimuksissa muuttujan arvo on estimaatti, jolla on oma satunnaisvaih
telunsa. Tälle estimaatille voidaan laskea 
luottamusväli. Luottamusväli ilmaisee 
muuttujan sijoittumisen tietyllä todennäköisyydellä tälle välille. Luottamusvälien 
laskeminen on selostettu em. Bycklingin ja 
Väisäsen laatuanalyysissä.

Kato an älyysi
Aikuiskoulutustutkimuksen kato oli 18 pro
senttia. Kadosta 14 prosenttia johtui kiel
täytymisistä ja 4 prosenttia siitä, ettei koh
dehenkilöä yrityksistä huolimatta tavoi
tettu. Naiset kieltäytyivät haastattelusta 
hieman useammin kuin miehet.

Iän suhteen kadon jakauma oli hyvin 
tasainen. Kieltäytyneitä oli eniten 45-54- 
vuotiaiden naisten ryhmässä, josta vii
desosa ei halunnut mukaan tutkimukseen. 
Haastattelutyön onnistuneisuutta kuvaa 
myös se, että haastattelijat saivat motivoi
tua tasapuolisesti sekä enemmän että 
vähemmän koulutusta saaneita henkilöitä 
vastaamaan. Myös tulojen mukaan laadit
tu  katojakauma oh hyvin tasainen, mikä 
vahvistaa käsitystä, että tutkimukseen 
osallistuminen ei ollut sosioekonomisesti 
valikoivaa.

Kato oli suurinta pääkaupunkiseudulla, 
31 prosenttia. 24 prosenttia kieltäytyi 
haastattelusta ja 7 prosenttia kohteista jäi 
tavoittamatta.
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Katoanalyysissa käytettyjen taustamuut
tujien mukaan näyttää siltä, että katoon 
kuuluvat muistuttivat rakenteeltaan enem
män niitä, joilla oli kokemusta aikuisopiskelusta kuin koulutukseen osallistumat
tomia. Näin aikuiskoulutukseen osallis
tuneiden määrä voi olla todellisuudessa 
aavistuksen verran korkeampi kuin pelkäs
tään hyväksyttyjen haastattelujen mukaan 
laskettuna näyttää.

Aikuiskoulutustutkimuksen osittaiska- 
to oli alhainen. Vastausväsymyksestä joh
tuvaa katoa ei aineistossa ilmennyt. Puut
tuvien tietojen osuus jäi useimmiten alle

prosentin. Näiltä osin lomake toimi erit
täin hyvin ja kysymysten hyppyrakenteet 
olivat toimivia. Vain kysymyksen 5 osit- 
taiskato oli niin suuri, että siinä kohtaa voi 
katsoa tapahtuneen selvän lomakesuunnit- 
teluvirheen. Tässäkin kato oli melko satun
naisesti jakautunut, eikä ollut keskittynyt 
tiettyihin väestöryhmiin.

Tutkimusaineiston vertailu perusjouk
koon varmisti sen, että tutkimuksen tulok
set ovat hyvin yleistettävissä vastaavan 
ikäiseen väestöön. Tutkimuksesta saatavia 
tietoja voi näin pitää varsin luotettavina.

Lähde
Byckling, T. -  Väisänen, P. 1993. Aikuiskoulutustutkimuksen laatuseloste. Julkaisussa Simpanen, M. Aikuiskoulutus ja työelämä. Aikuiskoulutustutkimus 1990. Tilastokeskuksen tutkimuksia 201.
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Käsitteet ja luokitukset

Aikuiskoulutustutkimus 1990:n keskeiset 
koulutuskäsitteet

Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus määriteltiin koulutusta 
antavan organisaation perusteella (lomak
keen kysymys 7). Aikuiskoulutukseksi las
kettiin seuraavat koulutukset: iltalukioiden 
ja lukion iltalinjojen koulutus, oppisopimus
koulutus, työvoimaviranomaisten työlli
syyskoulutus, ammatillisten oppilaitosten 
aikuiskoulutus, kansanopistojen tai kansan
korkeakoulujen perusoppijakson muu 
kuin ammatillisen kelpoisuuden tuottava 
koulutus ja näiden laitosten lyhytkurssit, 
musiikkioppilaitosten musiikkikouluastee- 
seen sisältyvän aikuisosaston koulutukset, 
urheiluopistojen muu kuin ammatillisen 
kelpoisuuden tuottava koulutus, amma
tilliset pätevyystutkinnot, korkeakoulujen 
ammatilliset täydennyskoulutuskurssit, kor
keakoulujen erilliset arvosanat ja avoin kor
keakouluopetus, kesäyliopistojen koulu
tustoiminta, kansalais- ja työväenopistojen antama koulutus, kielikoulujen ja -opistojen 
koulutus, kirjeopistojen kurssit, tanssikou
lujen ja -opistojen koulutus, konekirjoitus
koulujen toiminta, opintokeskusten opinto
kerhot ja kurssit, järjestöjen, liittojen ja 
yhdistysten järjestämä koulutus, työnanta
jan työpaikalla, omassa koulutusyksikössä 
tai muissa koulutustiloissa järjestämä kou
lutus, erillisissä täydennyskoulutusyksi
köissä annettu koulutus, konferenssit, semi
naarit ja vastaavat koulutustilaisuudet sekä 
muu aikuiskoulutukseksi laskettava koulu
tus. Autokoulujen opiskelua sekä radion ja 
television opetusohjelmien seuraamista tar
kasteltiin varsinaisesta aikuiskoulutuksesta 
erillään.

Koulujärjestelmäkoulutus
Koulujärjestelmäkoulutukseksi katsottiin 
pääsääntöisesti nuorille suunniteltu koulu
tus lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja korkeakouluissa. Myös kansanopistojen, 
musiikkioppilaitosten ja urheiluopistojen 
tutkintoon johtavat ammatillisen kelpoisuuden tuottavat koulutukset laskettiin tä
hän mukaan. Myös korkeakoulujen jatko
koulutus (tutkijakoulutus] katsottiin kou- 
luj ärj estelmäkoulutukseen kuuluvaksi.

Muu koulutus
Muuksi koulutukseksi on aikuiskoulutus- 
tutkimuksessa katsottu autokoulujen kou
lutustoiminta ja opiskelu radion ja television opetusohjelmia seuraamalla.

Itseohjattu opiskelu
Itseohjatuksi tai itseohjautuvaksi opiskeluksi laskettiin erikseen järjestetyn, 
muodollisen koulutuksen ulkopuolella ta
pahtuva opiskelu. Opiskelu oli voinut olla 
varsin vapaamuotoista yksikseen tai työ
tovereiden tai tuttavien kanssa tapahtu
vaa. Oleellista oli uuden asian (tiedon tai 
taidon] opiskelu muutoin kuin muodolli
sessa koulutuksessa.

Tässä raportissa käytetään itseohjatun 
opiskelun sijasta usein käsitettä itseopis
kelu.
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Sellainen aikuiskoulutusorganisaatioissa jär
jestetty koulutus, jonka vastaaja itse koki 
liittyvän työhön tai ammattiin, katsottiin 
ammatilliseksi aikuiskoulutukseksi. Nega
tiivisesta palautteesta huolimatta haluttiin 
Aikuiskoulutustutkimus 1990:ssä aikuis
koulutuksen tarkoitus ja koulutuksen jakau
tuminen ammatilliseen tai yleissivistävään 
ja harrastustavoitteiseen määritellä vastaa
jan oman näkemyksen pohjalta. Vastaajan 
oma mielipide oh myös vuoden 1980 tu tkimuksessa ratkaissut koulutuksen luokit
tamisen. Tämä perustuu siihen, että kou
lutusorganisaation ja koulutussisällön ei 
katsottu riittävän, koska sama koulutus voi 
olla toisen opiskelijan mielestä yleissivistä
vää ja toisen ammatillista.

Tutkimuksen aineisto antaa tutkijoille 
kuitenkin täydet mahdollisuudet jaotella 
koulutus myös organisaation määrittämällä 
tavalla.

Yleissivistävä, yhteiskunnallinen, 
luottamustehtäviin ja harrastuksiin 
liittyvä aikuiskoulutus

Määrittely perustui vastaajan omaan näke
mykseen. Jos haastatellun mielestä saatu 
aikuiskoulutus liittyi muuhun kuin työhön 
tai ammattiin, esimerkiksi luottamusteh
täviin työpaikalla tai muualla, yhteiskun
nallisiin tai muihin harrastuksiin tai yleis
sivistäviin aineisiin (mm. peruskoulu- tai 
lukio-opintoihin), se laskettiin yleissivistä
väksi, yhteiskunnalliseksi, luottamustehtä
viin tai harrastuksiin liittyväksi aikuiskou
lutukseksi.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Henkilöstökoulutus
Henkilöstökoulutukseksi määriteltiin työn
antajan joko osittain tai kokonaan kustantama koulutus sen sisällöstä riippumatta.

Koulutus saattoi olla kokonaan työnan
tajan kustantamaa, jolloin siihen osallistu
miseen ei ollut käytetty lainkaan omaa vapaa- tai loma-aikaa ja jonka kustannukset 
työnantaja oh rahoittanut kokonaan.

Osittain työnantajan tukemaksi koulu
tukseksi laskettiin kaikki sellainen koulutus, 
jonka kustannuksiin työnantaja oli osallis
tunut tai koulutus tai sen osa oh tapahtunut 
työajalla. Koulutukseen oh käytetty myös 
omaa vapaa-/loma-aikaa tai opintovapaata 
ja/tai palkansaaja oh itse osallistunut opin
tojensa kustannuksiin.

Täysin omaehtoinen 
ammatillinen aikuiskoulutus
Kaikki sellainen ammattiin tai työhön liit
tyvä aikuiskoulutus, jonka kustannuksiin 
työnantaja ei ollut osallistunut ja johon ei 
ollut käytetty työaikaa.

Osallistumispäivä
Osallistumispäivillä tarkoitettiin niitä päi
viä, jotka henkilö oh ollut koulutuksessa. Tässä ei siis tarkoitettu koulutuksen tai 
kurssin kokonaiskestoa. Koska opiskelu oli 
voinut tapahtua lyhyemmissä kuin päivän 
jaksoissa, laskettiin yhdeksi koulutuksen 
osallistumispäiväksi vähintään 6 tunnin 
opiskelu.

Ammatillinen peruskoulutus
Aikuisten ammatillisella peruskoulutuk
sella tarkoitettiin tutkintoon johtavaa kou
lutusta, joka antaa muodollisen pätevyy
den johonkin ammattiin tai koulutusam
mattiin. Oppisopimuskoulutus laskettiin 
ammatilliseksi peruskoulutukseksi. Työlli
syyskoulutus katsottiin peruskoulutuksek
si, mikäli se johti tutkintoon. Muussa ta
pauksessa se laskettiin ammatilliseksi lisä
koulutukseksi.
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Ammatilliseksi lisäkoulutukseksi katsot
tiin ammattitaitoa ylläpitävä ja kehittävä 
täydennyskoulutus sekä aikaisempaa vaa
tivampiin tehtäviin valmentava ja muo
dollista pätevyyttä lisäävä jatkokoulutus.

Ei-ammatillinen koulutus
Ei-ammatilliseksi koulutukseksi katsottiin 
koulutus, joka ei ollut ammatillista perus
koulutusta eikä lisäkoulutusta. Pääsääntöi
sesti se oli silloin yleissivistävää, yhteiskunnallista tai harrastuksiin liittyvää.

Ammatillinen uudelleenkoulutus
Ammatillinen uudelleenkoulutus valmen
taa ammatillisen pohjakoulutuksen saaneen 
tai muutoin ammattipätevyyden hankki
neen henkilön siirtymään toiseen ammat
tiin. Sekä ammatillinen peruskoulutus että 
lisäkoulutus voivat olla uudelleenkoulu
tusta. Myös työllisyyskoulutus voi olla uu
delleenkoulutusta, jos tavoitteena on val
mentautua ammatin vaihtoon.

Koulutusmuodot
Erillinen aikuiskoulutus ja koulujärjestel
män aikuissovellutukset lasketaan tässä 
tutkimuksessa aikuiskoulutukseksi.-  Kansakoulu tai kansalaiskoulu (koulu- 

j ärj estelmäkoulutus).
-  Peruskoulu tai keskikoulu mukaan lu

kien yksityisoppilaat (koulujärjestelmä- 
koulutus).

-  Lukio mukaan lukien yksityisoppilaat 
(kouluj ärj estelmäkoulutus).

-  Iltakoulu eli iltalukiot, lukion iltalinjat, 
iltaoppikoulut, oppikoulun iltalinjat 
(koulujärjestelmän aikuissovellutus).

-  Oppisopimuskoulutus (erillinen aikuis
koulutus) .

Ammatillinen lisäkoulutus -  Työvoimaviranomaisten kustantamat 
työllisyyskurssit (erillinen aikuiskoulu- 
tus/koulujärjestelmän aikuissovellutus).

-  Ammatillisten oppilaitosten peruskoulu
ja ylioppilaspohjainen nuorisoasteen 
koulutus (kouluj ärj estelmäkoulutus).

-  Ammatillisten oppilaitosten erityisesti 
aikuisille järjestetty koulutus (koulujär
jestelmän aikuissovellutus).

-  Sotilasalan oppilaitos (kysytty vain miehiltä) (kouluj ärjestelmäkoulutus).
-  Kansanopiston tai kansankorkeakoulun 

perusoppijakson ammatillisen kelpoi
suuden tuottava koulutus (kouluj ärj es
telmäkoulutus) .-  Kansanopiston tai kansankorkeakoulun 
perusoppijakson muu koulutus (erilli
nen aikuiskoulutus).

-  Kansanopiston tai kansankorkeakoulun lyhytkurssit (erillinen aikuiskoulutus).
-  Konservatorion ammatillisen kelpoisuu

den tuottava koulutus tai musiikkikoulu 
tai -opisto, ei kuitenkaan aikuisosasto 
(kouluj ärj estelmäkoulutus).

-  Musiikkioppilaitoksen musiikkikoulu- 
asteeseen sisältyvä aikuisosasto eli enti
nen kansankonservatorio-osasto (erilli
nen aikuiskoulutus).

-  Urheiluopiston ammatillisen kelpoisuu
den tuottava koulutus (kouluj ärj estel
mäkoulutus).

-  Urheiluopiston muu koulutus (erillinen 
aikuiskoulutus).

-  Ammatillisen pätevyystutkinnon koe
tilaisuudet (erillinen aikuiskoulutus).-  Korkeakoulun perustutkintoon tähtäävä 
koulutus (kouluj ärj estelmäkoulutus).

-  Korkeakoulun jatkotutkintoon tähtäävä 
koulutus (kouluj ärjestelmäkoulutus). 
Tästä kysyttiin opetusministeriön pyyn
nöstä kurssikohtaiset kysymykset. Tätä 
koulutusta ei kuitenkaan laskettu aikuis
koulutukseksi.

-  Korkeakoulun ammatilliset täydennys
koulutuskurssit (koulujärjestelmän ai
kuissovellutus).-  Korkeakoulun erilliset arvosanat tai 
avoin korkeakoulu (koulujärjestelmän 
aikuissovellutus).
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-  Kesäyliopisto (koulujärjestelmän aikuis- 
sovellutus].-  Kansalais- ja työväenopisto (erillinen 
aikuiskoulutus).

-  Kielikoulu ja -opisto (erillinen aikuis
koulutus).

-  Kirjeopisto (erillinen aikuiskoulutus).
-  Autokoulu (muu koulutus).
-  Tanssikoulu ja -opisto (erillinen aikuis

koulutus) .-  Konekirjoituskoulu (erillinen aikuiskou
lutus).

-  Opintokeskuksen opintokerhot j a kurssit 
(erillinen aikuiskoulutus).-  Jonkin järjestön, liiton tai yhdistyksen 
järjestämät kurssit (erillinen aikuiskou
lutus).

-  Työnantajan järjestämässä koulutuk
sessa työpaikalla, omassa koulutusyksikössä tai muissa koulutustiloissa (erillinen aikuiskoulutus).

-  Erillinen täydennyskoulutusyksikkö (eril
linen aikuiskoulutus).

-  Opiskelu seuraamalla säännöllisesti ra
dion tai television opetusohjelmasarjaa 
(muu koulutus).

-  Osallistuminen konferensseihin, erilli
siin seminaareihin ja muihin vastaaviin 
koulutustilaisuuksiin (erillinen aikuis
koulutus).-  Muu koulutus (erillinen aikuiskoulutus).

Koulutussisältö
Koulutusten sisältö luokiteltiin käyttäen
seuraavaa aikuiskoulutusten luokitukseen
tarkoitettua Tilastokeskuksen koulutuk
sen sisältöluokitusta:
-  Peruskoulu- ja lukio-opinnot.
-  Taide- j a taitoaineet kuten mm. musiikki, näyttämötaiteet, kuvataiteet, muo

toilu, käden taidot, käsityöt, liikunta, ur
heilu, tanssi.

-  Vieraat kielet (ruotsi ja muut pohjois
maiset kielet, englanti, saksa, ranska,

venäjä, italia, espanja, kreikka, m uut 
kielet).-  Humanistiset aineet (vieraita kieliä lu
kuunottamatta) eli historia, äidinkieli, 
kirjallisuus, uskonto, filosofia, musiikin
historia, musiikkitiede, taide- ja teatteri
historia yms.

-  Opetus, kasvatus ja koulutus. Lasten
tarhanopettajan työhön liittyvä koulu
tus luetaan tähän luokkaan, muu päivä
hoitoon liittyvä koulutus luetaan pää
sääntöisesti luokkaan terveydenhuolto 
ja sosiaalityö.

-  Kauppa, markkinointi ja liiketalous mukaanlukien mainonnan, laskentatoi
men, toimistotyön, pankkityön yms. 
työn.

-  Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet eli 
oikeus-, talous-ja sosiaalitieteet, psykologia, ihmissuhteet, viestintä, kirjasto
työ, järjestökoulutus, henkinen työ
suojelu.-  Johtaminen, esimiestaidot, yrittäjäkou
lutus, työhön opastus, projektin ohjaus.

-  Tietotekniikan hyväksikäyttö, tieto- ja 
tietoliikennetekniikka.

-  Matematiikka ja luonnontieteet eli fy
siikka, kemia , biologia, eläin- ja kasvi
tiede, geotieteet, ympäristötiede.

-  Tekniikka, tuotanto, rakentaminen eli tekniikan perusteet ja uudet sovellu
tukset, valmistus, kunnossapito, sähkö
ala, ergonomia.

-  Kuljetus ja liikenne.
-  Terveydenhuolto ja sosiaalityö. Perhepäivähoitoon liittyvä koulutus luetaan 

pääsääntöisesti sosiaalityöhön.
-  Maa-, metsä-, puutarha- ja kotieläinta

lous.-  Palvelutyö, mm. majoitus, ravitsemi
nen, kotitaloustyö, puhtaanapito, kauneudenhoito, liikuntapalvelut.

-  Vartiointi-, suojelu- ja sotilastyö, väes
tönsuojelu.

-  Muu sisältö. Tähän luetaan sisällöltään 
erittelemätön koulutus, joissa useita ai
healueita (esim. eläkeläisluennot).
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Tässä julkaisussa käytettyjä muita käsitteitä

Työvoima on työlliset ja työttömät yh
teensä.

Työlliset ja työttömät jaetaan ammat
tiasemaltaan palkansaajiin, yrittäjiin ja it
senäisiin ammatinharjoittajiin ja yrittäjä- 
perheenjäseniin.

Palkansaajat jaetaan edelleen työnteki
jöihin ja toimihenkilöihin ammatin perus
teella.

Työttömyysaste on työttömien pro
senttiosuus työvoimasta.Sosioekonominen asema määräytyy 
ammatin perusteella. Tässä on käytetty 
seuraavia luokkia: maatalousyrittäjät, 
m uut yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt, 
alemmat toimihenkilöt, työntekijät, opis
kelijat, eläkeläiset ja muut. (Tilastokes

kuksen Sosioekonomisen aseman luokitus 
1989, Käsikirjoja 17.) Tekstissä on usein 
käytetty samaa tarkoittavana käsitettä työ
asema, asema työelämässä tms.

Työpaikan toimiala määräytyy toimi
paikan tai työpaikan pääasiallisen toimin
nan mukaan.

Työlliset jaetaan työnantajan mukaan 
julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Julkinen 
sektori jakautuu edelleen valtioon ja kun
tiin.

Koulutusastetieto perustuu tutkintore
kisteriin. Koulutusasteen mittaaminen ta
pahtuu koulutusajan pohjalta. Tutkintore
kisterissä perusasteen jälkeisiksi tutkin
noiksi lasketaan kaikki vähintään 400 
tuntia kestäneet koulutukset.
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Liite 1
Aikuiskoulutustutkimus 1990:n aineistosta 
Tilastokeskuksen ulkopuolella laaditut julkaisut 
(myös kesken olevat):
1. Opinnäytteet 
Pro gradut (1)
Kouhi, M. Sd Kouhi, R. 1993. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuminen ja sen hyödyt Suomessa. Helsingin kauppa
korkeakoulu, pro gradu -tutkielma.
Lisensiaatintutkimukset (1 + 2)
Naumanen, P. Tiedon, taidon ja vallan haussa? Miesten ja naisten kouluttautuminen Suomessa. Lisensiaatintutkimus. [Käsikirjoitus).
Siivonen, A . "Aikuiskoulutukseen asennoituminen". Lisensiaatintutkimus. [Työ kesken).
Silvennoinen, H. 1991. Koulutus- ja työ- markkina-asema. Turun yliopisto, sosiologia, lisensiaatintutkimus.

2. Tutkimusraportit (7 + 4)
Ahola, S., Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1991. Koulutuksesta työelämään. Koulutus- ja ammattirakenteiden kytkeytyminen. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksikön tutkimusraportteja 7. Turku.
Eriksson. T. "Aikuiskoulutuksen vaikutukset yksilöiden ansiotulojen kehitykseen". Äbo Akademi, Kansantaloustieteen laitos. [Työ kesken.)
Hietala, K. Koulutukseen vai eläkkeelle. (Työ kesken.)
Hypen, K., Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1993. Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. Turun yliopiston koulutussosio

logian tutkimuskeskuksen raportteja 14. Turku.
Kankaanpää, A. 1993. Aikuisten ammatillinen kouluttautuminen 1990. Tuloksia ja  tulkintoja ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistumisesta, osallistumisesteistä ja osallistumishalukkuudesta Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto. Turku.
Kankaanpää, A., Kivinen, O. & Rinne, R. 1992. Aikuiskoulutus 2000. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve, tarjonta ja kysyntä Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto. Turku.
Monten, S. 1994. Aikuiskoulutus Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1994: 4.
Rinne, R., Kivinen, O. Sd Ahola, S. 1992. Aikuisten kouluttautuminen Suomessa. Osallistuminen, kasautuminen ja preferenssit. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksikön tutkimusraportteja 10. Turku.
Rinne, R., Silvennoinen, H. Sd Valanta, J. 1994. Muuttuvat henkilöstökoulutus- strategiat intressien ristiaallokossa. Turun yliopiston koulutussosiologian julkaisu. [Käsikirjoitus.)
Silvennoinen, H. 1992. Koulutus ja työmarkkinoilla pärjääminen. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksikön tutkimusraportteja 9. Turku.
Silvennoinen, H. Työvoiman koulutustarpeesta. [Käsikirjoitus.)
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3. Kotimaiset artikkelit (10)
Ahola, S. 1993. Aikuisten koulutusprefe- renssit ja koulutukseen osallistuminen. Teoksessa Remes, P. (toim.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylän yliopisto.
Ahola, S., Kankaanpää, A., Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1991. Aikuiskoulutuksen tarpeet ja tavoitteet. Aikuiskasvatus 11; 2, 128— 129.
Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1993. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja aikuiskoulutuksen mahdollisuudet. Teoksessa Remes, P. (toim.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylän yliopisto.
Monten. S. 1992. Helsinkiläiset aikuiset opintiellä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu Kvartti 3/92.
Naumanen, P. 1993. Sukupuoli, ammatti ja aikuiskoulutus. Teoksessa Remes, P. (toim.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylän yliopisto.
Naumanen, P. Sd Silvennoinen, H. 1993. Henkistä pääomaa tarjolla -  onko sille käyttöä? Hyvinvointikatsaus 1993, 2, 2-9. Tilastokeskus.
Naumanen, P. Sd Silvennoinen, H. 1994. Koulutus työmarkkinaresurssina. Kasvatus 25, 1.
Silvennoinen, H. 1991. Aikuiskoulutus- markkinoiden lohkoutuminen. Teoksessa 
Raivola, R. Sd Ropo, E. (toim.) Jatkuva koulutus ja elinikäinen oppiminen. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja A  49. 215-244. Tampere.

Silvennoinen, H. 1993. Lisäkoulutustar- peet ja työelämä. Teoksessa Remes, P. (toim.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylän yliopisto.
Silvennoinen, H. Sd Naumanen, P. 1993. Mihin koulutustarve perustuu? -  Aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen tarpeesta. Aikuiskasvatus 1993, 13, 3, 172-180.

4. Englanninkieliset artikkelit (4 + 1)
Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1992. Adult Education Gains Importance: The Finnish Model. Scandinavian Review.
Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1993. Adult Education in Different Regions of Finland. In Social Change and Adult Education Research. Adult Education Research in Nordic Countries 1991/92. Kööpenhamina 1993, 90-104.
Kivinen, O. Sd Rinne, R. 1993. Adult Education the Second Chance: Fact and Fiction. Scandinavian Journal of Education Research 37, 2, 115-128.
Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Society, Education and Vocational Competence: Towards Flexible Society of Continuous Adult Education. In Mäkinen, R. (ed.) Producing and Certifying Qualifications for Skilled-Worker Level Occupations in Youth and Adult Education. Research reports from the Research Institute of Education. University of Jyväskylä. B 83.
Kivinen, O. Sd Rinne, R. Adult Education and Finnish Universities in the Era of Economic Depression. In Parjanen, M. (ed.) (forthcoming).
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Tiivistelm ä
Aikuiskoulutustutkimus 1990 oli Tilastokeskuksen ja opetusministeriön yhteishanke. Tutkimuksen tiedot kerättiin käynti- 

haastatteluin. Hyväksyttäviä haastatteluja saatiin noin 4 000 eli vastausprosentti oli 82.
Tässä Aikuiskoulutustutkimus 1990:n raportissa Miehet ja naiset aikuiskoulutuksessa tarkastellaan niitä rakenteita, joita on löydetty miesten ja naisten kouluttautumisesta, koulutushaluista ja -tarpeista sekä heidän koulutusaikeistaan ja 

opiskeluesteistään.
Nuoret naiset ovat miehiä koulutetumpia. Ylioppilaista on naisia enemmistö, ammatillisista oppilaitoksista valmistuu 

naisia miehiä enemmän ja korkeakoulun perustutkinnon suorittavista on naisia selvästi yli puolet. Myös tohtoriksi väittelevien naisten määrä on vähittäin kasvanut.
Naiset ovat innokkaampia aikuisopiskelijoita kuin miehet. He osallistuivat vuonna 1990 yleissivistävässä ja harrastus- 

tavoitteisessa tarkoituksessa koulutukseen huomattavasti enemmän kuin miehet. Naisista joka neljäs haijoitti tällaisia opintoja, miehistä vain noin joka kymmenes.
Naisista osallistui myös työhön ja ammattiin liittyvään koulutukseen ja henkilöstökoulutukseen keskimäärin miehiä 

useampi. Miehet tosin olivat olleet Koulutuksessa useampia päiviä. Miehet olivat naisia useammin menneet koulutukseen 
sen vuoksi, että työnantaja oli koulutukseen kehoittanut tai määrännyt tai ainakin tehnyt aloitteen. Naiset sen sijaan olivat 
useammin menneet koulutukseen omasta aloitteestaan ja käyttäneet työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen myös 
omaa aikaansa tai omia varojaan.

Miehet pitivät mahdollisuuksiaan saada työpaikkakoulutusta parempina kuin naiset. He olivat myös tyytyväisempiä 
koulutusmahdollisuuksista saamiinsa tietoihin. Lisäksi m iehet uskoivat naisia useammin, että he olivat saaneet lisäkoulu
tuksen ansiosta vaativampia tehtäviä. Silti naiset uskoivat miehiä useammin, että lisäkoulutuksesta voisi olla heille jatkossa 
apua uralla etenemisen kannalta. He tunsivat ammatillisen lisäkoulutuksen tarvetta miehiä enemmän ja he olivat miehiä 
useammin aikeissa opiskella seuraavan vuoden aikana.

Omalla ajalla ja omalla kustannuksella tapahtuvan koulutuksen esteiksi erityisesti m iehet ilmoittivat kiinnostuksen 
puutteen, m uut kuin opintoharrastukset ja hankalat työajat. He myös suhtautuivat naisia kriittisemmin koulutukseen ja 
totesivat useammin, että koulutuksesta ei ole hyötyä, tai että se on laadultaan heikkoa. Naiset puolestaan kärsivät 
väsymyksestä ja koulutusmahdollisuuksien sijainnista tai kulkuyhteyksistä enemmän kuin miehet.

Henkilöstökoulutukseen osallistumista estivät sekä miehillä että naisilla eniten työpaikan kiireet. Kiinnostuksen puute 
oli miehillä selvästi suurempana henkilöstökoulutuksen esteenä kuin naisilla ja he uskoivat naisia useammin, että 
koulutuksesta ei ole mitään hyötyä. Naiset sen sijaan valittivat miehiä useammin, että kiinnostavaan koulutukseen oli vaikea päästä ja että epäonnistuminenkin pelotti.
Avainsanat (asiasanat)
Yleissivistävä tai harrastustavoitteinen ja ammatillinen aikuiskoulutus, koulutukseen osallistuminen, itseopiskelu 
ja muu tiedonhankinta, koulutuskokemukset ja -näkemykset ja koulutushalukkuus, koulutustarve ja koulutukseen 
osallistumisen esteet.
Muut tiedot
Tilastokeskuksessa on käynnistynyt jälleen opetusministeriön kanssa yhteistyössä uusi aikuiskoulutustutkimus. Sen tiedot 
kerätään syksyllä 1995.
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