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TAUSTAA

Selvityksen tavoitteena on tarkastella opiskelijoiden 
työllistymistä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Selvityksen on 
tehnyt Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen 
koordinaatiokeskus (PAEK). Vastausten keräämisestä kiitos 
kuuluu kyselyssä mukana oleville oppilaitoksille. 

Kyselyyn vastaajat ovat vuonna 2015 Pirkanmaalla 
ammattiin valmistuneita, joilla on ollut HOJKS 
valmistumisvaiheessa (HOJKS=henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma). Vastaajat ovat siis 
opintojen aikana olleet erityistä tukea tarvitsevia

Vastaukset on annettu ajalla 1.-31.10.2015.

Yhteensä kyselyyn saatiin 60 vastausta, yhteensä neljästä 
eri oppilaitoksesta valmistuneilta.

Kysymykset on jaoteltu niin, että ensimmäiset kysymykset 
on kaikille vastaajille (A), . Seuraavaksi on oma osio  
työssäkäyville (B) sitten työttömille (C) ja viimeisessä 
osiossa on muun muassa opiskelijoiden sekä armeijassa 
olevien osiot (D,E). Lopussa on vielä muutama kaikille 
osoitettu kysymys (F). 

Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2014 tuloksia.

2



A1. Mistä olet valmistunut ja koska? (N=60)

Oppilaitos Vastaajaa

Osuus 
kaikista 
vastaajista

2014:
Osuus kaikista 
vastaajista 
(N=67)

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) 6 10% 9%

Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA) 3 5% 9%

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) 31 52% 55%

Hepolamminkadun toimipiste 13

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi 5

Sairaalankadun toimipiste 5

Sammonkadun toimipiste 7

Ei ilmoitettu toimipistettä 1

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 
(VAAO) 20 33% 27%

Kaikki vastaajat 3

Valmistumiskuukausi
(2015)

Prosenttia
vastaajista

maaliskuu 2 %

huhtikuu 13 %

toukokuu 68 %

kesäkuu 15 %

syyskuu 2 %



A3. Sukupuoli ja ikä (N=60)

53%

47%

Mies

Nainen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kaikki vastaajat 4

Vastaajan ikä 
(vuotta)

Prosenttia
vastaajista

18 5 %

19 37 %

20 28 %

21-30 25 %

31-60 5 %



A4. Koulutusala ja suoritettu tutkinto (N=60)

Ala ja tutkinto 2015 2014

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala 23% 18%

Liiketalouden perustutkinto 14

luonnontieteiden ala 3% 1%

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2

tekniikan ja liikenteen ala 45% 27%

Autoalan perustutkinto 1

Elintarvikealan perustutkinto 2

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 1

Kone- ja metallialan perustutkinto 10

Logistiikan perustutkinto 1

Pintakäsittelyalan perustutkinto 4

Puualan perustutkinto 1

Rakennusalan perustutkinto 3

Talotekniikan perustutkinto 1

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 1

Ala ja tutkinto 2015 2014

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8% 3%

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 5

matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20% 27%

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto 6

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 6

kulttuuriala 0% 1%

jokin muu 0% 22%

Kaikki vastaajat 5



A6. Suoritin tutkinnon (N=60)

97%

2%

0%

2%

tutkintoon johtavana koulutuksena (yleisin
koulutusmuoto nuorilla)

näyttötutkintona

oppisopimuksella

en osaa sanoa

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Kaikki vastaajat 6



A7. Olen tällä hetkellä (N=60)

Palkkatöissä 43%

Työtön 43%

Eläkkeellä tai/ja Työ-
ja päivätoiminnassa

0%

Työkokeilussa TE-
toimiston kautta 2%

Työpajalla 0%

Opiskelija 3%

Armeijassa tai 
siviilipalveluksessa

7%

Äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaalla

2%

Avotyössä 0%

Palkkatöissä

Työtön

Eläkkeellä tai/ja Työ- ja
päivätoiminnassa

Työkokeilussa TE-
toimiston kautta

Työpajalla

Opiskelija

Armeijassa tai
siviilipalveluksessa

Kaikki vastaajat 7



Palkkatöissä
43%

Työtön
43%

Eläkkeellä tai/ja Työ- ja 
päivätoiminnassa 0%

Työkokeilussa TE-
toimiston kautta

2%

Työpajalla 0%

Opiskelija 3%

Armeijassa tai 
siviilipalveluksessa 7%

Äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaalla

2%

Avotyössä 0%

Vastausten vertailua (2014 ja 2015)

Palkkatöissä
37 %

Työtön
33 %

Eläkkeellä tai/ja Työ- ja 
päivätoiminnassa

7 %

Työkokeilussa TE-
toimiston kautta

2 %

Työpajalla
2 %

Opiskelija
15 %

Armeijassa tai siviilipalveluksessa
4 %

Äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaalla

0 %

2014 2015

Kaikki vastaajat 8



Tällä hetkellä työssäkäyvät

Vastaajia 26

43% kaikista vastaajista



B1. Kuinka pian valmistumisen jälkeen työllistyit? (N=26)

Heti 58%

Muutaman viikon 
kuluessa 0%

Kuukauden kuluessa
15%

2-3 kuukauden 
kuluessa 19%

4-6 kuukauden 
kuluessa 8%

Yli puolen vuoden 
jälkeen 0%

Heti
72 %

Muutaman 
viikon 

kuluessa
8 %

2-3 kuukauden 
kuluessa

12 %

4-6 
kuukauden 

kuluessa
8 %

20142015

Työssäkäyvät 10



Muu, miten? 
• opettajan kautta
• Työssäoppimisesta
• suhteilla

B2. Miten löysit nykyisen työpaikkasi? (N=26)

Vastaajalla on ollut 
mahdollisuus valita useampi 
vaihtoehto. Prosenttiosuudet 
laskettu 
kokonaisvastaajamäärästä (26). 
Suluissa vuoden 2014 tulokset.

Työssäkäyvät 11

27% (24%)

19% (20%)

15% (32%)

15% (4%)

12% (8%)

12% (8%)

4% (0%)

0%

0%

0%

0%

Tuttavan tai sukulaisen kautta

Otin yhteyttä työnantajaan

Opintoihin kuuluneen harjoittelun kautta
(työssäoppimisjakso)

TE-toimiston kautta

Muu, miten?

Vastasin internetissä olleeseen työpaikkailmoitukseen

Vastasin lehti-ilmoitukseen

Henkilöstöpalveluyrityksen kautta

Työvoiman palvelukeskuksen kautta

Työhönvalmentajan avulla

Työnantaja otti yhteyttä minuun

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%



B3. Millaista tukea tai ohjausta olet saanut työllistymiseen tai työnhakuun 
valmistumisen jälkeen? (N=26)

65% (56%)

4% (0%)

4% (ei kysytty)

4% (4%)

4% (8%)

0% (0%)

0% (ei kysytty)

19% (16%)

12% (12%)

ei lainkaan tukea tai ohjausta

työnhakuvalmennus / uravalmennus

palkkatuki

työkokeilu

työvalmentajan tukea / työhönvalmennusta

työ- ja toimintakykytutkimus

työnetsijäpalvelu

omaisen tai ystävän tukea

muu, mitä?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vastaajalla on ollut 
mahdollisuus valita useampi 
vaihtoehto. 
Prosenttiosuudet laskettu 
kokonaisvastaajamäärästä 
(26). Suluissa vuoden 2014 
tulokset.

Muu, mitä? 
• Työkkärissä täytetty hakemus
• työvoimatoimisto Työssäkäyvät 12



B4. Olisiko opintojen aikana pitänyt saada enemmän tukea tai taitoja 
työnhakuun tai jatkokoulutukseen hakemiseen? (N=26)

27%

73%

Kyllä. Millaista?

Ei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä. Millaista? 
• että olisi harjoiteltu työttömän työnhakijalta vaadittuja asioita
• Koulun opo neuvoi hieman jatko-opiskeluihin hakemiseen, 

mutta olisi ollut hyvä saada lisää tukea ja apua tähän.
• Jatko-opintoihin voisi olla enemmän ohjausta.
• Enemmän rohkaisua ja tukea jatko-opintoihin hakemiseen.
• CVn teko ja yleisesti hakemuksiin
• enemmän miten löydetään työpaikkoja

Myös vuoden 2014 avoimissa 
vastauksissa korostui se, että 
työssäkäyvät olisivat halunneet 
enemmän tietoa jatko-

opiskelusta.

Työssäkäyvät 13



B5. Millainen työsuhteesi on? (N=26)

58%

42%

Määräaikainen

Vakituinen eli toistaiseksi voimassa oleva

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vuoden 2014 vastauksissa puolet 
oli määräaikaisessa ja puolet 
vakituisessa työssä.

Työssäkäyvät 14



B7. Oletko...? (N=26)

62% (52%)

8% (12%)

31% (36%)

Oman alasi töissä (työ vastaa koulutustasi)

Omalla alalla, mutta työtehtävät eivät vastaa
koulutusta

Jollakin muulla alla? Mikä ala ja työtehtävä?

0% 20% 40% 60% 80%

Työssäkäyvät 15

Jollakin muulla alalla? Mikä ala ja työtehtävä?
• varastotyö, logistiikka
• Varasto, lääkepakkaaja
• Henkilökohtainen avustaja
• rakennusala
• perhepäivähoito
• rengasasentaja
• Ilmanvaihtokanavien huoltomyynti
• siivooja



B8. Miten vastavalmistuneeseen suhtaudutaan työpaikallasi? (N=26)

81%

15%

4%

Hyvin, koska...

Ihan hyvin, koska...

Huonosti, koska...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hyvin koska…
• ei vaikuta työhön- eri ala.
• tulen hyvin toimeen ja olen hoitanut 

hommani hyvin.
• saan tehdä kaikkea.
• otetaan hyvin vastaan
• hyväksytään
• työ sopii muillekkin kuin lähihoitajille
• neuvottu hyvin ja kaikki tiennyt että 

vasta valmistunut

• hyvin vastaan ja opetettu miten 
toimitaan

• osannut tehtävät
• Tarvitaan työntekijöitä
• hyvä työporukka
• Nuorilla ei ole ennakkoluuloja

Ihan hyvin koska…
• toiset ymmärtää että juuri valmistunut, 

eikä tiedä kaikkea. toiset olettaa että 
tietää kaiken.

• esimieheni on kehunut minua.
• olen ahkera ja ystävällinen.
• työpaikka tarjoaa koulutuksen

Huonosti, koska…
• jotkut vaatii ja olettaa, että osaisi heti kaiken 

ja eivät kuuntele ja arvosteta yksilöllisyyttä ja 
jatkuvaa oppimista

Työssäkäyvät 16



B9. Miten olet mielestäsi pärjännyt töissä? (N=26)

50% (72%)

50% (28%)

0%

0%

0%

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Melko huonosti

Erittäin huonosti

Vaikea sanoa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vuosien 2014 ja 2015 tulosten 
perusteella valmistuneet 
HOJKSatut kokevat pärjäävänsä 
töissä hyvin.

Työssäkäyvät 17



B10. Mitä työ merkitsee sinulle? (N=26)

a) Työ on todella 
tärkeää minulle

81%

b) Työ on melko 
tärkeää minulle

19%

c) Työ ei ole 
kovinkaan tärkeää 

minulle; 0%

d) Työ ei ole 
ollenkaan tärkeää 

minulle; 0%

76 %

20 %

4 %

d) Työ ei 
ole 

ollenkaan 
tärkeää 
minulle

2014

Työssäkäyvät 18



B11. Onko ammatillisesta koulutuksesta ollut hyötyä työssäsi? (N=26)

38% (29%)

42% (29%)

12% (21%)

0% (17%)

8% (4%)

Erittäin paljon.

Melko paljon.

Melko vähän.

Erittäin vähän.

Vaikea sanoa.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Työssäkäyvät 19



B12. Mitä koulutuksessa voisi vielä parantaa, jotta töihin pääseminen ja 
työnteko olisivat helpompaa?

• Työssäoppimisjaksoja voisi olla enemmän, ei opi 
koulussa istumalla.

• Enemmän käytännön harjoituksia hoitoluokissa. 
Työssäoppimisjaksot olisivat voineet pidempiä.

• Esim en tiennyt enne hohu jakosa mikä on aikuisen 
vaippa."

• Työssäoppimispaikan hankkiminen voisi olla siten, että 
opiskelija voisi itse myös hankkia sen, eikä että koulu 
arpoo sen. Työssäoppimispaikat varsin erilaisia, ei 
saanut tehdä laajasti eri asioita ja viimeisessä jaksossa 
oli ihan pihalla ja olisi pitänyt osata kaikki. 

• Käytännön harjoitteita enemmän koulutukseen. Siitä 
oppii enemmän kuin lukemalla. siinä näkee, kokee ja saa 
harjoiteltua ja vastuullisempaa kun on oikea oma 
asiakas ja potilas, eikä niin kuin koulussa kaveri tai 
nukke, siinä moni piti vaan hauskaa."

• Ehkä työssäoppimisjaksot voisivat olla lyhempiä ja eri 
paikoissa.

• Enemmän itsenäistä työnhakua.

• Se on aika paljon itsestä kiinni, ei koulusta.

• ihmisestä kiinni ei tiedä

• enemmän tietoa te-palveluista

• enemmän käytännön tehtäviä

• Pidemmät työssäoppimiset, käytännönläheistä

• ei mitään

• Ei tarvi mitään parantaa

• Enemmän työharjottelujaksoja.

• Jotkut opetustavat ovat turhia koska työlaitteet ovat 
muuttuneet nykyaikaisemmaksi.

• Enemmän top jaksoja

• ei ole

• ei tarvetta.

• enemmän  työssäoppimista.

• Ei mitään

• Asiakkaan kohtaamista.

Myös vuoden 2014 vastauksissa 
korostuivat 
työssäoppimisjaksojen ja 
käytännönläheisyyden 
lisääminen.

Työssäkäyvät 20



B13. Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja palautetta 
opinnoistasi sekä työelämästä.

• Kolmantena vuonna liikaa päällekkäistä jo opittua asiaa, joten ei  
jaksanut keskittyä. 

• Käytännön harjoituksia saisi olla enemmän 3.vuotena.

• Tekee keikkatöitä, työaika viikossa vaihtelee. Tällä hetkellä on 
tiedossa useammaksi viikoksi eteenpäin töitä. 

• Maahanmuuttajat, ja varsinkin he jotka käyttävät huivia vaikuttaa 
työnsaantiin. Tämä harmittaa ja jotkut työnantajatkin ovat 
sanoneet heti haastattelussa että harmi ettet ole suomalainen. 

• Huono asennoituminen työssäoppimisjaksoilla, kommentit ovat 
olleet jopa että Voi jumalauta mulla on ulkomaalainen opiskelija 
ohjattavana. Tämä vaikuttaa motivaatioon ja ilmapiiriin. 

• Olen saanut töissä myös hyvää palautetta osaamisesta ja olen 
pärjännyt hyvin ja olen nopea oppimaan. Pyydän näyttämään kun 
en osaa, ja moni ei jaksa opettaa, mutta sitten seuraan muita miten 
menee. Välillä olen itkenytkin ja toiset sanovat vaan että koita 
kestää. 

• Työ on erittäin tärkeää minulle, koska haluan oppia ja kehittää 
omaa suomen kieltä ja sitä oppii nopeammin ja paremmin kun sitä 

käyttää. Koulussa olin yksin ja en hakeutunut muiden seuraan ja 
töissä sitten haluan kehittänyt kielitaitoa hakeutumalla niihin 
tilanteisiin missä keskustellaan jne. Tarvitsen myös rahaa ja haluan 
sitä työn teolla, en sossun papereita täyttämällä."

• Arviointi 1-3 on tyhmä. Pitäisi olla laajempi skaala.

• Kaipaan vanhaan kouluun takaisin :)

• Töistä tykkäät

• Työssäoppiminen hyvä, mutta sopivasti.

Työssäkäyvät 21



Ei tällä hetkellä palkkatyössä:
Työttömät ja työkokeilussa olevat

Vastaajia 27

45 % Kaikista vastaajista



C1. Olen tällä hetkellä... (N=27)

96%

0%

0%

4%

0%

0%

Työtön

Eläkkeellä

Työ- ja päivätoiminnassa

Työkokeilussa

Työpajalla

Avotyössä

Muu, mikä?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Muu, mikä?
• Valmentajana (täydentänyt vastausta 

”työtön”)
Työttömät ja työkokeilussa 23

Prosenttiosuudet kaikista 
vastanneista, jotka 
kuuluvat tähän 
vastaajaryhmään (N=27)



C3. Oletko ollut valmistumisen jälkeen oman alan töissä? (N=27)

22% (34%)

11% (3%)

67% (62%)

Kyllä. Kesto kuukausina:

En, mutta olen tehnyt muita kuin oman alan töitä.

En. En ole ollut ollenkaan töissä.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kyllä, kesto kuukausina:
• Kolme vastaajaa 3kk
• Yksi vastaaja 4kk
• Yksi vastaaja 1kk
• Yksi vastaaja 2kk

Työttömät ja työkokeilussa 24



C4. Haluatko töihin? (N=27)

100% (97%)

0% (3%)

Kyllä

En. Miksi?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Työttömät ja työkokeilussa 25

Jokainen työtön 
valmistunut haluaa 
töihin.



C5. Oletko hakenut töitä? (N=27)

93% (86%)

7% (14%)

Kyllä

En. Miksi?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En. Miksi?
• Halusin pitää lomaa.
• Menen kotimaahan

Työttömät ja työkokeilussa 26



C6. Oletko ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi? (N=27)

96% (83%)

4% (7%)

0% (10%)

Kyllä

En

En osaa sanoa.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Työttömät ja työkokeilussa 27



C7. Oma käsitys siitä, miksi työpaikkaa ei ole löytynyt (N=27) 

Muu syy, mikä?
• Kielitaito huono
• En ole saanut vastauksia hakemuksiini.
• työpaikka joulukuusta eteenpäin tiedossa
• ei löytynyt mielekästä työtä
• odottelen vastausta työhakemuksiini
• Työkokemuksen puute

Työttömät ja työkokeilussa 28

Vastaajalla on ollut 
mahdollisuus valita useampi 
vaihtoehto. 
Prosenttiosuudet laskettu 
kokonaisvastaajamäärästä 
(27). Suluissa vuoden 2014 
tulokset.

52% (41%)

26% (17%)

26% (48%)

7% (14%)

4% (10%)

4% (0%)

4% (3%)

4% (10%)

0% (3%)

0% (10%)

0% (0%)

Työpaikkoja ei ole.

Muu syy, mikä?

Liian paljon muita hakijoita.

En ole hakenut töitä.

Terveydelliset syyt

Motivaation puute.

Haastattelutilanne ei mennyt hyvin.

Hakemusten teko on vaikeaa.

Suhtautuminen erityistä tukea tarvitsevien
työllistämistä kohtaan

Eläkkeen saaminen.

En ole tiennyt, kuinka hakea töitä.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



C8. Olisiko opintojen aikana pitänyt saada enemmän tukea tai taitoja
työnhakuun tai jatkokoulutukseen hakemiseen? (N=27)

19%

81%

Kyllä. Millaista?

Ei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä. Millaista?
• kerrotaan enemmän valmistumisen jälkeisistä vaihtehdoista
• Jatko-opinnoista voisi antaa enemmän tietoa, esim. vierailut 

eri oppilaitoksiin pakolliseksi kaikille.
• Koulu on kyllä auttanut.
• työhakemuksiin ja cv eihin enemmän tukea.
• Työssäoppiin pääsy ei ollut mahdollista.

Työttömät ja työkokeilussa 29



C9. Tiedätkö, millaista tukea työllistymiseen voisit saada paikkakunnallasi? 
(N=27)

78% (69%)

22% (31%)

Kyllä

En

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Työttömät ja työkokeilussa 30



C10. Millaista tukea tai ohjausta olet saanut työllistymiseen tai työnhakuun
valmistumisen jälkeen? 

Muu, mitä?
• te-toimisto, kela ja taysin

sosiaalityöntekijä
• Oma sosiaalityöntekijä

Työttömät ja työkokeilussa 31

41% (31%)

33% (17%)

11% (31%)

7% (10%)

7% (-)

7% (7%)

4% (10%)

4% (-)

0% (3%)

omaisen tai ystävän tukea

en ole saanut tukea tai ohjausta

työnhakuvalmennus / uravalmennus

muu, mitä?

työnetsijäpalvelu

työkokeilu

työvalmentajan tukea / työhönvalmennusta

palkkatuki

työ- ja toimintakykytutkimus

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Vastaajalla on ollut 
mahdollisuus valita useampi 
vaihtoehto. 
Prosenttiosuudet laskettu 
kokonaisvastaajamäärästä 
(27). Suluissa vuoden 2014 
tulokset.

Työttömät 
vastavalmistuneet 
ovat saaneet viime 
vuotta vähemmän 
tukea työllistymiseen 
ja työnhakuun.



C11. Haluaisitko nyt enemmän tukea työnhakuun? (N=27)

19% (34%)

81% (66%)

Kyllä. Millaista?

En

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä. Millaista?
• Miten oman alan töitä löytyisi.
• tsemppausta
• työpaikan löytämiseen
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Suurin osa työttömistä 
vastavalmistuneista ei myöskään 
halua lisää tukea työnhakuun.



C12. Tulevaisuuden suunnitelmasi? Oletko... (N=27)

78%

41%

15%

7%

0%

0%

hakemassa oman alan töitä

hakemassa muita kuin oman alan töitä

hakemassa opiskelupaikkaa / lisäkoulutusta

lähdössä armeijaan

jäämässä vanhempainvapaalle

Onko muita suunnitelmia? Mitä?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vuoden 2014 vastausten 
osuudet ovat lähes 
samanlaiset.
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C13. Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja palautetta opinnoistasi sekä 
työelämästä.

• opinnot riittävät hyvin järjestetty. työelämässä ei vielä kokemusta ja paljon 
hakijoita

• Tykkäsin koulusta tosi paljon. Ympäristö oli viihtyisä.

• Olen tykännyt tosi paljon opiskella. Olen saanut paljon apua, esim. extra-tunteja. 
On tullut vähän ikävä kouluun. Opettajat ja koulukuraattori olivat tosi kivoja.

• Tykkäsin olla koulussa. Ei mitään negatiivista.

• hyvä opiskelu oli, kaikki oli hyvää.

• Työpaikat hyviä. Ei vain ole työtä.
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Tällä hetkellä opiskelevat, 
vanhempainvapaalla olevat sekä 

armeijaa tai siviilipalvelusta suorittavat 

Vastaajia 7

12% Kaikista vastaajista



D1. Oletko opiskelija? (N=7)

29%

71%

Kyllä

En

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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E1. Opiskelumuoto (N=2)

50%

0%

0%

0%

50%

päätoiminen opiskelu

oppisopimuskoulutus

monimuoto-opiskelu

lyhyt kurssi

jokin muu, mikä?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Avoin AMK
Humak, yhteisöpedagogiikka

Tredu/ koneenasentaja



E5. Opiskeletko uutta alaa? (N=2)

50%

50%

Kyllä. Vaihdoin alaa, koska...

En. Jatkan samalla alalla kuin aiemmin.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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minua kiinnostaa nuorisotyö ja 
järjestötyö



E6. Onko aiemmista opinnoistasi ollut hyötyä nykyisessä koulutuksessasi? 
(N=2)

100,0%

0,0%

Kyllä. Miten se näkyy?

Ei.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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• Ehdottomasti on. Esim. markkinoinnissa.
• Samaa alaa



E7. Oletko ollut valmistumisen jälkeen oman alan töissä? (N=7)

29%

0%

71%

Kyllä. Kesto kuukausina:

En, mutta olen tehnyt muita kuin oman alan töitä.

En. En ole ollut ollenkaan töissä.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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E8. Olisiko opintojen aikana pitänyt saada enemmän tukea tai taitoja 
työnhakuun tai jatkokoulutukseen hakemiseen? (N=7)

57%

43%

Kyllä. Millaista?

Ei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Kyllä. Millaista?
• Kunnollista  infoa jatkokoulutuksesta, oppitunti työnhausta ja cv:n teosta jne.
• Kädestä pitäen, työhakemuksen tekeminen. Oma kurssi tätä varten.
• enemmän mihin vois hakea
• Olisin kaivannut enemmän tietoa jatko-opinnoista. Olisin käynyt mielelläni 

opon tai kuraattorin kanssa juttelemassa enemmän.



E9. Tulevaisuuden suunnitelmasi? Oletko... (N=7)

29%

14%

14%

14%

0%

0%

29%

hakemassa oman alan töitä

hakemassa muita kuin oman alan töitä

hakemassa uutta opiskelupaikkaa / lisäkoulutusta

jatkamassa nykyisiä opintoja

lähdössä armeijaan

jäämässä vanhempainvapaalle

Onko muita suunnitelmia? Mitä?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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Onko muita suunnitelmia? Mitä?
• Armeijassa tällä hetkellä ja 

todennäköisesti saamassa sieltä töitä 
lääkinnän puolelta

• Haluaisin jatkaa armeijan palveluksessa.



E10. Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja palautetta 
opinnoistasi sekä työelämästä.

• Työssäoppijaksoja ja koulujaksoja sopivassa määrin.

• Ihan hyvä koulutus.

• Yleinen heikko työtilanne. Metallialalla heikko tilanne.

• Ryhmänohjaaja ei ottanut vakavasti top-paikassa koettua epäoikeudenmukaisuutta. Jouduin 
ottamaan liikaa vastuuta harjoittelijana. Olin yksin myymälässä ja sain kovia stressioireita.

43



F1. Kaikki vastaajat: Kuka täytti tämän lomakkeen? (N=60)

18%

82%

Vastasin itse.

Haastattelija täytti vastaajan puolesta.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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F3. Kaikki vastaajat: Minuun saa ottaa yhteyttä, jos valmistuneiden
työllistymistä halutaan selvittää myöhemmin lisää. (N=60)

72%

28%

Kyllä

Ei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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F4. Tähän voit jättää palautetta kyselystä:

• Hyvä kysely. Ja aina on kehitettävää ja tämän kautta on yksi 
mahdollisuus vaikuttaa. Kiva että kyseltiin.

• Ihan fine. Oli hienoa saada etukäteen tietoa/pyyntö että voiko 
soittaa. 

• Hyvä että tällaisia asioita kysellään koska on todella tärkeää 
miten jatkossa voi kehittää opintoja. Vain näin saadaan 
muutoksia, ettei muut joudu kärsimään.

• Haastattelija voisi soittaa vähän myöhemmin päivällä. :)

• Hyvä kysely.

• Hyvä kysely.

• Tosi hyvä kysely.

• Kysymyksiä olisi voinut olla enemmänkin. Armeijassa olisi aikaa 
vastailla. :)

• Ihan hyvä!

• Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä!

• Sopivia kysymyksiä, ei liian vaikeita.

• Toivottavasti auttaa jotain!

• Kyselyjä on hyvä tehdä mutta kun työttömyystilanne on Suomessa 
vaikea.

• Ihan järkevä kysely

• Ihan asiallinen kysely.

• Ihan mukavaa, että muistetaan.

• Olin positiivisesti yllättynyt. On hyvä, että pystyy antamaan 
palautetta tätä kautta.

• Ihan mukava kysely.

• Hyvä, että kysellään.

• Ok.
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