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YHTEENVETO TULOKSISTA

Taustaa
Selvityksen tavoitteena on tarkastella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkosijoittumista valmistumisen
jälkeen. Selvityksen on tehnyt Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus, PAEK. Kiitos
vastausten keräämisestä kuuluu kyselyyn osallistuneille oppilaitoksille.
Kyselyn vastaajat ovat vuonna 2015 Pirkanmaalla ammattiin valmistuneita, joilla on ollut HOJKS
valmistumisvaiheessa. HOJKS tarkoittaa henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.
Vastaajat ovat siis opintojen aikana olleet erityistä tukea tarvitsevia. Vastaukset kerättiin 1.–31.10.2015.
Yhteensä kyselyyn saatiin 60 vastausta.
Vastaajat ovat vuonna 2015 valmistuneita, neljästä eri oppilaitoksesta (Tredu, VAAO, SASKY ja TPA).
Huomaathan, että ammatilliset erityisoppilaitokset eivät ole tässä kyselyssä mukana. Yhteensä kyselyyn
osallistuneista oppilaitoksista valmistui vuonna 2015 noin 340 HOJKS-opiskelijaa. Luvussa on mukana
Sastamalan koulutuskuntayhtymästä vain kyselyyn osallistuneesta oppilaitoksesta valmistuneet (Karkun
kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos).
Kysely on tehty sähköisellä lomakkeella ja vastaukset on saatu pääasiassa puhelinhaastattelulla. 1/5 vastaajista
on itse täyttänyt kyselylomakkeen internetissä.
Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus on tehnyt työllistymisen seurantaan liittyviä
kyselyitä myös vuosina 2011–2014.
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Valmistuneiden tilanne
Mikä oli valmistuneiden tilanne vastaushetkellä? Opiskelijoita oli vastaajien joukossa vähemmän kuin vuonna
2014. Vuonna 2015 vastaajista vain kaksi (3 %) opiskeli, kun taas vuonna 2014 opiskelijoita oli kymmenen
(15 %). Sen sijaan sekä työssäkäyviä että työttömiä oli vuotta 2014 enemmän. Työssäkäyviä oli vuonna 2015
43 % (2014: 37 %) ja työttömiä saman verran, 43 % (2014: 33 %). Molempina vuosina työssäkäyviä ja työttömiä
vastaajia on ollut yhtä suuret joukot: Vuonna 2015 molempien osuudet olivat noin 45 % ja vuonna 2014 noin
35 %. Tuoreemman kyselyn mukaan jokainen työtön vastavalmistunut haluaa töihin.

Kuvio 1: Vastaajien tilanne (2015)

Vastaajat
(hlöä)

Oppilaitos
Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY), Karkun kotitalous- ja sosiaalialan
oppilaitos
Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA)
Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
Hepolamminkadun toimipiste
Pallotien toimipiste
Sairaalankadun toimipiste
Sammonkadun toimipiste
Ei ilmoitettu toimipistettä
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO)
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Osuus kaikista
vastaajista (%)
10 %

3

5%

31

52 %

20

33 %

13
5
5
7
1

Kuvio 2: Oppilaitokset, joista vastaajat ovat valmistuneet
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Millä perustutkinnolla töitä on löytynyt?
Kone- ja metallialalta valmistuneista yhdestätoista HOJKS-opiskelijasta työttömiä oli vain kolme. Tältä alalta
valmistuneista 5/6 työssäkäyvästä oli kuitenkin löytänyt töitä muulta kuin omalta alaltaan. Sosiaali- ja
terveysalalta viidestä vastaajasta kukaan ei ollut työttömänä. Kaikki kolme rakennusalan perustutkinnon
suorittaneista olivat työelämässä. Muiltakin aloilta oli työssäkäyviä, mutta vastaajien määrä tutkintoa kohden oli
pieni.

Työllistyminen muulle kuin omalle alalle
Lähes 1/3 työssäkäyvistä vastaajista oli työllistynyt muulle kuin omalle alalleen.
Suoritettu tutkinto ja tehtävä, johon työllistynyt
kone- ja metallialan perustutkinto
 varastotyö (2 vastaajaa), rakennusala, rengasasentaja, huoltomyynti
liiketalouden perustutkinto
 henkilökohtainen avustaja
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
 perhepäivähoito
hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 siivoustyö
Vuoden 2015 kyselyssä 15 % työllistyneistä eli neljä vastaajaa ilmoitti työllistyneensä työssäoppimisjakson
kautta. Edellisenä vuonna luku oli kaksinkertainen: kahdeksan vastaajaa eli 32 % työssäkäyvistä oli löytänyt
työpaikkansa opintoihin kuuluneen työssäoppimisjakson kautta.
Vuonna 2015 TE-toimiston kautta oli työllistynyt useampi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2015 TE-toimiston
kautta työllistyi 15 % työssäkäyvistä ja vuonna 2014 vain 4 %.

Tukea ja ohjausta saaneiden osuus väheni
Aiempaa useampi ilmoitti, että ei ole saanut tukea tai ohjausta työllistymiseen tai työnhakuun valmistumisen
jälkeen. Työssäkäyvistä 65 % ilmoitti, ettei ollut saanut ohjausta tai tukea (2014: 56 %) ja työttömistä puolestaan
33 % (2014: 17 %). Työttömistä kuitenkin vain 19 % haluaisi saada lisää tukea työnhakuun (2014: 34 %). Suurin
osa oli myös sitä mieltä, että opintojen aikana ei olisi tarvittu enempää tukea työnhakuun tai jatkokoulutukseen
hakemiseen. 73 % työssäkäyvistä ei olisi halunnut lisätukea opintojen aikana ja työttömistä samaa mieltä oli
yllättäen vielä suurempi osuus, 81 %.
Vastauksia voi tulkita niin, että vastaajat ovat saaneet riittävät tiedot ja taidot työnhakuun ja jatko-opintoihin
hakemiseen jo opiskeluaikana. Työpaikan löytyminen ei todennäköisesti ole kiinni työnhakutaidoista, vaan
avointen työpaikkojen vähäisestä määrästä. Työttömistä 52 % prosenttia olikin sitä mieltä, että työpaikkaa ei ole
löytynyt siksi, että työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole. 26 % on sitä mieltä, että työpaikan löytymistä vaikeuttaa
myös hakijoiden suuri määrä.

Suhtautuminen vastavalmistuneisiin ja töissä pärjääminen
Työssäkäyvistä kaikki yhtä vastaajaa lukuun ottamatta oli sitä mieltä, että vastavalmistuneisiin suhtaudutaan
hyvin omalla työpaikalla. Lisäksi kaikki työssäkäyvät kokevat pärjäävänsä töissä erittäin hyvin tai melko hyvin.
Sama tulos saatiin myös vuoden 2014 kyselyssä.
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Erityistä tukea opinnoissaan tarvinneet, työssäkäyvät HOJKS-opiskelijat ovat siis näiden vastausten perusteella
saaneet opintojensa aikana riittävät valmiudet työelämään. Luottamus omiin valmiuksiin ja taitoihin näkyy
vastauksissa.

Työssäkäyvien arvio opintojensa hyödyllisyydestä
Työssäkäyviltä kysyttiin: ”Onko ammatillisesta koulutuksesta ollut hyötyä työssäsi?” Vuonna 2015 vastaajat
kokivat saaneensa enemmän hyötyä opinnoistaan verrattuna vuoteen 2014. Vuonna 2015 opinnoista koki
hyötyneen 80 % työssäkäyvistä vastaajista, kun taas vuonna 2014 vastaava luku oli vain 58 %.

Taustalla kasvanut työttömyys
Työllistymisen seuranta -kyselyt on tehty aikana, jolloin työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut
Pirkanmaalla (kuvio 3).

Kuvio 3: Työttömät työntekijät ja avoimet työpaikat Pirkanmaalla 1988–2015 keskimäärin. Pirkanmaan työllisyyskatsaus
12/2015.

Tilastokeskuksen koulutustilastoissa vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden kuluttua valmistumisen
jälkeen (Kuvio 4). Tilastoissa ovat mukana kaikki Suomessa valmistuneet, eivät pelkästään HOJKS-opiskelijat.
Koulutustilaston mukaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista vuonna 2014 joka viides eli 20 %
oli työttömänä. Työssä oli 65 prosenttia. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden miesten työllistyminen oli
naisia vaikeampaa. Vuonna 2014 ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä oli työssä 58 prosenttia
ja naisista 72 prosenttia.
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Kuvio 4: Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2014, %, Suomen virallinen tilasto
(SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].

Tutustu myös
Työllistymisen seuranta 2015, Sway-esitys: https://sway.com/auSsdkdaPRnHa8CG
Työllistymisen seuranta 2015, vastaukset kysymyksittäin:
http://ammattipolku.fi/images/stories/Tyollistymisen_seuranta_2015_koonti.pdf
Työllistymisen seuranta 2014, koonnit: http://ammattipolku.fi/ajankohtaista/442-tyollistymisen-seuranta-2014
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