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

Kyselyyn vastaajat ovat vuonna 2014 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.-31.10.2014. Yhteensä 
kyselyyn saatiin 67 vastaajaa, jotka olivat valmistuneet neljästä eri 
pirkanmaalaisesta ammattioppilaitoksesta. Ammatilliset erityisoppilaitokset eivät 
olleet tämän vuoden kyselyssä mukana.

Suurin osa vastaajista on valmistunut toukokuussa tai kesäkuussa 2014. Vain noin 
viisi vastaajaa on valmistunut syyslukukaudella. Vastaajista miehiä on 36 ja naisia 
31. Nuorin vastaajista on 17-vuotias ja vanhin 40-vuotias. Eniten joukossa on 19-
vuotiaita (38%). Suurin osa, 68% vastaajista, on 18-20-vuotiaita. Tässä selvityksessä 
ei analysoida vastauksia tutkintoaloittain. 

Kyselyn pohjana on ollut sähköinen kyselylomake, johon vastaukset on saatu 
pääasiassa puhelinhaastattelun avulla. Muutama vastaaja on itse täyttänyt 
kyselylomakkeen internetissä. Yhteystietonsa jättäneille vastaajille on lähetty 
kiitoksena elokuvalippu.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus on tehnyt 
työllistymisen seurantaan liittyviä kyselyitä myös vuosina 2011, 2012 ja 2013.
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Osuus 
vastanneista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) 6 9%

Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA) 6 9%

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) 37 55%

Ajokinkujan toimipiste 4

Hepolamminkadun toimipiste 10

Lempäälän toimipiste 7

Pirkkalaistien toimipiste, Nokia 1

Sammonkadun toimipiste 7

Santalahdentien toimipiste 2

Virtain toimipiste 1

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) 18 27%

Valmistuneiden tilanne vastaushetkellä:



Mitä valmistuneet meille kertoivat?
Opinnoissaan eritystä tukea tarvinneille, vuonna 2014 Pirkanmaalla ammattiin 
valmistuneille, tehdyn kyselyn mukaan:

• Työ on tärkeä asia lähes jokaiselle vastaajalle.

• Vastavalmistuneisiin suhtaudutaan työpaikoilla hyvin ja työssäkäyvät ovat 
tyytyväisiä työpaikkaansa. He myös kokevat pärjäävänsä työssä hyvin. Voidaanko 
siis päätellä, että opintojen aikana saatu tuki on työssäkäyvien kohdallaan ollut 
toimivaa ja riittävää?

• Työssäoppimista ja käytännönläheisyyttä toivotaan enemmän opintoihin.

• Työssäoppimispaikan ja valmiiden verkostojen merkitys on suuri työpaikan 
löytymisessä. 1/3 työllistyneistä oli löytänyt työpaikkansa opintoihin kuuluvan 
harjoittelun kautta. Kuitenkin vain 14% palkkatyön ulkopuolella olevasta (työtön, 
työ- ja päivätoiminta, eläke) oli hakenut töitä ottamalla yhteyttä 
työssäoppimispaikkaansa. Vain 24% palkkatyön ulkopuolella olevista oli tarjonnut 
Sanssi-korttia työnantajalle.

• Työssäkäyvät olisivat halunneet enemmän tietoa jatko-opintomahdollisuuksista 
opintojen aikana. Palkkatyön ulkopuolella olevat olisivat puolestaan halunneet 
tietää enemmän työnhausta. Kyselyhetkellä opiskelevat olivat tyytyväisimpiä 
aiempien opintojen aikana saatuun tietoon työnhausta ja 
jatkokoulutusmahdollisuuksista.

• 36 % työssäkäyvistä kokee, että ammatillisesta koulutuksesta ei ole ollut hyötyä 
omassa työssä. Osataanko ammatillisesta koulutuksessa saatuja valmiuksia 
kuitenkaan tunnistaa?

• Useampi valmistunut olisi opintojen aikana halunnut enemmän tietoa oman 
yrityksen perustamisesta.

• Muulla kuin omalla alalla työskentelevät (9 vastaajaa) olivat työllistyneet seuraaviin 
tehtäviin:

 Lipunmyyjä, myyjä, varastotyöntekijä, henkilökohtainen avustaja, 
toimistotyö (rakennusala), henkilökohtainen avustaja ja lastenhoitaja,  
renkaanvaihto autohuolto ja varastotyöt, varustelu (autoala)

• Työttömät valmistuneet haluavat töihin. Vastaajien mukaan työpaikkaa ei ole 
löytynyt pääasiassa siksi, että työnhakijoita on liikaa eikä työpaikkoja ole riittävästi. 

• Palkkatyön ulkopuolella olevista (työtön, työ- ja päivätoiminta, eläke) 17% vastasi, 
että ei ole saanut mitään tukea työllistymiseen valmistumisen jälkeen. Useimmin 
tukea oltiin saatu uravalmennuksesta ja omaiselta tai ystävältä. 1/3 palkkatyön 
ulkopuolella olevista haluaisi enemmän tukea työnhakuun. Lähes yhtä moni oli sitä 
mieltä, että ei ollut saanut opintojen aikana riittävästi tietoa työnhausta ja ettei 
tiedä oman paikkakunnan työllistymisen tukipalveluista.

• Kymmenen vastaajaa ilmoitti opiskelevansa. Neljä heistä opiskelee 
ammattikorkeakoulussa. Erityistä tukea toisen asteen opinnoissa tarvitsevista osa 
siis jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Kahdeksan yhdeksästä kokee, että aiemmista 
opinnoista on ollut hyötyä nykyisessä koulutuksessa.

• Vastaajat suhtautuivat positiivisesti siihen, että oppilaitoksista kysellään heidän 
kuulumisiaan valmistumisen jälkeen: 

”Hyvä juttu ja kiva, että otetaan yhteyttä vanhoihin opiskelijoihin.”



Miten voisimme vastata?

• Voisimme muistaa, että erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat työllistyvät ja 
pärjäävät töissä, haluavat töihin, kokevat työn tärkeäksi ja osa jatkaa opintojaan 
ammattikorkeakoulussa.

• Lisätä käytännönläheisyyttä opinnoissa. Kehittää edelleen oppilaitosten ja 
työelämän välistä yhteistyötä.

• Varmistaa, että kaikilla opiskelijoilla on riittävät taidot ja tiedot valmistumisen 
jälkeiseen työnhakuun. Kertoa Sanssi-kortista ja miten sitä käytetään. Tukea 
työnhaussa jo opintojen aikana. 

• Muistuttaa opiskelijoita siitä, että työssäoppimispaikat ovat tärkeitä tulevan 
työllistymisen kannalta.

• Varmistaa, että myös erityistä tukea tarvitsevat saavat riittävästi tietoa jatko-
opintomahdollisuuksista.

• Auttaa opiskelijoita ja työssäkäyviä nuoria tunnistamaan opintojen aikana opittuja 
valmiuksia. Auttaa nuorta tunnistamaan osaamisensa ja markkinoimaan sitä 
työnhaussa.

• Opettaa nykyisessä ja tulevassa työelämässä tarvittavia taitoja mahdollisimman 
käytännönläheisesti.

• Antaa käytännönläheistä tietoa oman yrityksen perustamiseen liittyen.

• Etenkin erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien tulisi saada tukea työllistymiseen 
myös valmistumisen jälkeen. Nuorten olisi hyvä osata kertoa erityisen tuen 
tarpeestaan siinä vaiheessa, kun sähköisesti ilmoittaudutaan työttömäksi. Näin 
nuori ohjautuu oikealle palvelulinjalle. Oppilaitosten yhteistyötä TE-toimiston 
kanssa tässä nivelvaiheessa tulisi kehittää.

• Työllistää nuori, tarjota työssäoppimismahdollisuuksia ja kannustaa muitakin 
toimimaan näin.

Tutustu myös näihin ajankohtaisiin selvityksiin 
työllistymiseen liittyen:

• Rukkaset naulasta! Vammaisten nuorten työllisyystilanne 
Tampereella / Janna Maula 11/2014

• Työelämän osaamistarveselvitys / Pirkanmaa / Tampereen 
kauppakamari 11/2014

http://www.tampere.fi/material/attachments/r/P5IN8hqua/Rukkaset_naulasta.pdf
http://www.pilkahdus.fi/sites/default/files/osaamistarvekartoituksen_loppuraportti_141127.pdf



