6%

kyselyyn
vastanneista
opiskelee
päätoimisesti

30 %

Parhaiten työllistäneet alat (vuosina 2015,
2017, 2018 ja 2019 valmistuneet):

47%

Kaikki
vastaajat
palkkatyössä
(integroitu
erityisopetus
+ pienryhmät)

Talotekniikka (86%
tavoitetuista
palkkatöissä)

33%

työttämänä

57%

työttömänä
olevista ei ole
saanut tukea tai Pienryhmässä palkkatyössä
ohjausta
opiskelleet
työllistymiseensä
valmistumisen
työttämänä
jälkeen

36%

Omalle alalle työllistyminen on
lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna

75%

Parasta työssä:

Työkaverit

Noin

65 %

palkkatyössä
olevista oli sitä mieltä, että
kokee
koulutuksesta on ollut erittäin pärjänneensä töissä
Asiakastyö
paljon tai
erittäin hyvin
Työn vaihtelevuus melko paljon hyötyä työelämässä.

79%

Opettajan avull
a sain
työpaikan, mikä
itsenäisesti
hakemalla oli
si jäänyt
saamatta.

sta,
Tykkäsin opiskelu
.
nia
iha
t
va
oli
opet
t
Opettajat antoiva
ja
itä
lke
se
än
täv
riit
jeita ja
yksinkertaisia oh
siä.
olivat pitkäjäntei

on löytänyt työpaikan opintoihin
kuuluneen työelämäjakson kautta

Palautetta koulutuksen järjestäjille:

Ruusut

Hyvät opettajat

Risut

Opettajien epäasiallinen
käytös
Liian vähän tukea

on sitä mieltä, että
työllistymiseen olisi
pitänyt saada
työttömänä olevista
enemmän tukea
opintojen aikana
(yhteensä 36 %
palkkatyössä olevista
kaikista vastaajista)

50%

Tukea saatavilla
Koulussa oli mukavaa

pitää käytännön työharjoittelua työpaikalla
erittäin tärkeänä työllistymisen kannalta
Vastaajista 59 % koki käytännön
työharjoittelun oppilaitoksessa ja 31 %
teoriaopinnot erittäin tärkeäksi

Autoala (83% tavoitetuista
palkkatyössä)
Rakennusala (83% tavoitetuista
palkkatyössä)
Sosiaali- ja terveysala (81%
tavoitetuista palkkatyössä)

28%

Liikaa vaihtuvuutta opettajissa
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että

n
Kun erityisen tue
in
sa
,
ille
es
i
tul
i
tarpeen
ttajalta
tukea erityisope
.
aina kun tarvitsin
Enemmän opett
ajien
läsnäoloa, sään
töjä
opinnoissa edist
ymiseen,
tiukempaa kuria
. Koska
vapaudella ei pä
rjää
työelämässä.

koulutuksessa on opetettu kaikki
työelämässä vaadittavat taidot

Seuraavien taitojen opettamiseen olisi
kuitenkin hyvä vielä panostaa:

vuorovaikutustaidot

haastavissa asiakastilanteissa toimiminen
työelämätaidot
Koulutukseen enemmän:

85%

työttömistä haluaisi
töihin

Käytännön harjoittelua
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Tukea työnhakuun
Lähiopetusta

Lähde: Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) Työllistymisen seuranta -kysely. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkosijoittumista (vuoden 2019 aikana valmistuneet).

