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VASTAAJAT (N=77) 

TYÖLLISTYMISEN SEURANTA
 2022

Kyselykoonti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkosijoittumisesta
valmistumisen jälkeen. Kohderyhmänä vuonna 2021 Pirkanmaalla toisen asteen
ammatillisen tutkinnon suorittaneet, joille opintojen aikana tehty erityisen tuen päätös. 

Pienryhmässä opiskelu

En osaa sanoa

8 % 
vastaajista
opiskeli
pienryhmässä 
kokoaikaisesti

3 % 
osa-aikaisesti

59 % 
palkkatöissä

TYÖLLISTYMINEN (N=77)

21 % 
työttömänä

Koulutusta
 vastaavassa työssä

Muulla alalla 

Palkkatyössä olevat (n=45):

Vakituisessa
 työsuhteessa

Määräaikainen
työsuhde

PIENRYHMÄSSÄ KOKO-TAI OSA-AIKAISESTI OPISKELLEET (n=8):

Koulutusta vastaavassa työssä Työttömänä Työpajalla

*1.8.2018 voimaan tulleet tutkinnon perusteet
*Ennen 1.1.2018 perustutkintokoulutuksen aloittaneet, 
 jotka eivät ole siirtyneet uusiin perusteisiin 1.8.2018 

62 % kokee pärjänneensä töissä
erittäin hyvin

Koulutus ja työllistyminen 
76 %

kokee, että koulutuksesta on ollut erittäin
paljon tai melko paljon hyötyä työssä

58 %
koki työllistymisen kannalta erittäin
tärkeäksi käytännön työtehtävien
harjoittelun oppilaitoksessa 

80 %
Enemmistö (80 %) koki työllistymisen
kannalta käytännön tehtävien harjoittelun
työpaikalla tärkeimmäksi

Suoritettu tutkinto (n=61*) Suoritettu tutkinto (n=14*)
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Opiskelemaan lähtö
 Kokeneemmat hakijat etusijalla
Työmatkan pituus ja hankaluus
Terveydelliset syyt

 Muu syy, mikä?

Työttömänä, työkokeilussa ja
työpajalla olevat (n=17) 

Työllistyminen
 valmistumisen jälkeen:

89 % tietää millaista tukea työllistymiseen voi
saada omalla paikkakunnallaan

ei haluaisi enempää tukea työnhakuun
tällä hetkellä

22 %  ei ole saanut työllistymiseensä tukea tai
ohjausta valmistumisen jälkeen

83 % 

Haluaisi töihin

67 % 

Hakenut töihin

Hakemassa oman alan töitä 

Hakemassa opiskelupaikkaa/
lisäkoulutusta

Hakemassa muita töitä 

83 % 

17 % vastaajista (n=17) muita tulevaisuuden
suunnitelmia, kuten opiskellun alan vaihto
terveydellisistä syistä johtuen 
 

Armeijassa/siviilipalveluksessa (n=10) sekä 
opiskelemassa olevat (n=4)  

Työllistyminen
 valmistumisen jälkeen:

64 % 

14 % 

koulutusta vastaavassa työssä 
 

muualla alalla 
 

Hakemassa oman alan töitä 

Hakemassa opiskelupaikkaa/
lisäkoulutusta

Jatkamassa nykyisiä opintoja

opiskelijoista opiskeli uutta alaa 
 

75 % 25 % jatkanut saman alan opiskelua 
 

Työllistymiseen ja työnhakuun saatu tuki
(palkkatyössä olevat=45)

palkkatyössä olevista (n=45) 
työllistynyt heti valmistumisen jälkeen

22 % 
vastaajista (n=77) koki,
että opintojen aikana
olisi pitänyt saada
enemmän tukea tai
taitoja työnhakuun tai
jatkokoulutukseen
hakemiseen 

Työllistymiseen ja työnhakuun saatu tuki
(kaikki vastaajat=77)

palkkatyössä olevista ei ole saanut
lainkaan tukea ja ohjausta
työllistymiseen ja työnhakuun
 

76 % 

Työtön

Työpajalla

Työkokeilussa

Ilmoittautunut
 työttömäksi työnhakijaksi 

Kyllä

En 

En osaa sanoa

Oma käsitys siitä, miksi työpaikkaa ei ole löytynyt

Palkkatuki

Työkokeilu

Omaisen ja ystävän tuki

Muu tuki

Ei lainkaan tukea ja ohjausta

Työllistymiseen ja työnhakkuun saatu
tuki ja ohjaus

Valmistumisen jälkeen saatu 
tuki ja ohjaus

Ei lainkaan tukea ja ohjausta

Muu tuki

Palkkatuki

Työkokeilu

Työhakuvalmennus /
uravalmennus

Omaisen tai ystävän tuki 

Palkkatyössä olevat

Työttömänä, palkkatuella ja työpajalla olevat

Olisiko opintojen aikana pitänyt saada
enemmän tukea tai taitoja työnhakuun
tai jatkokoulutukseen hakemiseen? 

Palkkatyössä olevat

Työttömät

Muut

Kyllä
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TYÖLLISTYMISEN SEURANTA 

Vuonna 2021 valmistuneet pienryhmässä opiskelleet
ovat työllistyneet jonkin verran heikommin kuin
integroidussa erityisopetuksessa opiskelleet ( 59 %
kaikista vastaajista palkkatyössä, 50 % pienryhmässä
opiskelleista palkkatyössä).

Vuonna 2021 pienryhmässä opiskelleiden
työllistyminen on parantunut seitsemän
prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. Työllisyys on
kuitenkin laskenut seitsemän prosenttiyksikkö aikaisempaan
työllistymisen huippuvuoteen vuoteen 2019 verrattuna
(vuonna 2018 pienryhmässä opiskelleista 57%
palkkatyössä). 

VUOSITTAINEN VERTAILU

TYÖLLISTYMISEN SEURANTA

Työllistyminen, pienryhmät vs. kaikki
vertailu 2018-2021

Työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle
vertailu 2019-2021

2021 valmistuneet 2020 valmistuneet 2019 valmistuneet

Koulutusta vastaavissa töissä 

Muulle alalla

Omalla alalla, mutta työtehtävät eivät vastaa koulutusta

Työpaikan löytyminen
vertailu 2019-2021

Vuosina 2019 - 2021
suurin osa vastaajista on
löytänyt työpaikan
opintoihin kuuluneen
työharjoittelun kautta. 

Vuonna 2021
valmistuneista suurin osa
löysi työpaikan
tuttavien tai sukulaisten
kautta.

Vuoden 2021 aikana
valmistuneiden opinnoissaan
erityistä tukea tarvinneiden
työllisyystilanne on parantunut 24
prosenttiyksikköä viime vuoteen
verrattuna ja työttömyys
vähentynyt 10 prosenttiyksikköä. 

Vuonna 2021 työllisyys on jopa
parantunut neljä prosenttiyksikköä
koronaa edeltäneeseen,
aikaisempaan työllistymisen
huippuvuoteen vuoteen 2018
verrattuna.  

Parhaiten työllistäneet alat
vertailu 2019-2021*

PALVELUALAT

KAUPAN JA HALLINNON ALAT

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAT

SOTE- JA LIIKUNTA-ALAT

* Yhdistetyt tulokset vuosilta 2019, 2020 ja 2021.  Huomioitu alat, joissa valmistuneista on yhteensä vähintään 5. 

TYÖLLISTYMISEN SEURANTA
 2022Lähde: 

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen
koordinaatiokeskus (PAEK), kysely, vuosi 2022. 

TYÖLLISTYMINEN VUOSINA 2014 - 2015, 2017 - 2021

Palkkatöissä Työtön

2018 2019 2020 2021 

Palkkatöissä / pienryhmä Palkkatöissä / kaikki Työttömänä / pienryhmä Työttömänä / kaikki

2019

2020

2021

Henkilöstöpalveluyrityksen kautta

Opintoihin kuuluneen työpaikalla
järjestettävän koulutuksen kautta

TE-toimiston kautta

Tuttavan tai sukulaisen kautta

Otin yhteyttä työnantajaan

Vastasin internetissä olleeseen
työpaikkailmoitukseen

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

2021 2020 2019

Viimeisinä vuosina voimakkain
työllistyminen on tapahtunut
tekniikan ja liikenteen aloilla.

Vuonna 2021 työllistyminen
heikentyi  kaikilla aloilla.
Voimakkainta laskua
työllistymisessä on tapahtunut
palvelualoilla. 

 

Kyselyyn vastasi 21.2. – 20.3.2022 Tampereen seudun
ammattiopisto Tredun ja Valkeakosken ammattiopiston (VAAO)
vuonna 2021 valmistuneet, joille opintojensa aikana oli tehty
erityisen tuen päätös. Kysely toteutettiin oppilaitosten
toimesta puhelinhaastatteluina.


