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KYSELYN 
TAUSTATIEDOT

• Kyselyn avulla kartoitettiin erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden jatkosijoittumista valmistumisen jälkeen 
sekä kerättiin tietoa Pirkanmaan alueellisen 
koulutuksen kehittämiseksi.

• Kyselyn kohderyhmänä olivat vuonna 2021 toisen 
asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet, joille oli 
opintojen aikana tehty erityisen tuen päätös.

• Kyselyn toteutettiin puhelinhaastatteluina (ohjaajat).

• Kyselyn oli avoinna 21.2. – 20.3.2022.

• Kyselyyn saatiin yhteensä 77 vastausta.

• Raportin lopussa lyhyt yhteenveto kyselyn tuloksista.



VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA 1/5

77
vastaajaa

53% 47%

Sukupuoli

Mies Nainen

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%
-o

su
u

s

Ikä



VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA 2/5

66 %

34 %

Oppilaitos, josta valmistunut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)

Valkeakosken ammattiopisto (VAAO)
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91%

9%

Perustutkinto vai ammattitutkinto? *

Perustutkinto Ammattitutkinto

0% 10% 20% 30%

Sosiaali- ja terveysalan pt.

Liiketoiminnan pt.

Rakennusalan pt.

Kone- ja tuotantotekniikan pt.

Ravintola- ja catering-alan pt.

Turvallisuusalan pt.

Tieto- ja viestintätekniikan pt.

Elintarvikealan pt.

Talotekniikan pt.

Pintakäsittelyalan pt.

Sähkö- ja automaatioalan pt.

Kasvatus- ja ohjausalan pt.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt.

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt.

Autoalan pt.

Suoritettu tutkinto (n=61*)

*  1.8.2018 voimaan tulleet tutkinnon perusteet

*yksikään vastaajista ei ollut valmistunut erikoisammattitutkintoon
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* Ennen 1.1.2018 perustutkintokoulutuksen aloittaneet, jotka eivät ole siirtyneet uusiin perusteisiin 1.8.2018 

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

Kone- ja metallialan pt.

Sosiaali- ja terveysalan pt.

Liiketalouden pt.

Autoalan pt.

Rakennusalan pt.

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan
pt.

Suoritettu tutkinto (n=14)*

78 %

6 %

13 %

3 %

Tutkinnon suorittamistapa

Tutkintoon johtavana
koulutuksena

Näyttötutkintona

Oppisopimuksella

En osaa sanoa



8 % vastaajista 

opiskeli pienryhmässä 
kokoaikaisesti

3 % osa-aikaisesti
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kyllä

Ei

Osa-aikaisesti

En osaa sanoa

Pienryhmässä opiskelu



Kaikki (n=77):
59 % palkkatyössä
21 % työttömänä

VASTAAJIEN TÄMÄN HETKINEN TILANNE

Pienryhmässä 
koko- tai osa-aikaisesti opiskelleet (n=8):
50 % koulutusta vastaavassa palkkatyössä
37 % työttömänä 
13 % työpajalla 

Sukupuoli Palkkatyössä Työtön

Mies 46 % 22 %

Nainen 72 % 19 %

59 %21 %

13 %

5 %

1 % 1 %

Tällä hetkellä...

Palkkatöissä

Työtön

Armeijassa tai siviilipalveluksessa

Opiskelija

Työkokeilussa (TE-toimiston kautta)

Työpajalla

84 %

16 %

Palkkatyössä olevat

Oman alasi töissä (työ vastaa koulutustasi)

Jollakin muulla alla? Mikä ala ja työtehtävä?

42 %

58 %

Vakituinen vs. määräaikainen työsuhde

Määräaikainen Vakituinen eli toistaiseksi voimassa oleva



PALKKATYÖSSÄ OLEVAT



PALKKATYÖSSÄ (n=45)

Muualle työllistäneet alat
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Heti Muutaman
viikon

kuluessa

Kuukauden
kuluessa

2-3
kuukauden

kuluessa

4-6
kuukauden

kuluessa

Yli puolen
vuoden
jälkeen

Työllistymisen ajankohta valmistumisesta

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

Muu, mikä?

Tuttavan tai sukulaisen kautta

Vastasin internetissä olleeseen työpaikkailmoitukseen

Opintoihin kuuluneen työpaikalla järjestettävän koulutuksen kautta

Otin yhteyttä työnantajaan

Työnantaja otti yhteyttä minuun

TE-toimiston kautta

Henkilöstöpalveluyrityksen kautta

Työpaikan löytyminen

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

Ei lainkaan tukea ja ohjausta

Muu tuki

Omaisen ja ystävän tuki

Työkokeilu

Palkkatuki

Työllistymiseen ja työnhakuun saatu
tuki ja ohjaus

vastaajista oli sitä mieltä, 

että opintojen aikana olisi 

pitänyt saada enemmän tukea

tai taitoja työnhakuun tai

jatkokoulutukseen hakemiseen

22 % 



PALKKATYÖSSÄ (n=45)

Muualle työllistäneet alat

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

Melko paljon

Erittäin paljon

Melko vähän

Erittäin vähän

Vaikea sanoa

Onko ammatillisesta koulutuksesta 
ollut hyötyä työssäsi? 

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

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Melko huonosti

Erittäin huonosti

Vaikea sanoa

Miten olet mielestäsi pärjännyt työssäsi? 

62 % kokee 

pärjänneensä 
töissä erittäin 
hyvin

76 % kokee, että 

koulutuksesta on ollut 
erittäin paljon tai melko 
paljon hyötyä työssä

Työllistymisen kannalta,

58 % koki erittäin tärkeäksi käytännön 

työtehtävien harjoittelun oppilaitoksessa.

Tärkeimmäksi vastaajat kokivat (80 %) 
käytännön tehtävien harjoittelun työpaikalla. 



TYÖTTÖMÄNÄ, TYÖKOKEILUSSA 
JA TYÖPAJALLA OLEVAT



89 %

5 %
6 %

ILMOITTAUTUNUT TYÖTTÖMÄKSI 
TYÖNHAKIJAKSI

Kyllä

En

En osaa
sanoa

TYÖTTÖMÄNÄ, TYÖKOKEILUSSA, TYÖPAJALLA OLEVAT (n= 17)

*Prosenttiosuudet koko vastaajajoukosta

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

Työkokeilussa

Työpajalla

Työtön

Olen tällä hetkellä...*

83 % 
haluaisi töihin, 

67 % 
on myös hakenut töihin

89 % tietää millaista 

tukea työllistymiseen voi 
saada omalla 
paikkakunnallaan

22 % ei ole saanut 

työllistymiseensä tukea tai 
ohjausta valmistumisen 
jälkeen

83 % ei haluaisi 

enempää tukea työnhakuun 
tällä hetkellä



44 %

56 %

Oletko ollut töissä valmistumisen jälkeen? *

Kyllä En

TYÖTTÖMÄNÄ, TYÖKOKEILUSSA, TYÖPAJALLA OLEVAT (n=17)

• 34 % on ollut valmistumisen jälkeen oman alan töissä, 5 % on 
tehnyt muita kuin oman alan töitä

0% 20% 40% 60% 80%

Muu syy, mikä?

En ole hakenut töitä.

Terveydelliset syyt.

Hakemusten teko on vaikeaa.

Liian paljon muita hakijoita.

Motivaation puute.

Työpaikkoja ei ole.

En ole tiennyt, kuinka hakea töitä.

Oma käsitys siitä, miksi työpaikkaa ei ole löytynyt

Muita syitä:
• Lähdössä opiskelemaan uutta tutkintoa
• Kokeneemmat hakijat etusijalla
• Työmatkan pituus ja hankaluus
• Terveydelliset syyt
• Haettu on, mutta ei tärppää…



TYÖTTÖMÄNÄ, TYÖKOKEILUSSA, TYÖPAJALLA OLEVAT (n=17)

Muut suunnitelmat:
• Terveydellisistä syistä uuden alan opiskelu
• En osaa vastata - aika näyttää…

0% 20% 40% 60% 80%

Onko muita suunnitelmia, mitä?

Hakemassa muita kuin oman alan töitä

Hakemassa opiskelupaikkaa /
lisäkoulutusta

Hakemassa oman alan töitä

Tulevaisuuden suunnitelmat



MUUT VASTAAJAT



ARMEIJASSA/SIVIILIPALVELUKSESSA n=10 
SEKÄ OPISKELEMASSA n=4 OLEVAT

79 %

21 %

Oletko ollut töissä valmistumisen jälkeen? *

Kyllä En

*64 % on ollut valmistumisen jälkeen oman alan töissä, 
14 % on tehnyt muita kuin oman alan töitä

35 %

25 %

20 %

15 %

5 %

Tulevaisuuden suunnitelmat

Hakemassa oman alan töitä

Hakemassa uutta opiskelupaikkaa / lisäkoulutusta

Muita suunnitelmia

Jatkamassa nykyisiä opintoja

Hakemassa muita kuin oman alan töitä

50 % kaikista 

kyselyyn vastanneista 
on opiskelemassa 
oppisopimuksella

75 % opiskelijoista 

opiskelee uutta alaa,

25 % on jatkanut 

opiskelua samalla alalla. 



KAIKKI VASTAAJAT



TYÖNHAKUUN JA JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMISEEN SAATU TUKI

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

Muut

Työttömät

Palkkatyössä olevat

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

Ei Kyllä

0% 50% 100%

Palkkatuki

Työkokeilu

Työnhakuvalmennus /
uravalmennus

Omaisen tai ystävän tuki

Muu tuki

Ei lainkaan tukea tai ohjausta

Valmistumisen jälkeen saatu
tuki ja ohjaus

Palkkatyössä olevat

Työttömänä, palkkatuella ja työpajassa olevat

Muu tuki: 
• TE-toimisto
• Uraohjaaja



TEORIAOPINTOJEN JA KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUIDEN MERKITYS
TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

80 % vastaajista 

koki käytännön työtehtävien 
harjoittelun työpaikalla 
erittäin tärkeäksi 
työllistymisen kannalta.

Kysymys: Kuinka tärkeänä työllistymisesi kannalta näet
a) teoriaopinnot oppilaitoksessa
b) käytännön työtehtävien harjoittelun oppilaitoksessa
c) käytännön työtehtävien harjoittelun työpaikoilla

Kysymys: Perustelut (edelliseen kysymykseen), miksi?

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

Erittäin tärkeää

Melko tärkeää

Ei kovin tärkeää

Ei lainkaan tärkeää

Kuinka tärkeää työllistymisesi kannalta oli...

Käytännön työtehtävien harjoittelu työpaikalla

Käytännön työtehtävien harjoittelu oppilaitoksessa

Teoriaopinnot



MITÄ KOULUSSA OLISI PITÄNYT OLLA ENEMMÄN?

Kysymys: Mitä opiskeluaikanasi olisi pitänyt olla enemmän? Miksi?



TAIDOT, JOITA OPPILAITOKSESSA EI OPETETTU

Kysymys: Mitä sellaisia tietoja tai taitoja olet tarvinnut työelämässä, mitä ei opetettu oppilaitoksessa?



PARASTA TYÖSSÄ

Kysymys: Mikä on parasta töissä?



VAIKEINTA TYÖSSÄ

Kysymys: Mikä on vaikeinta töissä?



MISSÄ ON ONNISTUTTU? 

Vastaukset poimittu kysymyksestä: Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja palautetta opinnoistasi sekä työelämästä.



MITÄ PITÄISI KEHITTÄÄ? 

Vastaukset poimittu kysymyksestä: Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja palautetta opinnoistasi sekä työelämästä.



VERTAILUA VUOSITTAIN
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Vuonna 2021 valmistuneet

Koulutusta vastaavissa töissä

Omalla alalla, mutta työtehtävät eivät vastaa koulutusta

Jollakin muulla alalla

Kysymys: Oletko töissä...

Vuonna 2020 valmistuneet Vuonna 2019 valmistuneet

KOULUTUSTA VASTAAVALLE ALALLE TYÖLLISTYMINEN 2019-2021 



Kysymys: Miten löysit nykyisen työpaikkasi? 

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

Vastasin internetissä olleeseen työpaikkailmoitukseen

Otin yhteyttä työnantajaan

Tuttavan tai sukulaisen kautta

TE-toimiston kautta

Opintoihin kuuluneen työpaikalla järjestettävän
koulutuksen kautta

Henkilöstöpalveluyrityksen kautta

TYÖPAIKAN LÖYTYMINEN 2019-2021

2019

2020

2021



PARHAITEN TYÖLLISTÄNEET ALAT 2019-2021* 

38 %

42 %

14 % 

14 %

42 %

50 %

50 % 

25 %

32 %

25 % 

36 % 

SOTE- JA LIIKUNTA-ALAT

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN 
ALAT

KAUPAN JA HALLINNON ALAT

PALVELUALAT

2021 2020 2019

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



YHTEENVETO 
Vuoden 2021 aikana valmistuneiden opinnoissaan erityistä tukea tarvinneiden työllisyystilanne on parantunut 24 prosenttiyksikköä viime vuoteen 
verrattuna. Työllisyys on parantunut neljä prosenttiyksikköä koronaa edeltäneeseen, aikaisempaan työllistymisen huippuvuoteen 2018 verrattuna. 
Pienryhmässä opiskelleet ovat työllistyneet jonkin verran heikommin kuin integroidussa erityisopetuksessa opiskelleet ( 59 % kaikista vastaajista 
palkkatyössä,  50 % pienryhmässä opiskelleista palkkatyössä). Naiset ovat työllistyneet paremmin kuin miehet ( 72 % naisista palkkatyössä, miehistä  46 %). 
Suurin osa ( 87 %) työttömistä haluaisi töihin. Työelämän ulkopuolella olevat kokevat terveydellisten syiden, työnhakijoiden suuren määrän, oman 
motivaation puutteen ja työhakemusten teon vaikeuden yleisimpinä syinä sille, miksi työpaikkaa ei ole löytynyt. Työttömistä puolet on sitä mieltä, että 
opintojen aikana olisi pitänyt saada enemmän tukea ja taitoja työnhakuun tai jatkokoulutukseen hakemiseen. Työssäkäyvistä alle kolmasosa on tätä mieltä. 
Reilu neljännes työttömistä, työkokeilussa ja työpajalla olevista vastaajista ei ole saanut työllistymiseensä tukea tai ohjausta valmistumisen jälkeen, mutta vain 
17 %  haluaisi tällä hetkellä enemmän tukea työnhakuun (83 % on sitä mieltä, että ei haluaisi tällä hetkellä enempää tukea työnhakuun). 3 % kaikista kyselyyn 
vastanneista on opiskelemassa oppisopimuksella. Noin neljä viidestä vastaajasta koki käytännön työtehtävien harjoittelun työpaikalla erittäin tärkeäksi 
työllistymisen kannalta. Teoriaopinnot koettiin vähemmän merkityksellisiksi, mutta käytännön työtehtävien harjoittelu oppilaitoksessa ja työpaikoilla koetaan 
aikaisempaa huomattavasti tärkeämmiksi kuin kahden viimeisen vuoden kyselyissä. Kahden viime vuoden kyselyyn nähden vastauksissa oli työtehtävien 
harjoittelun osalta merkittävää eroa ja käytännön harjoittelua, työssäoppimista ja lähiopetusta toivottiin koulutukseen nykyistä enemmän. Koulutukseen 
oltiin pääosin todella tyytyväisiä ja suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että koulussa on opetettu riittävästi työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
Vuorovaikutustaidot ja toimiminen haastavissa asiakastilanteissa ovat taitoja, joita vastaajat ovat työelämässä tarvinneet ja joita ei koulussa opetettu. 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että parasta työssä on työkaverit. Lisäksi palkka, työn vaihtelevuus ja asiakastyö koettiin tärkeiksi. Kysyttäessä mikä on 
työssä vaikeinta, iso joukko vastaajista oli sitä mieltä, että töissä ei ole mitään vaikeaa. Niistä vastaajista, jotka nimesivät vaikeita asioita, suurin osa oli sitä 
mieltä, että vaikeinta ovat haastavat asiakastilanteet, työstä saadun negatiivisen palautteen vastaanottaminen ja huono työilmapiiri. Myös uuden 
oppiminen, jatkuva kiire ja pitkät työmatkat nimettiin haastaviksi asioiksi työelämässä. Omalle alalle työllistyminen on pysynyt samoissa 
prosenttiyksiköissä verrattuna vuoden 2020 aikana valmistuneiden tilanteeseen, joskin muulle alalle työllistyminen on kasvanut 6 prosenttiyksikköä. 
Oppilaitoksien rooli työpaikan löytymisessä on ollut aiempia vuosia merkittävämpi ja korostunut vuosina 2020-2021. Enemmistö työllistyneistä on löytänyt 
työpaikan oppisopimuksen tai opintoihin kuuluneen työelämäjakson kautta. Tuttavien ja sukulaisten kautta työllistyminen oli lisääntynyt 10 
prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. 76 % palkkatyössä olevista oli sitä mieltä, että koulutuksesta on ollut työssä erittäin paljon tai melko paljon 
hyötyä. 62 % kokee pärjänneensä erittäin hyvin työssään ja loput vastaajista melko hyvin. Kysyttäessä palautetta opinnoista, usea vastaaja mainitsi 
kannustavat opettajat sekä hyvät työharjoittelupaikat. Osa vastaajista koki opettajien etäopetustaitojen olleen puutteellisia ja myös ammattitiedon 
ajantasaisuuteen toivottiin parannusta. Pääsääntöisesti opintojen aikana saatuun tukeen ja sen määrään oltiin tyytyväisiä. Vastaajat toivoivat opinnoilta 
enemmän käytännön opetusta/harjoituksia, työharjoittelua sekä työelämässä toimimiseen ja työnhakuun liittyvää opastusta. Käytännön tehtävissä eniten 
lisäopetusta kaivattiin kirjallisiin tehtäviin, ergonomiaan ja kieliin. 


