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Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena on tarkastella ammatillisesta erityisopetuksesta 
valmistuvien, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, uskoa omiin 
työllistymismahdollisuuksiin eli työllistymisuskoa ja sitä selittäviä tekijöitä. Selittävinä tekijöinä 
tarkastelussa ovat sukupuoli, ammattiala, pitkäaikainen sairaus, oire tai vamma, arvio omasta 
työkyvystä, työhalukkuus ja optimistisuus sekä Tulevaisuuden työelämän Starat- hankkeessa 
kehitetyt uudet opetusmenetelmät. Uusien opetusmenetelmien selittävyyttä tarkastellaan 
hankkeeseen liittyvän Invalidiliitto ry:n toteuttaman tutkimuksen interventio- ja verrokkiryhmien 
kautta.  

Tutkielman aineisto on koottu Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeeseen liittyvässä, 
Invalidiliitto ry:n toteuttamassa, monimenetelmäisessä tutkimuksessa. Tulevaisuuden työelämän 
Starat on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, helmikuussa 2022 päättynyt hanke. 
Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville 
opiskelijoille valmistumisvaiheessa toteutetulla lomakekyselyllä. Kyselyyn vastasi 106 opiskelijaa. 
Vastaajien keski-ikä on 23 vuotta. Vastaajista naisia on 42 prosenttia ja miehiä 57 prosenttia sekä 
yksi prosentti on vastausvaihtoehdossa muu. Vastaajista 40 prosentilla on pitkäaikainen sairaus, 
oire tai vamma ja 68 prosentilla oppimiseen, hahmottamiseen tai keskittymiseen liittyvä vaikeus. 
Ammatillisista perustutkinnoista edustetuin vastaajien keskuudessa on liiketoiminnan 
perustutkinto eli merkonomit (44 prosenttia). Interventioryhmään vastaajista kuuluu 55 prosenttia 
ja verrokkiryhmään 45 prosenttia. 

Tulosten mukaan enemmistö erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista uskoo 
työllistymiseensä valmistumisvaiheessa. 63 prosenttia vastaajista uskoo löytävänsä palkkatyötä 
joko melko varmasti tai varmasti. Työllistymisuskon ja selittävien tekijöiden yhteyttä tutkielmassa 
tarkasteltiin ristiintaulukoinnin, Pearsonin korrelaatiokertoimen ja usean muuttujan lineaarisen 
regressioanalyysin avulla. Selkeimmin työllistymisuskoa selittää arvio omasta työkyvystä. Mitä 
työkykyisemmäksi itsensä arvioi, sitä korkeampi on usko työllistymiseen. Myös sukupuoli ja 
ammattialoista liiketalousala vertailussa palvelualaan selittävät työllistymisuskoa tilastollisesti 
merkitsevästi. Naisten työllistymisusko on miehiä korkeampi ja liiketalousalalle valmistuvien 
palvelualalle valmistuvia matalampi. Muiden ammattialojen, pitkäaikaisen sairauden, oireen tai 
vamman, työhalukkuuden, optimistisuuden ja uusiin opetusmenetelmiin osallistumisen yhteydet 
työllistymisuskoon eivät ole tilastollisesti merkitseviä, kun kaikki tutkielmassa mukana olevat 
selittävät tekijät on huomioitu. Tulosten perusteella erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden työllistymisuskoa voidaan ylläpitää ja kohentaa erityisesti tukemalla opiskelijoiden 
luottamusta omaa työkykyään kohtaan.   
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1 JOHDANTO 

 

Oikeus työhön ja yhdenvertaisuuteen ovat Suomen perustuslaissa säädettyjä 

perusoikeuksia. Myös monissa kansainvälisissä sopimuksissa työn ja työllisyyden 

merkitystä on painotettu perustavanlaatuisina oikeuksina. (Konttinen 2006: 83.) Työn ja 

työllisyyden merkitystä voidaan tarkastella eri tasoilla. Kansantalouden kasvu perustuu 

työntekoon ja työn tuottavuuteen. Työttömyys aiheuttaa yhteiskunnallisella tasolla 

huomattavia hyvinvointitappioita. Suorien kustannusten, kuten työvoimapalveluihin, 

työllistämistoimenpiteisiin, työttömyysturvan ja erilaisten tukien maksamiseen liittyvien 

menojen lisäksi työttömyys aiheuttaa myös epäsuoria kustannuksia. Näitä ovat 

esimerkiksi potentiaalisten verotulojen, tuotannon ja työpanosten menetykset, yksityisen 

kulutuksen heikentyminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön lisääntyminen. 

(Lehto 2011: 47; Alasalmi ym. 2019: 7.) 

 

Työllistyminen on siis tärkeää julkisen talouden kannalta. Työllistyminen on merkittävää 

myös yksilön kannalta. Ekholm ja Teittinen (2014: 90) kirjoittavat, että työ on tärkein 

taloudellinen ja sosiaalinen side, joka liittää yksilön yhteiskuntaan. Taloudelliselta 

kannalta työ turvaa toimeentulon ja mahdollistaa elämän laatua ylläpitävän tai parantavan 

kulutuksen. Työn teko kartuttaa tulevaa eläkettä ja näin turvaa toimeentuloa, kulutusta ja 

elämänlaatua myös pidemmällä tähtäimellä. Työ myös määrittelee yksilön 

yhteiskunnallista asemaa ja antaa edellytyksiä vaikuttaa asioihin. Työelämässä mukana 

olo mahdollistaa monipuolisen vuorovaikutuksen ja pitää yllä sosiaalista verkostoa. 

(Lehto 2011: 46.) Työ voi siis merkitä paljon muutakin kuin vain elantoa. Esimerkiksi 

monet vammaiset henkilöt kokevat työelämässä mukana olemisen mahdollisuutena elää 

tavanomaisena pidettyä elämää (Lehto 2011: 47). 

 

Ammattioppilaitoksista valmistuvat opiskelijat elävät siirtymävaiheessa toisen asteen 

opinnoista eteenpäin. Tähän elämänvaiheeseen liittyy monella työelämään siirtymisen 



4 

 

lisäksi myös itsenäistyminen psyykkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Sairaus, 

vammaisuus tai muulla tavoin erityisen tuen tarve lisäävät tämän siirtymävaiheen 

haasteellisuutta kaikilla osa-alueilla. (Mänty 2000: 13.) Työllistyminen saattaa olla 

monelle ammattiin juuri valmistuneelle haastavaa, mutta haasteellisuutta lisää entisestään 

opiskelijan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve. Yhtenä merkittävänä esteenä 

erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien työllistymiselle nähdään ulkopuoliset 

asenteet ja ennakkoluulot. (esim. Ahponen 2008; Almgren 2013; Ekholm & Teittinen 

2014; Laiho ym. 2010; Leiviskä 2012; Lämsä 2015.) Asenteellisten esteiden poistaminen 

esimerkiksi lisäämällä työnantajien tietoisuutta erityistä tukea tarvitsevan palkkaamisesta 

ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista tukitoimista tulisikin olla ongelman ratkaisun 

ensimmäisiä vaiheita (Laiho ym. 2010: 38).      

 

Laihon ym. (2010: 37) tutkimuksen mukaan useat vammaiset henkilöt eivät usko omaan 

työllistymiseensä, ja tämä vähentää heidän työllistymismotivaatiotaan. Ulkopuolisten 

asenteiden lisäksi myös omat asenteet voivat siis olla estämässä työllistymistä. Tämän 

tutkielman keskiössä onkin erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

usko omiin työllistymismahdollisuuksiin eli työllistymisusko. Korkean työllistymisuskon 

on todettu parantavan todennäköisyyttä saada työtä ja myös vaikuttavan positiivisesti 

hyvinvointiin (esim. De Cuyper ym. 2012; Kirves 2014; Suhonen 2014). 

 

Tutkielmani tarkoitus on selvittää, millainen on erityistä ja vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevien toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien työllistymisusko 

valmistumisvaiheessa ja mitkä yksilöistä riippuvat tekijät sitä selittävät. Tutkielman 

aineisto liittyy Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen yhteydessä Invalidiliitto ry:n 

toteuttamaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on ollut ammatillisten oppilaitosten 

toteuttaman erityisopetuksen vaikutuksen selvittäminen valmistuneen nuoren 

työllistymiseen ja hyvinvointiin. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, koska siinä on 

seurattu ensimmäistä kertaa laajasti ammatillisten oppilaitosten nuorten opiskelua ja 

elämää. (Hiekkala & Kotiranta 2020.) Tarkoitukseni on myös selvittää, selittääkö 

hankkeessa toteutettuihin uusiin opetusmenetelmiin osallistuminen opiskelijoiden 
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työllistymisuskoa. Tutkielmani tuloksia voidaan soveltaa jatkossa tutkittaessa ja 

tuettaessa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä, 

kun saadaan tietoa siitä, minkälaisilla tekijöillä on yhteys heidän työllistymisuskoonsa. 

 

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen erityisopetusta saaneiden määrä on 

kasvanut tilastoinnin aloittamisesta lähtien. Vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 

500, vuonna 2011 yhteensä 20 100 ja vuonna 2017 yhteensä 25 600 opiskelijaa. Vuonna 

2018 vastaava lukema oli 23 500, mutta luku ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin 

verrattuna ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisen myötä. Vuonna 2018 

erityisopiskelijoiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoista oli 10,2 prosenttia. (SVT 2018, 2019.) Kyse on siis huomattavasta 

työmarkkinoille pyrkivästä joukosta, joiden työllistymisen ongelmien ratkaisu on 

merkittävää sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla ja myös tärkeä aihe 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.  

 

 

2 ERITYISTÄ JA VAATIVAA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT         

OPISKELIJAT 

 

Tutkielmani kohdejoukko on heterogeeninen ryhmä toiselta asteelta valmistuvia ja 

mahdollisesti työelämään siirtymässä olevia opiskelijoita.  Osalla opiskelijoista on todettu 

jokin pitkäaikainen vamma tai sairaus, osalla ei. Suurimmalla osalla on todettu oppimisen 

tai hahmottamisen vaikeus, mutta ei kaikilla. Kohdejoukon yhteinen tekijä on erityisen 

tuen tai vaativan erityisen tuen tarve opinnoissa. Tässä kappaleessa pyrin kuvaamaan 

tarkemmin, mitä on erityinen ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja 

minkälaisia syitä ja perusteita niiden taustalla on. Tähän liittyen pyrin avaamaan myös 

vammaisuutta ja erityisen tuen tarvetta käsitteinä. 
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2.1 Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 

 

Erityinen ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa perustuvat lakiin 

ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017). Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon 

suorittamiseen voi saada erityistä tukea, jos opiskelija tarvitsee pitkäaikaista tai 

säännöllistä tukea oppimisessa tai opiskelussa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden 

tai muun syyn vuoksi.  Tuen tarve voidaan tunnistaa jo ennen opintojen alkamista, 

esimerkiksi hakemuksesta tai nivelvaiheen yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tuen 

tarve voi käydä ilmi esimerkiksi perusopetuksen aikaisesta henkilökohtaisen opiskelun 

järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS) tai lääkärin, psykologin tai 

erityisopettajan lausunnosta. Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa opiskelun alussa, apuna 

voidaan käyttää erilaisia arviointimenetelmiä. Näillä voidaan esimerkiksi testata 

lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia tai matematiikan valmiuksia. Erityisen tuen tarve 

voi tulla esille myös myöhemmin opintojen aikana tai vastaavasti opintojen aikana voi 

ilmetä, ettei opiskelija enää tarvitsekaan erityistä tukea. Päätöksen tekee koulutuksen 

järjestäjä, kun ensin on kuultu opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Koulutuksen 

järjestäjä myös tarvittaessa purkaa päätöksen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017; 

Opintopolku (1).) 

 

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että tuen avulla opiskelija saavuttaa tutkinnon tai 

koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Tutkinnon ja 

ammattitaidon saavuttamisen lisäksi on tärkeää tukea opiskelijaa myös muilla elämän 

osa-alueilla. Tavoitteena onkin edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä 

kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. Kokonaiskuntoutuksella tarkoitetaan opiskelijan 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista opintojen aikana. 

(Opintopolku (1).) 
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Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin 

perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja 

opiskelujärjestelyitä. Tuki on yksilöllistä ja se suunnitellaan opiskelijan valmiuksien, 

tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Erityisen tuen muodot suunnittelee koulutuksen 

järjestäjä yhdessä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Sovitut 

tukitoimet kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Tukitoimia 

arvioidaan suunnitelmallisesti ja aina päivitettäessä osaamisen kehittämissuunnitelmaa. 

(Opintopolku (1).) 

 

Koska erityisen tuen tarve on yksilöllistä, oppimisen tuen keinoja on monenlaisia. Monen 

kohdalla sopiva oppimisympäristö ja yksilöllinen opiskelutahti tukevat oppimista. Selkeät 

oppimateriaalit ja tarvittaessa opiskeltavan asian selkeyttäminen esimerkiksi jakamalla 

pienempiin osiin, helpottavat oppimista. Opiskelija saattaa tarvita myös erilaisia 

apuvälineitä oppimisen tukena. Moni erityistä tukea tarvitseva opiskelija hyötyy 

käytännönläheisestä ja työvaltaisesta oppimisesta. Opiskelupaikan lisäksi opiskelija 

saattaa tarvita tukea myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen osoittamisen 

aikana. Tällöin onkin tärkeää myös sopia yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa 

tarvittavista tukitoimista. (Opintopolku (1).) 

 

Erityisen tuen tarve voidaan huomioida myös ammattitaitovaatimuksissa, 

osaamistavoitteissa ja osaamisen arvioinnissa. Tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa 

tutkinnon, vaikka hän ei kaikilta osin pysty saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaista 

osaamista. Ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

voidaan poiketa perustellusti olosuhteet tai opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen 

huomioiden sekä opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Opiskelijalle 

voidaan laatia myös yksilöllinen osaamisen arviointi mukauttamalla ammatillisen 

perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia. Mukautusta ja poikkeamia 

voidaan tehdä vain siinä määrin, kun se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja 

valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019: 14.) 
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Opetusministeriön julkaisun mukaan vuonna 2017 kaikista ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoista 8,5 prosenttia oli erityistä tukea tarvitsevia. Vuodesta 2004 määrä on 

noussut vähitellen. Tällöin erityisen tuen tarvitsijoita oli 5,4 prosenttia kaikista 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Suurin osa erityistä tukea tarvitsevista 

opiskelijoista opiskelee samoissa oppilaitoksissa ja ryhmissä muiden opiskelijoiden 

kanssa. Vuonna 2017 erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista 86 prosenttia opiskeli 

samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019: 

14.) 

 

2.2 Vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 

 

Mikäli erityisen tuen opiskelua tukevat palvelut eivät ole riittäviä, opiskelija voi saada 

vaativaa erityistä tukea opintoihinsa. Vaativa erityinen tuki on vaikeiden 

oppimisvaikeuksien, vaikean vamman tai sairauden vuoksi annettavaa laaja-alaista ja 

monipuolista tukea. Vaativaan erityiseen tukeen voivat olla oikeutettuja myös opiskelijat, 

joiden moniammatillisen ja monialaisen palvelujen tarve on merkittävä opintojen 

mahdollistamiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun piiriin kuuluvat 

nuoret. Vaativan erityisen tuen opetus järjestetään siihen luvan saaneissa ammatillisissa 

erityisoppilaitoksissa tai oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet vaativan erityisen tuen rajatun 

tehtävän. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019: 13-14.)   

 

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita oli vuonna 2017 noin 1,2 prosenttia 

kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Ammatillisten erityisoppilaitosten 

verkoston (AMEO) kokoamien tilastojen mukaan vuonna 2017 suurin ryhmä, 33 

prosenttia vaativaa erityistä tukea tarvitsevista oli opiskelijoita, joilla oli lievä kehityksen 

viivästymä. Lisättäessä tähän ryhmään vaikeat kehityksen viivästymät sekä keskivaikea 

tai vaikea kehitysvamma, ryhmä on jo 47 prosenttia, eli lähes puolet kaikista vaativan 

erityisen tuen opiskelijoista. Yleinen ja koko ajan suureneva ryhmä vaativaa erityistä 

tukea tarvitsevissa on opiskelijat, joilla on psyykkisiä pitkäaikaissairauksia. Vuonna 2017 
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heitä oli 15 prosenttia kaikista vaativan erityisen tuen opiskelijoista. Lisäksi vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla tilastoitiin erilaisia hahmottamisen, 

tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksia. Heidän osuutensa oli 13 prosenttia. 

Kielellisiä vaikeuksia oli yhdeksällä prosentilla, kuten myös autisminkirjoon liittyviä 

oppimisen vaikeuksia. Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöitä oli noin kolmella 

prosentilla, fyysisiä pitkäaikaissairauksia sekä liikkumisen ja motoristen toimintojen 

häiriöitä noin yhdellä prosentilla. Vaativan erityisen tuen opiskelijoilla tilastoitiin myös 

kuulovammaa. Heidän osuutensa oli 0,4 prosenttia. Näihin tilastoihin on kirjattu 

opiskelijan ensisijainen peruste vaativalle erityiselle tuelle. Tavallisesti opiskelijan 

tarpeiden taustalla on kuitenkin useita syitä, jotka yhdessä aiheuttavat merkittävää tuen 

tarvetta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019: 13-14.) 

 

Kuvassa 1 on nähtävänä yhden Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeessakin mukana 

olevan erityisammattioppilaitoksen, Spesian, opiskelijoiden erityisopetuksen perusteet. 

Lievä kehityksen viivästymä ja psyykkiset pitkäaikaissairaudet ovat kuvan mukaan 

keskimäärin yleisimmät perusteet erityisopetukselle Spesiassa. 
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              Kuva 1. Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden erityisopetuksen perusteet. 

 

 

2.3 Vammaisuus ja erityisen tuen tarve 

 

Käsitteet “vammaisuus” ja “erityisen tuen tarve” ovat ilmeisen erillisiä, mutta myös 

päällekkäisiä. Nykyään on tullut yhä enemmän ja perustellusti tarpeelliseksi erottaa 

käsitteet toisistaan. Kuten edellisessä kappaleessa kävi ilmi, kaikki erityistä tukea 

tarvitsevat opiskelijat eivät ole vammaisia, ja kuten Moberg ja Vehmas (2009) lisäävät, 

kaikki vammaiset eivät tarvitse erityistä tukea opinnoissaan. Kuitenkin on todettava, että 

vaikkei erityispedagogiikka olekaan ensisijaisesti vammaisuutta tutkiva tiede, ja 

erityisopetusta saavat monet muutkin kuin vammaiset henkilöt, myös vammaisuuteen ja 

vammaisiin ihmisiin liittyvät kysymykset kuuluvat olennaisesti erityispedagogiikan 

piiriin. Erityispedagogiikka ja erityisopetus ovat olleet 1800-luvulta lähtien olennainen 

osa vammaisten elämää. (Vehmas 2005: 83.) Myös Tilastokeskus on luokitellut 

erityisopetuksen perusteet osittain lääketieteellisen vammaluokittelun ja osittain 
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toimintaa rajoittavien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien perusteella (Moberg & Vehmas 

2009). Oppimisvaikeuksista yleisimpiä ovat luku- ja kirjoitusvaikeudet sekä 

matematiikan vaikeus. Näiden taustalla voi olla monia kielellisiä ja kognitiivisia 

puutteita. (Mäkihonko ym. 2017.) Sopeutumisvaikeuksien taustalla taas voi olla 

esimerkiksi oppimista haittaavia sosioemotionaalisia häiriöitä, kuten vaikeuksia 

käyttäytymisessä, tunne-elämässä ja vuorovaikutustaidoissa (Kuorelahti & Lappalainen 

2017).  

 

2.3.1 Käsitys vammaisuudesta 

 

Nykyinen käsitys vammaisuudesta on historiallisen prosessin tulos. Antiikin ajalla 

vammaiset nähtiin hylkiöinä. Vammaisuus ja sairaudet pyrittiin selittämään moraalisten 

rikkeiden seurauksena, ja vammaisuudelle pyrittiin löytämään syyllinen, jota rangaistiin. 

(Moberg & Vehmas 2009; Vehmas 2005: 39-40.) 1800-luvulla vammaisuus alettiin nähdä 

tieteellisen näkemyksen kautta, jossa vammaisuuden ja sairauksien synty ja seuraukset 

pyritään selittämään lääketieteellisesti. Lääketieteellinen malli ohjaa analysoimaan 

ihmisten vikoja ja kohdistamaan sen mukaan ihmiseen toimenpiteitä, joilla viat pyritään 

poistamaan. Näin lääkäreillä on valta vammaisten ihmisten ongelmien selittämiseen ja 

hoitamiseen. (Vehmas 2005: 59.) Myös erityispedagogiikassa lääketiede on ollut 

keskeistä. Sen on katsottu antavan erityisopetuksen järjestelyille tieteellisen ja eettisesti 

oikeutetun perustan. 1960-luvulta lähtien tätä lääketieteellistä mallia on alettu 

kyseenalaistamaan voimakkaasti. Sen on katsottu luoneen vahingollisen perustan 

yhteiskunnallisille järjestelyille, koska sen avulla on yksinomaan pyritty parantamaan tai 

korjaamaan vammaisuutta sen sijaan, että olisi muutettu yhteiskunnan toimintoja 

mahdolliseksi myös vammojen kanssa eläville. Tämä on johtanut vammaisten 

syrjäytymiseen muun muassa työelämästä. (Moberg & Vehmas 2009.) 

 

Lääketieteellisestä ajattelutavasta onkin vähitellen siirrytty sosiaaliseen ja 

oikeusperustaiseen ajattelutapaan vammaisuuden kuvaamisessa. Sosiaalisessa mallissa 
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vammaisuus ymmärretään henkilön suhteena ympäröivään yhteiskuntaan. Vammaisuutta 

ei määritellä diagnoosiin perusteella, vaan keskitytään henkilön toimintakykyyn sekä 

mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Oikeusperustaisen ajattelutavan 

mukaan vammaisilla henkilöillä on samat oikeudet kuin muillakin. Vammaisia ei nähdä 

enää ongelmina, vaan puhutaan vammaisten henkilöiden oikeuksista.  Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että vammaisilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua 

yhteiskuntaan, ja näin yhteiskunnan tulisi poistaa vammaisten ihmisten elämisen ja 

osallistumisen esteitä. (Konttinen 2006: 67; Nurmi-Koikkalainen 2017: 10.) Moberg ja 

Vehmas (2009) puhuvat yhteisökeskeisistä vammaisuuden tarkastelutavoista. Näiden 

tarkastelutapojen mukaan pyritään korjaamaan vammaisen ihmisen sijaan muun muassa 

fyysistä ympäristöä, yhteiskunnallisia asenteita ja sosiaalisia rakenteita niin, että 

toimiminen ja osallistuminen yhteiskunnassa olisi kaikille yhdenvartaisesti 

saavutettavissa. 

 

Vammaistutkimuksen ja myös erityispedagogiikan keskiöön on noussut sosiaalisen 

konstruktionismin ajatus ihmiselämän ilmiöiden kulttuurisidonnaisuudesta. Sen mukaan 

ihmisyys ja normaalius määräytyvät kulttuurisesti tuotettujen normien perusteella. 

Vammaisuus ja vammattomuus ovat sosiaalisesti tuotettuja ilmiöitä. Tämä ajatus johtaa 

siihen, että lääketieteellä ei ole enää ylivaltaa vammaisuutta koskevassa tiedossa, vaan 

etusija on vammaisten omilla subjektiivisilla kokemuksilla. (Moberg & Vehmas 2009.) 

 

Vaikka yhteisökeskeiset, oikeudelliset ja sosiaalis-konstruktivistiset näkemykset 

vammaisuudesta ovatkin varsin tervetulleita purkamaan lääketieteen ylivaltaa, eivät ne 

kuitenkaan poista lääketieteellisiä faktoja vammojen taustalla. On edelleen olennaista 

huomioida myös elimelliset vammat lääketieteellisten faktojen kautta. Ihmiset tarvitsevat 

diagnooseihin perustuvia lääkityksiä, leikkauksia ja hoitoja. Ilman näitä moni ei pysty 

osallistumaan yhteiskunnan toimintoihin tasavertaisesti. Pitää myös muistaa, että kaikki 

vammaiset eivät koe olevansa yhteiskunnan sortamia, vaan kokevat elimellisen 

vammansa olevan ensisijaisena haittana elämässä. (Vehmas & Mäkelä 2009; Vehmas 

2005: 144.) Moberg ja Vehmas (2009) jakavat vammaisuuden käsitteisiin elimellinen 
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vamma ja vammaisuus. Elimellinen vamma viittaa toimintarajoitteita aiheuttaviin 

luonnollisiin ominaisuuksiin, joihin liittyy aina fyysinen elementti. Vammaisuus taas on 

laajempi, relationaalinen ilmiö, joka koostuu näiden luonnollisten ominaispiirteiden ja 

ulkopuolisen todellisuuden vuorovaikutuksessa syntyvistä toiminnanrajoituksista. 

Elimelliset vammat tai sairaudet ovat biologisia faktoja, mutta niiden merkitys rakentuu 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti (Vehmas & Mäkelä 2009). 

 

Vammaisuuden tarkka määritteleminen voi osoittautua lopulta melko monimutkaiseksi. 

Suomen vammaispalvelulain (3.4.1987/380) artiklan 2 mukaan vammainen on henkilö, 

jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleissopimus 

vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016) tuo esille vamman lisäksi esteet 

yhteiskunnassa ja vuorovaikutuksen niiden kanssa. Sen ensimmäisessä artiklassa todetaan 

vammaisiin henkilöihin kuuluvan heidän, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, 

henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten 

esteiden kanssa voivat estää täysmääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan 

yhdenvertaisesti muiden kanssa. Voidaan todeta, että vammaiset henkilöt ovat yksilöitä 

erilaisine taustoineen, ominaisuuksineen ja tarpeineen. Ja kuten yllä kävi ilmi, 

vammaisuutta määrittävät myös vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa.  

Konttisen (2007: 66) mukaan vammaisia ei voida pitää yhtenäisenä ryhmänä, sillä eri 

vammat voivat rajoittaa eri tavoilla yksilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan.  

 

Vammaisuus käsitteenä alkoi vakiintua yleiseen käyttöön vasta 1970- luvulla. Ennen sitä 

käytettiin esimerkiksi vaivaishoitoasetusten mukaisia nimityksiä vaivainen, houru ja 

mieletön (vaivaishoitoasetus 1852) ja raajarikkoinen, heikkomielinen (vaivaishoitoasetus 

1879) sekä myöhemmin invalidihuoltolain mukaista nimitystä invalidi (invalidihuoltolaki 

1946). Kuten Nurmi-Koikkalainen toteaa, nykyisin Suomessa yleisesti käytetty termi 

“vammainen henkilö” ei tarpeeksi tavoita YK:n vammaissopimuksen englanninkielisen 

alkuperäisversion ”persons with disabilities”   -termin viestiä siitä, että kyseessä ovat 

henkilöt, joiden eräänä piirteenä on toimintarajoite. (Nurmi-Koikkalainen 2017: 10-11.)   
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2.3.2 Nimeäminen ja luokittelu erityispedagogiikassa 

 

Kuten vammaisia henkilöitä, myös laajemmin erityispedagogiikan alalla erityisopetusta 

saavia oppilaita on eri aikoina nimetty eri tavoin. 1960-luvulta 1980-luvulle käytettiin 

Suomessa nimitystä “pedagogisesti poikkeavat”. 80-luvun kuluessa alettiin puhua 

“erilaisista” oppilaista, koska haluttiin välttää leimaavia nimikkeitä. Epämääräisyytensä 

ja määrittelemättömyytensä vuoksi kritisoitu nimitys “erityisen kasvatuksen tarpeessa 

oleva” yleistyi 2000-luvun alussa. Viime aikoina on alettu puhua “erityisen tuen 

tarpeesta”, “lisätuen tarpeesta” ja “tehostetun tuen tarpeesta” opinnoissa. Kansainvälisesti 

puhutaan myös SEN-oppilaista, joka on lyhenne sanoista “special educational needs”. 

(Moberg & Vehmas 2009.) Nimikkeet ovat muuttuneet määrittämään enemmän 

oppilaiden oppimisessa ilmeneviä vaikeuksia ja tuen tarpeita kuin yksilöiden ongelmia tai 

ominaisuuksia. Myös erityisopetuksen nimikkeistön kehityksessä näkyy siirtyminen 

tarkastelemaan erilaisuutta sosiaalisesti luotuna rakenteena eli konstruktiona. Oppimisen 

vaikeus on opetuksen vaikeus. Se syntyy oppijan ja oppimisympäristöön liittyvien 

ihmisten ja asioiden vuorovaikutteisessa kokonaisuudessa. Nimikkeistön lisäksi myös 

käytänteitä on tarpeen pyrkiä muuttamaan samaan suuntaan. (Kaikkonen 2008: 40-42.) 

 

Luokittelulla ja nimeämisellä on sekä hyötynsä että haittansa. Kuten Nurmi-Koikkalainen 

(2017: 10) toteaa, yhteinen toiminta ja vuorovaikutus edellyttävät ilmiöiden nimeämistä.  

Vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien kohdalla nimeäminen mahdollistaa 

muun muassa tukien ja lisäresurssien saamisen. Erityisoppilaana tai “erityistä tukea 

tarvitsevana” pääsee osalliseksi yksilöllisen tarpeen mukaisesta opetuksesta. Nimeäminen 

lisää myös tietoisuutta erilaisista sairauksista ja vaikeuksista. Tietoisuus taas lisää 

kyseisten vaikeuksien ymmärtämistä. Nimeämisestä on hyötyä myös asiaa tutkittaessa, 

siitä raportoidessa ja kommunikoidessa. Näin nimekkeet ja käsitteet helpottavat alan 

asiantuntijoiden työtä. Myös oppilaat itse ja heidän vanhempansa saattavat tuntea 

helpotusta, kun vaikeuksille löytyy diagnoosi ja yhteinen nimike. Epävarmuus ja 

“huonommuuden tunne” vähenevät, kun vaikeuksille todetaan jokin nimettävä syy. 

Saman diagnoosin saaneet ja saman nimikkeen alle kuuluvat saattavat myös tuntea 
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ryhmään kuuluvuuden tunnetta, ja näin nimikkeellistäminen voidaan nähdä sosiaalista 

identiteettiä vahvistavana. (Moberg & Vehmas 2009.) 

 

Nimeämisen ja luokittelun haittoina voidaan nähdä esimerkiksi erityisoppilaiksi tai 

erityisen tuen tarpeessa oleviksi nimettyjen näkeminen opetuksen kannalta samana 

homogeenisena ryhmänä, vaikka tuen tarpeet ja tuen tarpeen taustalla olevat syyt 

olisivatkin hyvin erilaisia. Tällöin erityisoppilaaksi nimeäminen ei johdakaan välttämättä 

hyvään, yksilöllisen tarpeen mukaiseen opetukseen. Nimikkeiden käyttö saattaa myös 

lisätä asenteellisuutta ja johtaa erilaisuuden ja kielteisten piirteiden korostamiseen. 

Olennaista on, miten sosiaalinen ympäristö käsittää esimerkiksi erityisopetusryhmät. 

Nimeäminen erityisopetuksen yhteydessä saattaa muuttaa sosiaalisen yhteisön havaintoja 

erityisoppilaaksi nimetystä henkilöstä ja hänet nähdään yksilön sijaan ensisijaisesti 

tietynlaiseksi leimatun ryhmän stereotyyppisenä edustajana. (Moberg & Vehmas 2009.) 

 

Vammaistutkimuksessa ja erityispedagogiikassa käsitteet, luokittelu ja nimeäminen eivät 

siis ole yksinkertaisia. Toisaalta nimeäminen ja luokittelu on tarpeellista ja niistä on 

hyötynsä monessa asiassa. Toisaalta ne voivat johtaa haitallisiin lopputuloksiin, kuten 

vääriin asenteisiin ja ennakkoluuloihin sekä yksilöiden kohtaamiseen homogeenisena 

ryhmänä. Itse käytän tässä tutkielmassa kohdejoukosta nimitystä “erityistä tukea 

tarvitsevat” tai “vaativaa erityistä tukea tarvitsevat” opiskelijat tai vain ”opiskelijat”. 

Joissain lähteenä käyttämissäni tutkimuksissa kohderyhmästä käytetään nimikettä 

“vammaiset”. Näihin tutkimuksiin viitatessa käytän samaa nimikettä. Olen viitannut 

vammaisia henkilöitä koskeviin tutkimuksiin, koska osalla tutkielmani kohderyhmästä on 

todettu pitkäaikainen vamma, sairaus tai oire. Lisäksi aiempien tutkimusten 

kohderyhmien vammaisuuden taustalla on samanlaisia diagnooseja kuin erityisen tuen ja 

vaativan erityisen tuen tarpeen toteamisen perusteina on. Nimikkeistä huolimatta 

tiedostan kohderyhmän heterogeenisuuden ja ymmärrän jokaisen opiskelijan 

yksilöllisyyden. 
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3 TYÖLLISTYMISUSKO 

 

Tutkielmani keskiössä ovat työllistyvyyden ja etenkin yksilötasolla koetun 

työllistyvyyden eli työllistymisuskon käsitteet. Työllistyvyyden (englanniksi 

employability) määritelmää on selitetty monilla tieteenaloilla, monesta näkökulmasta. 

Työllistyvyyttä on kuvattu muun muassa yksilön, organisaatioiden ja koko yhteiskunnan 

tasoilta. Yhteiskunnallisella tasolla työllistyvyydellä viitataan siihen, millaiset 

mahdollisuudet on saavuttaa täystyöllisyys. Organisaatiot taas ovat pyrkineet 

parantamaan henkilöstön työllistyvyyttä esimerkiksi varautumalla 

joustavuusvaatimuksiin, jotta liiketoiminta pysyisi kannattavana. Yksilötason 

työllistyvyydellä viitataan yksilön erilaisiin kykyihin ja ominaisuuksiin, joiden avulla hän 

voi saavuttaa tai säilyttää työllisyyden. Näiden yksilön tietojen, taitojen, kykyjen ja 

asenteiden katsotaan myös hyödyttävän työmarkkinoita. (Forrier & Sels 2003; Hillage & 

Pollard 2008; Thijssen ym. 2008.)    

 

Työllistyvyyttä sen eri muodoissaan on tutkittu paljon, mutta viime aikoina etenkin 

psykologisen työllistyvyystutkimuksen painopisteenä yksilötason työllistyvyydessä ovat 

olleet ihmisten käsitykset omasta työllistyvyydestä.  Puhutaan työllistymisuskosta 

(englanniksi perceived employability) ja sillä tarkoitetaan yksilön omaa subjektiivista 

käsitystä omista työllistymismahdollisuuksistaan.  Vanhercke ym. (2014) toteavat 

työllistymisuskon muodostuvan henkilökohtaisista tekijöistä ja rakenteellisista tekijöistä 

sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Työllistymisusko ei ole aina samanlainen 

samankaltaisen profiilin omaavilla ihmisillä. Ihmisillä voi olla esimerkiksi erilaisia 

käsityksiä työmarkkinoiden tilanteesta, erilaisia pääsyjä työelämän verkostoihin tai 

erilainen motivaatio osallistua työllistymistä edistäviin tukipalveluihin. Työllistymisusko 

on yksilön subjektiivinen käsitys ympäröivästä tilanteesta ja omista kyvyistä ja 

mahdollisuuksista työllistyä. (Kirves 2014: 9, Vanhercke ym. 2014.)   
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Esimerkiksi Kirves (2014) ja Suhonen (2014) ovat käsitelleet työllistymisuskoa Hobfollin 

(1989) resurssien säilyttämisen teorian kautta. Suhosen mukaan Hobfollin resurssien 

säilyttämisen teorian pohjalta korkea työllistymisusko voidaan nähdä yksilön 

voimavarana ja resurssina, matala työllistymisusko taas stressitekijänä elämässä. Voidaan 

ajatella, että ihminen pyrkii ylläpitämään ja parantamaan työllistymistään panostamalla 

työllistymisuskoonsa, esimerkiksi ylläpitämällä ammatillista osaamistaan. Mitä enemmän 

yksilöllä on työllistymistä edesauttavia resursseja, sitä korkeampi on hänen 

työllistymisuskonsa. Suhosen tulkinnan mukaan työllistymisusko on siis paitsi resurssi 

sinänsä, siihen voidaan myös vaikuttaa muilla resursseilla ja voimavaroilla positiivisesti. 

(Suhonen 2014: 6-8.) 

 

Hillagen ja Pollardin määritelmää mukaillen työllistymisuskoa voidaan tarkastella eri 

tilanteiden valossa. Työllistymisuskoa voidaan tarkastella tilanteessa, jossa yksilö on 

vielä vailla työtä, esimerkiksi valmistumisvaiheessa tai työttömänä. Lisäksi 

työllistymisuskoa voidaan tutkia työelämässä jo olevilla, joilla on tavoitteena säilyttää 

nykyinen työpaikka tai siirtyä toiseen tehtävään saman organisaation sisällä. 

Työllistymisuskoa voidaan tutkia myös heillä, joilla on tavoitteena vaihtaa työpaikkaa 

kokonaan. Työllistymisusko on siis yksilön käsitys mahdollisuuksistaan työllistyä ja 

mahdollisuuksistaan vaihtaa työpaikkaa. Kokemus omista työllistymismahdollisuuksista 

ei ole samana pysyvä tila, vaan voi muuttua eri yhteiskunnallisten muutosten tai yksilön 

omien elämäntilanteiden ja kokemusten mukana. (Hillage & Pollard 1998.)   

 

Vanhercke ym. (2014) määrittelevät työllistymisuskon muotoutuvan kompetenssien ja 

dispositioiden yhteisvaikutuksesta. Seuraavissa alaluvuissa avaan Claudia M. Van der 

Heijden ja Beatrice I. J. M. Van der Heijdenin (2006) kompetenssiperusteisen mallin 

yksilötason työllistyvyyden ulottuvuuksia sekä Mel Fugaten ja Angelo J. Kinickin (2008) 

dispositionaalisen mallin yksilötason työllistyvyyden ulottuvuuksia.  Käytin myös näiden 

lähestymistapojen ulottuvuuksia apuna valitessani tutkielmaan työllistymisuskoa 

selittäviä tekijöitä. 
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3.1 Kompetenssiperusteinen lähestymistapa  

 

Van der Heijden ja Van der Heijdenin kompetenssiperusteisessa lähestymistavassa 

keskitytään yksilön käsityksiin omista kyvyistään ja taidoistaan. He mittaavat yksilötason 

työllistyvyyden käsitystä viiden eri ulottuvuuden kautta, jotka ovat ammatillinen 

osaaminen, ennakointi ja optimointi, henkilökohtainen joustavuus, yritystaju ja tasapaino.  

Ulottuvuudet liittyvät sekä työhön, että laajemmin urakehitykseen. (Van der Hejde & Van 

der Hejden 2006.) 

 

Van der Hejde ja Van der Hejden toteavat, että ammatillinen osaaminen on useiden 

tutkijoiden mukaan olennainen osatekijä sekä yksilön omalle urakehitykselle että 

organisaatioiden elinvoimaisuudelle. Ammatillista osaamista tarvitaan yhteiskunnan 

jokaisella tasolla. Toinen ulottuvuuksista, ennakointi ja optimointi, tarkoittaa kykyä 

henkilökohtaisesti valmistautua ja sopeutua työtehtäviin. Työtehtäviin tartutaan 

itsenäisesti ja luovasti sen sijaan, että vain suoritetaan kiinteitä tehtäviä. Kolmannella 

ulottuvuudella, henkilökohtaisella joustavuudella, Van der Hejde ja Van der Hejden 

tarkoittavat sopeutumiskykyä erilaisiin muutoksiin sekä sisäisillä että ulkoisilla 

työmarkkinoilla. Esimerkiksi organisaatiomuutoksissa saattaa joutua sopeutumaan 

nopeasti työtehtävien, työpaikan, työajan ja työryhmän muuttumiseen. Joustavat 

työntekijät suhtautuvat muutokseen myönteisesti ja osaavat myös itse löytää siitä hyödyt. 

(Van der Hejde & Van der Hejden 2006.) 

 

Van der Hejden ja Van der Hejdenin kompetenssiperusteisen lähestymistavan mukaan 

neljäs ulottuvuus, yritystaju, on työntekijöiden kykyä samaistua yrityksen tavoitteisiin 

sekä osallistua ja ottaa yhteisesti vastuuta tavoitteiden toteuttamisessa. Yritystaju käsittää 

kykyä jakaa ja käsitellä yhdessä esimerkiksi erilaisia työhön liittyviä tietoja, kokemuksia, 

vastuita, tunteita ja epäonnistumisia. Viides ulottuvuus, tasapaino, taas on kykyä 

kompromissiin toisilleen vastakkaisten työnantajien etujen ja intressien sekä omien työn, 
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uran ja yksityisten etujen ja intressien välillä. Van der Hejden ja Van der Hejdenin 

kompetenssiperusteisen teorian mukaan tärkeää työllistyvyydelle ovat siis ammatillisten 

työtaitojen lisäksi erilaiset sosiaaliset taidot ja toisaalta kyky itsenäiseen työotteeseen. 

Myös kyky joustaa ja kyky tehdä kompromisseja ovat tärkeitä. (Van der Hejde & Van der 

Hejden 2006.) 

 

3.2 Dispositionaalinen lähestymistapa 

 

Fugaten ja Kinickin (2008) dispositionaalinen lähestymistapa keskittyy käsityksiin omista 

asenteista työtä ja uraa kohtaan. Se käsittää myös viisi eri ulottuvuutta. Nämä 

ulottuvuudet ovat avoimuus työelämän muutoksille, joustavuus liittyen työhön ja uraan, 

proaktiivisuus liittyen työhön ja uraan, uramotivaatio sekä työidentiteetti.  

 

Avoimuus muutoksia ja uusia kokemuksia kohtaan tukee jatkuvaa oppimista ja on tärkeää 

työllistymismahdollisuuksien tunnistamiselle ja toteuttamiselle. Muutoksille ja 

työelämässä eteen tulevalle uudelle avoimet ihmiset ovat mukautumiskykyisiä ja näin 

lopulta myös työllistyvät helpommin. Fugate ja Kinicki toteavat Aspinwallia ja Tayloria 

(1992) lainaten, että joustavalla ihmisellä on positiivinen arvio itsestään ja optimistinen 

näkemys elämästä.  Optimistiset henkilöt luottavat itseensä kohdatessaan ja käsitellessään 

haasteita. Fugaten ja Kinickin korkean dispositionaalisen työllistyvyyden omaavat 

henkilöt tarkkailevat ympäristöään proaktiivisesti, pyrkivät ennakoimaan muutoksia ja 

etsimään tietoa tarjolla olevista työpaikoista. Työ- ja uraproaktiivisuus helpottaa 

ammatillisten mahdollisuuksien tunnistamista ja toteutumista. (Fugate & Kinicki 2008.)  

 

Uramotivaatiota Fugate ja Kinicki pitävät dispositionaalisen työllistyvyyden ja jatkuvan 

oppimisen ratkaisevana tekijänä. He toteavat Kanferia & Heggestadia (1997) lainaten, 

että korkean motivaatiohallinnan omaavat ovat motivoituneempia työssään, kestävät 

tylsyyttä ja turhautumista ja jatkavat ponnisteluja haasteiden edessä. Työidentiteetti on 
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ihmisen määritelmä itsestään urakontekstissa. Työidentiteetit ohjaavat, säätelevät ja 

ylläpitävät käyttäytymistä. (Fugate & Kinicki 2008.) Fugate, Kinicki ja Asforth (2004) 

ovat aiemmin määritelleet uraidentiteetin koostuvan erilaisista aiemmista pyrkimyksistä 

ja urakokemuksista. Uraidentiteetti viittaa siihen, miten ihmiset määrittelevät itsensä 

työntekijöinä oman menneisyytensä ymmärtämisen kautta ja omien mahdollisuuksiensa 

tunnistamisen kautta nyt ja tulevaisuudessa. Uraidentiteetti sisältää siis ymmärryksen siitä 

“kuka minä olen” ja “kuka minä haluan olla” työelämässä. Tämä luo vahvan 

kognitiivisen ja affektiivisen perustan työllistyvyydelle. (Fugate ym. 2004.) 

 

3.3 Aiempia tutkimuksia työllistymisuskoa selittävistä tekijöistä 

 

Kohderyhmäni ja tutkielmani aiheen huomioiden olen kiinnostunut erityisesti 

opiskelijoiden työllistymisuskoon liittyvästä tutkimuksesta. Ammatillisessa koulutuksessa 

opiskelevien erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien työllistymisuskoa selittäviä 

tekijöitä koskevaa aiempaa tutkimusta en ole löytänyt. Yliopisto-opiskelijoiden 

työllistymisuskoa sen sijaan on tutkittu kansainvälisesti melko paljon. Esittelen 

seuraavassa neljä kansainvälistä ja yhden suomalaisen yliopisto-opiskelijoille suunnatun 

tutkimuksen tuloksia työllistymisuskoa selittävistä tekijöistä. Lisäksi esittelen yhden 

suomalaisen yliopistotyöntekijöille suunnatun tutkimuksen tuloksia. 

 

3.3.1 Aiempia tutkimuksia 

 

Meriç Ergün ja  Harun Şeşen (2021) ovat selvittäneet Istanbulissa, Turkissa, yliopisto- 

opiskelijoiden työllistymisuskoon vaikuttavia henkilökohtaisia ja kontekstuaalisia 

tekijöitä sekä vertailleet näiden tekijöiden vaikutuksia keskenään. Eivis Qenani, Neal 

MacDougall ja Carol Sexton (2014) ovat selvittäneet kahdessa yliopistossa Kaliforniassa, 

Yhdysvalloissa, opiskelijoiden työllistymisuskoa lisääviä tekijöitä epävarmassa 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
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työmarkkinatilanteessa. Jonathan Kasler, Leehu Zysberg ja Nofar Harel (2017) tutkivat 

viimeisen opintovuoden yliopisto-opiskelijoiden työllistymisuskoa kolmen 

henkilökohtaisen resurssin kautta. Resurssit ovat toivo, sinnikkyys ja tunneäly. Tutkimus 

on suoritettu yhdessä yliopistossa Israelin pohjoisosassa. Maria Elena Magrin, Emanuela 

Marini ja Matilde Nicolotti (2019) Milanon yliopistosta ovat tutkineet vammaisten 

yliopisto-opiskelijoiden työllistyvyyttä ja työllistymisuskoa. Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään, miten vammaiset opiskelijat kohtaavat pääsyn työmarkkinoille ja 

keskityttiin vammaisten opiskelijoiden työllistyvyyden ylläpitämiseen liittyviin 

resursseihin. Tuloksia verrattiin ei-vammaisten opiskelijoiden vastauksiin. Hannu Räty, 

Ulla Hytti, Kati Kasanen, Katri Komulainen, Päivi Siivonen ja Inna Kozlinska (2020) 

ovat tutkineet yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä omista kyvyistään ja siihen liittyen 

työllistymismahdollisuuksistaan. Tutkimus suoritettiin Itä-Suomen yliopistossa ja Turun 

yliopistossa. Jo työelämässä mukana olevien työllistymisuskoa selittäviä tekijöitä 

selvittää Sari Suhosen (2014) psykologian lisensiaattitutkimus Tampereen yliopistossa. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkokyselynä kahden suomalaisen monialaisen 

yliopiston päätoimiselta, työssäkäyvältä, henkilökunnalta. 

 

3.3.2 Työllistymisuskoa selittävät tekijät aiemmissa tutkimuksissa 

 

Ulkoisten työmarkkinoiden tilanteesta työllistymisuskoa selittävänä tekijänä saatiin 

näissä tutkimuksissa kaksi erilaista tulosta. Ergünin ja Şeşenin (2021) tutkimuksen 

vertailussa ulkoinen työmarkkinatilanne tunnistetaan vahvimmaksi yliopisto-

opiskelijoiden työllistymisuskoa selittäväksi tekijäksi. Kaslerin ym. (2017) sekä Qenanin 

ym. (2014) tutkimuksissa taas ulkoinen työmarkkinatilanne ei selitä työllistymisuskoa. 

Jälkimmäisessä tutkimuksessa tulos on yllättävä, koska tutkimusta tehtäessä 

Yhdysvalloissa elettiin taloudellisen taantuman ja suurien työttömyyslukujen aikaa. 

 

Myös yliopiston roolilla työllistymisuskon selittäjänä ilmenee toisistaan poikkeavia 

tuloksia. Qenanin ym. (2014) tutkimuksen tulosten perusteella yliopistolla on merkittävä 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105


22 

 

rooli opiskelijoiden työllistymisuskon vahvistamisessa. Yliopistosta saadut 

mahdollisuudet ja ohjaus itseohjautuvaan urakäyttäytymiseen on ollut merkittävässä 

osassa opiskelujen alusta lähtien, kuten myös työharjoittelu opiskeluaikana. Myös 

yliopiston maineen katsotaan olevan merkittävä tekijä työllistymisuskolle. Ergünin ja 

Şeşenin (2021) tutkimuksessa taas opiskelijoiden työkokemuksella tai yliopisto-

opetuksen ja akateemisten neuvonantajien panoksella ei ole suurta selittävyyttä 

opiskelijoiden työllistymisuskolle. Heidän mukaansa tämä osoittaa, että turkkilaisten 

yliopistojen koulutusjärjestelmää ja panosta opiskelijoiden työllistyvyydelle on 

tarkistettava. 

 

Pääaineella ei Qenanin ym. (2014), kuten ei myöskään Kaslerin ym. (2017) 

tutkimuksessa löydy selittävyyttä työllistymisuskolle. Rädyn ym. (2020) suomalaisessa 

tutkimuksessa taas opiskeluala selittää suhtautumista työllistymismahdollisuuksiin. 

Tutkimuksessa korkein työllistymisusko on lääketieteen ja tietojenkäsittelytieteen 

opiskelijoilla, kun taas biologian, metsätieteiden ja humanististen tieteiden opiskelijoilla 

on matalin usko omiin työllistymismahdollisuuksiin. Rädyn ym. (2020) mukaan tämä 

heijastaa Kurlinin (2018) ”Maisterien uraseuranta” ja Taulun (2017) ”Tilastoja korkeasti 

koulutettujen työttömyydestä” selvitysten pohjalta yleisesti alojen työmarkkinatilannetta 

Suomessa.  

 

Työharjoittelu opiskeluaikana nähdään merkittävänä tekijänä työllistymisuskolle Qenanin 

ym. (2014) tutkimuksessa. Myös Magrinin ym. (2019) tutkimuksen tulosten perusteella 

aiemmalla työkokemuksella on positiivinen vaikutus työllistymisuskoon. Työkokemus 

vähentää negatiivisia oletuksia siitä, että vamma estäisi työllistymisen. Työkokemuksen 

voidaan nähdä myös edistävän pehmeiden taitojen, kuten kommunikaation, ryhmätyön ja 

ajanhallinnan, kehittymistä. Tämä taas voi vähentää vamman koettua vaikutusta 

tavoitteiden saavuttamisessa. Myös Rädyn ym. (2020) tutkimuksessa aiempi työkokemus 

selittää positiivista suhtautumista omiin työllistymismahdollisuuksiin. 

Sekä Rädyn ym. (2020) että Qenanin ym. (2014) tutkimuksissa valmistumisen ja 

työelämään siirtymisen läheisyys selittää opiskelijoiden käsitystä 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
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työllistymismahdollisuuksista. Molempien tutkimusten mukaan valmistumisen 

lähestyminen näyttää madaltavan työllistymisuskoa. Qenanin ym. (2014) mukaan tämä 

saattaa johtua siitä, että työnhakeminen tulee lähemmäs ja näin myös epävarmuus työn 

löytymisestä tulee ajatuksiin. 

 

Ergünin ja Şeşenin (2021) tutkimuksessa henkilökohtaisista tekijöistä positiivista 

työllistymisuskoa selittää merkittävästi erilaiset omiin kykyihin liittyvät ominaisuudet. 

Näitä ovat akateemiset taidot sekä opiskelijoiden yleiset taidot eli taidot, kyvyt ja 

ominaisuudet elämän eri osa-alueilla. Myös Qenanin ym. (2014) mukaan korkeamman 

keskiarvon omaavilla opiskelijoilla on korkeampi työllistymisusko kuin alhaisemman 

keskiarvon omaavilla. Samaa linjaa näyttää noudattavan Suhosen (2014:19) yliopiston 

työntekijöille tehty tutkimus, jonka mukaan arvioidulla työkyvyllä on merkitystä 

työllistymisuskolle. Rädyn ym. (2020) tutkimuksessa akateemiset taidot eivät selitä 

opiskelijoiden työllistymisuskoa. Heidän tutkimuksessaan kuitenkin lähes kaksi 

kolmasosaa opiskelijoista katsoo omaavansa taitoja, joita työnantajat etsivät. Nämä hyvän 

työntekijän toivotut ominaisuudet, kuten mielen tasapaino, yhteistyötaidot, tunnollisuus 

ja hyvä itsetunto, liittyvät positiivisesti työllistymisuskoon. 

 

Kaslerin ym. (2017) tutkimuksen tulosten perusteella toivo ja sisukkuus selittävät 

työllistymisuskoa. Tutkijat uskovat, että näiden molempien taustalla on minäpystyvyyden 

tunne ja optimistinen asenne. Tutkimuksessa tunneälyn suhde työllistymisuskoon 

puolestaan näyttää olevan monimutkaisempi kuin aiemmat päätelmät antavat uskoa. 

Qenanin ym. (2014) mukaan persoonallisuuden piirteistä ulospäinsuuntautuneisuus ja 

luottavaisuus ennustavat vahvempaa työllistymisuskoa, kun taas herkät opiskelijat 

uskovat vähemmän työllistymiseensä. Samoin Rädyn ym. (2020) mukaan henkisesti 

vahvoiksi itsensä arvioivat opiskelijat kokevat mahdollisuutensa saada työpaikan 

valmistumisen jälkeen huomattavasti paremmiksi kuin heikommiksi itsensä arvioivat. 

Suhosen (2014:19) tutkimuksen yliopiston työntekijöiden positiivista työllistymisuskoa 

henkilökohtaisista tekijöistä itsearvioidun työssä suoriutumisen lisäksi selittää 

optimistinen asenne. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105


24 

 

Henkilökohtaisista tekijöistä myös taloudellinen tilanne ja sosiaaliset verkostot selittävät 

opiskelijoiden positiivista työllistymisuskoa Ergünin ja Şeşenin (2021) tutkimuksen 

tulosten perusteella. Suhosen (2014:19) tutkimuksessa sosiaaliset verkostot ovat 

merkittävä yliopistotyöntekijöiden työllistymisuskon selittäjä. Mitä laajempi sosiaalinen 

verkosto on, sitä korkeampi on työllistymisusko. Suhonen (2014: 23) toteaakin, että 

työntekijöiden mahdollisuuksia luoda sosiaalisia verkostoja tulisi tukea esimerkiksi 

kannustamalla heitä osallistumaan alan konferensseihin, koulutuksiin ja tapaamisiin sekä 

luomaan erilaisia muodollisia ja epämuodollisia verkostoja esimerkiksi sosiaalisen 

median kautta. Hän lisää, että myös opiskelijoille tulisi painottaa sosiaalisten verkostojen 

merkittävyyttä jo opiskeluaikana, ja valmentaa heitä sosiaalisissa taidoissa. 

 

Tutkimuksissa oli selvitetty myös taustamuuttujia, kuten ikää ja sukupuolta, 

työllistymisuskoa selittävinä tekijöinä. Qenanin ym. (2014) mukaan naisopiskelijat 

uskovat työllistymiseensä 50 prosenttia vähemmän kuin miesopiskelijat. Mahdollisiksi 

syiksi tähän tutkijat esittävät miesten paremmat vaihtoehdot työmarkkinoilla sekä 

miesten ja naisten luonteiden erilaisuuden ja sen vaikutuksen työllistymisuskon 

tutkimukselle. Myös suomalaisten Suhosen (2014:20) ja Rädyn ym. (2020) tutkimusten 

tulokset viittaavat siihen, että miehet suhtautuvat myönteisemmin 

työllistymismahdollisuuksiinsa kuin naiset. Rädyn ym. (2020) tutkimuksessa myös ikä 

selittää työllistymisuskoa. Alle 23-vuotiaat suhtautuvat myönteisemmin 

työllistymismahdollisuuksiinsa kuin vanhemmat opiskelijat. Kaslerin ym. (2017) 

tutkimuksessa ikä, sukupuoli ja oppimisvaikeudet eivät selitä työllistymisuskoa. 

 

Erityistä tukea tarvitsevien tai vammaisten opiskelijoiden työllistymisuskoa selittäviin 

tekijöihin liittyvää tutkimusta Magrinin ym. (2019) tutkimuksen lisäksi on huonosti 

löydettävissä. Seuraavassa pyrin kuitenkin avaamaan erityistä tukea tarvitsevien 

työllistymiseen ja työllistymisuskoon vaikuttavia asioita muun erityistä tukea tarvitsevien 

työllistymistä käsittelevän tutkimuksen ja kirjallisuuden kautta. 
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  4 ERITYISTÄ JA VAATIVAA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN 

      TYÖLLISTYMINEN JA TYÖLLISTYMISUSKO 

 

Oikeus työhön on jokaisen perusoikeus. Kuitenkin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 

työllistyminen eri ikäkausina on ollut vaikeampaa kuin muiden kansalaisten, ja 

työllisyysaste on merkittävästi alhaisempi kuin muiden ikätovereiden. Erityisen vaikea 

tilanne on niillä, jotka ovat aloittelemassa työuraansa ja etsimässä ensimmäistä 

työpaikkaa. Uhkana on myös työttömyyden jääminen pysyväksi tilaksi. Epäkohtana on 

ollut kuntouttavan työn ja työtoiminnan jääminen pysyväisluonteisiksi työmuodoiksi, 

vaikka henkilön osaaminen ja työkyky olisivatkin vahvistuneet. Palkkatyön puuttumisen 

myötä ei ole mahdollista vaikuttaa työnteon avulla itse omaan elintasoonsa ja vahvistaa 

yhteiskunnallista osallisuuttaan. (Leiviskä 2012: 24; Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 

89.) Seuraavassa käsittelen asenteita ja ennakkoluuloja työllistymisen ja 

työllistymisuskon haasteiden taustalla sekä keinoja purkaa näitä haasteita.  

  

4.1 Asenteet ja ennakkoluulot 

 

Suurena ongelmana ja vaikuttimena erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen haasteissa 

ovat työelämän kielteiset asenteet ja ennakkoluulot. Ahponen (2008: 18) toteaa useaa 

tutkimusta lainaten, että kriittisimmässä asemassa ovat jonkin fyysisen vamman omaavat, 

kehitysvammaiset ja mielenterveyden ongelmista kärsivät henkilöt. Usein palkattavalta 

henkilöltä vaaditaan tietynlaista ulkomuotoa ja hyvää fyysistä kuntoa, ja näin ulospäin 

näkyvät toimintakyvyn ongelmat saattavat estää työllistymisen. Ekholm ja Teittinen 

(2014: 90-91) toteavat myös, että työnhakutilanteissa usein vamma peittää osaamisen. 

Koulutus, työkokemus ja persoona saattavat jäädä taka-alalle, jos rekrytointitilanteessa 

päähuomio kohdistuu vammaan tai sairauteen, ja näin todellista osaamista ei saada esille.  
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Työnantajat saattavat myös pelätä vammaisen tai pitkäaikaissairaan palkkaamista. 

Pelätään, että vammaiset tai pitkäaikaissairaat eivät suoriudu työtehtävistään riittävän 

hyvin, tai heidän palkkaamisensa aiheuttaa ylimääräistä byrokraattista työtä tai 

taloudellisia ongelmia esimerkiksi sairauslomien muodossa. (Ekholm & Teittinen 2014: 

39; Almgren 2013; 78-79) Almgrenin (2013:79) mukaan tämä voidaan nähdä myös 

uhkana työpaikan tavoitteille ja työporukan sosiaaliselle identiteetille menestyvänä 

työporukkana.  

 

Työnantajien lisäksi myös muu työyhteisö saattaa suhtautua ennakkoluuloisesti erityistä 

tukea tarvitseviin. Saatetaan pelätä heidän vievän työpaikat, tai saatetaan olla kateellisia 

siitä, että erityistä tukea tarvitseva osaa tehdä omat työtehtävänsä jopa paremmin kuin 

monet muut työntekijät (Lämsä 2015: 24-25). Ihmiset eivät myöskään aina tiedä, miten 

suhtautua vammaiseen henkilöön. Vammaisen henkilön lähestyminen luontevasti saattaa 

tuntua vaikealta, ja tästä syystä he joutuvat suljetuksi ulkopuolelle (Konttinen 2006: 68). 

 

Ennakkoluuloista johtuen työnhakutilanne saattaa näyttäytyä hyvin erilaisena ja 

itseluottamusta lannistavana erityistä tukea tarvitsevalle.  Ekholmin ja Teittisen 

tutkimuksen nuoret kokivat ongelmaksi jatkuvan tarpeen todistella, että he ovat 

vammastaan huolimatta täysipainoista työvoimaa (Ekholm & Teittinen 2014: 90). 

Almgrenin tutkimuksessa tuli esille, että välttämättä ei riitä edes vakuuttelu, vaan 

työkykyä voi joutua todistamaan käytännössä esimerkiksi työkokeilun muodossa ennen 

varsinaista työpaikan saantia (Almgren 2013: 79). Ymmärrettävästi tämä näyttäytyy 

epätasa-arvoisena, jos pelkästään vamman tai sairauden vuoksi joutuu todistelemaan 

työkykyään myös käytännössä. Toisaalta työkokeilut voivat olla hyvinkin hyödyllisiä 

ennakkoluulojen karistajia. Ne auttavat työnantajaa näkemään erityistä tukea tarvitsevien 

palkkaamiseen liittyvät mahdollisuudet ja myös sen, miten työntekijän mahdolliset tuen 

tarpeet järjestetään käytännössä mahdollisimman toimivasti. (Lämsä 2015: 18.) 

Työnantajilla olisikin tärkeää olla ymmärrystä siitä, että erityistä tukea tarvitsevat ovat 

heterogeeninen joukko. Työn tekemisen itsenäisyys sekä ohjauksen ja tuen tarpeet 
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vaihtelevat yksilöllisesti. Vamma tai vaikeus ei jokaisen kohdalla vaikuta työn 

suorittamiseen välttämättä mitenkään. (Lämsä 2015: 37.) 

 

Työhaastattelu saattaa näyttäytyä raskaampana vammaiselle tai erityistä tukea 

tarvitsevalle. Haastattelutilanteessa vammainen henkilö voi ennakkoluulojen pelossa 

joutua tasapainottelemaan sen kanssa, kuinka paljon kertoo vammastaan ja sen 

vaikutuksesta työntekoon. Vammaton työntekijä voi vetää tarkemmin rajaa yksityisen ja 

julkisen minän välille. (Ekholm & Teittinen 2014: 38.) Voi olla myös, että vamma tai 

vaikeus ei näy mitenkään ulospäin haastattelutilanteessa. Se saattaa kuitenkin ilmetä 

myöhemmin jollain lailla työssä. Siinä tapauksessa olisi hyvä sekä työntekijän että 

työnantajan kannalta, että työnantaja on jo alussa tietoinen rajoitteista ja tuen tarpeesta. 

Riittävä ja oikea tieto mahdollistaa työtehtävien määrittämisen työnhakijan edellytysten 

mukaan ja myös tarpeen mukaisen tuen saamisen. Monilla sairauksilla on kuitenkin 

vaikutuksensa työhön. Tämän huomioiminen on myös työturvallisuuskysymys. Jos tietoa 

ei ole riittävästi, työntekijän voidaan odottaa tekevän asioita, joihin hän ei pysty. Näin 

hän voi jäädä vaille tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. (Lämsä 2015: 25.) Vammasta tai 

tuen tarpeesta kertomisen lisäksi henkilö voi joutua myös miettimään etukäteen erilaisia 

järjestelyjä, esimerkiksi pääsyä haastattelupaikalle tai selviämistä työnhaun tai 

työllistymisen mukanaan tuomasta byrokratiasta (Almgren 2013: 78; Laiho ym. 2010: 

40).  

 

Laihon ym. (2010: 27-28) selvityksen mukaan vammaiset näyttävät olevan halukkaita 

työhön, mutta he eivät kuitenkaan ole kovin aktiivisia työnhakijoita. 

Työllistymismotivaatiota voi laskea myös tutkimuksessa esille tullut vammaisten heikko 

usko omiin työllistymismahdollisuuksiin. Ulkopuoliset asenteet ja ennakkoluulot 

vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työntekoa kohtaan saattavat osaltaan johtaa siihen, 

että he eivät usko itsekkään omaan työllistymiseensä.  Saattaa syntyä kierre, jossa 

ulkopuoliset asenteet ja ennakkoluulot ruokkivat henkilön omia asenteita ja madaltavat 

itseluottamusta.  Katsui (2005) puhuu noidankehästä vammaisten ihmisten elämässä. 

Siinä ennakkoluulot johtavat kuvaan vammaisista voimattomina, ja näin heihin 
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kohdistetaan yhteiskunnallisesti matalia odotuksia. Matalat odotukset näkyvät 

vammaisten ihmisten vähäisempinä mahdollisuuksina ja vaihtoehtoina esimerkiksi 

työmarkkinoilla. Tällainen ympäristö johtaa negatiivisen kuvan sisäistämiseen itsestä ja 

huonoon itsetuntoon. Tämä taas ruokkii passiivisuutta ja eristäytyneisyyttä. (Katsui 2005: 

90.) Almgren kirjoittaa Hoggin, Terryn ja Whiten (1995) mukaisesti itse- 

kategorioinnista. Itse-kategorisoinnilla tarkoitetaan lyhyesti sitä, että yksilö havaitsee ja 

määrittää itsensä samalla tavalla kuin hän näkee ja määrittää sen ryhmän, johon hän 

kuuluu. (Almgren 2013: 18.) Jos koko ajan kuulee ja näkee ympärillä, että oman ryhmän 

jäsenillä, esimerkiksi muilla erityistä tukea tarvitsevilla, on vaikeuksia työllistyä, myös 

usko omaan työllistymiseen saattaa horjua.  

 

Tarvitaan keinoja päästä irti ennakkoluuloja ja huonoa itseluottamusta luovista kehistä. 

Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan oman 

toiminnan ja asenteen tärkeyttä työnhaussa. Oma aktiivisuus, rohkeus ja 

lannistumattomuus auttavat työllistymisessä (Ekholm & Teittinen 2014: 41; Laiho ym. 

2010: 38). Ekholmin ja Teittisen (2014: 88) tutkimuksessa nämä nousevat tärkeiksi 

piirteiksi sekä työnhakijoiden että työnantajien puheissa. Ekholm ja Teittinen kirjoittavat 

lisäksi Lampisen (2007: 75) sanoin, että voidakseen liittyä yhteiskuntaan oma-aloitteisena 

toimijana vaikeavammaiset ihmiset tarvitsevat huomattavaa stressinsietokykyä, erittäin 

hyviä sosiaalisia taitoja sekä omaa ajattelua, joka ei ole sidoksissa yleisesti 

hyväksyttyihin normeihin ja ihanteisiin (Ekholm & Teittinen 2014: 41). 

 

Almgren on tutkinut fyysisesti vammaisten inkluusion eli mukaan ottamisen ja 

ekskluusion eli ulkopuolelle jättämisen kokemuksia työelämässä. Myös hänen 

tutkimuksessaan esille nousee oma asenne ja toiminta ennakkoluulojen karistajana 

työelämässä. Kuten Almgren toteaa, on tärkeää huomioida, että ennakkoluulot 

ajattelutavoissa tai ekskluusio työelämästä eivät kuitenkaan ole kiinni vammaisten oman 

aktiivisuuden puutteesta. Päinvastoin vammaiset ovat esimerkiksi erilaisten 

vammaisjärjestöjen kautta olleet yhteiskunnallisesti hyvin aktiivisia omien oikeuksiensa 

puolustajia. (Almgren 2013: 81.) On myös ymmärrettävää, että menettää uskonsa 
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työllistymiseen, jos jatkuvasti jonkun työkyvystä riippumattoman ominaisuuden vuoksi 

joutuu todistelemaan työkykyään. Myös Ekholmin ja Teittisen tutkimuksen nuoret ottavat 

tämän esille. Ihmiset ovat erilaisia ja toiset lannistuvat helpommin todistelemaan omia 

kykyjään. (Ekholm & Teittinen 2014: 41.) 

 

Työantajat ovat kokeneet tärkeäksi omien ennakkoluulojensa hälventämisen erityistä 

tukea tarvitsevan palkkaamisessa. Usein erityistä tukea tarvitsevien palkkaaminen onkin 

osoittautunut positiiviseksi asiaksi työnantajalle ja myös työyhteisölle. Työnantajille voi 

olla antoisaa huomata, kuinka erityistä tukea tarvitsevan palkkaaminen voi vaikuttaa 

palkatun työntekijän itsetunnon vahvistumiseen ja kuuluvuuden tunteeseen. Työpaikkojen 

arvomaailma voi moninaistua. (Lämsä 2015: 35.) Erityistä tukea tarvitsevat voivat olla 

myös erityisen sitoutuneita työntekijöitä omassa työssään. Tällöin erityisen tuen tarve on 

nähty hyvänä piirteenä. Koska työllistymismahdollisuudet ovat suppeammat, työntekijät 

pysyvät pitempään työtehtävissään. (Leiviskä 2012: 97.) 

 

Asenteet ja ennakkoluulot johtuvat usein tietämättömyydestä. Työnantajilla ei ole 

riittävästi tietoa ja kokemusta erityistä tukea tarvitsevan työkyvystä ja palkkaamisesta. 

Tämä saattaa aiheuttaa ennakkoluuloja ja pelkoja esimerkiksi heikosta työn laadusta tai 

erilaisten joustojen ja tukien järjestämisen vaikeudesta. Erityistä tukea tarvitsevan 

palkkaamiseen on tarjolla monenlaisia työllistymistä ja työllistämistä tukevia palveluja, 

kohdennettuna joko työnantajalle esimerkiksi palkkatukena tai työntekijälle esimerkiksi 

järjestelyinä työpaikalla tai työvalmennuksena. Aktiivisempi tiedottaminen tukimuodoista 

ja hakuprosessien selkiyttäminen ja nopeuttaminen voisivat helpottaa työllistymistä. 

(Ekholm & Teittinen 2014: 86, 90; Laiho ym. 2010: 38.) Myös kokemusten jakaminen 

erityistä tukea tarvitsevan työllistämisestä voisi toimia kannustimena muille. Tiedonsaanti 

työllistymiskokemuksista voisivat rohkaista myös erityistä tukea tarvitsevaa työnhakuun 

ja uskomaan omiin työllistymismahdollisuuksiinsa. (Laiho ym. 2010: 38.)  

 

Epäonnistuminen työnhaussa tai työn säilyttämisessä ei aina johdu ennakkoluuloista. 

Kysymys voi olla myös siitä, että ei todellisuudessa ole kokemukseltaan, kyvyiltään tai 
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vaikkapa käytökseltään kykenevä kyseiseen työhön (Vehmas 2005: 131; Leiviskä 2012: 

89; Lämsä 2015: 24). Tärkeää on huomata, että erityistä tukea tarvitsevat eivät usein 

kaipaakaan erityiskohtelua, vaan tasa-arvoista suhtautumista. Almgren puhuu 

tavallisuuden tärkeydestä.  Eri tavoin vammaiset henkilöt saavat usein osakseen erityistä 

kohtelua. Se voi olla hyväntahtoista, eikä tarkoituksella syrjivää, mutta kuitenkin 

jatkuvasti muistuttaa vammaisen henkilön erilaisuudesta. Almgrenin tutkimuksessa 

inkluusiolle työelämässä näyttäytyy tärkeänä se, että muut eivät kohtele fyysisesti 

vammaista mitenkään erityisellä tavalla, vaan samalla tavalla kuin muitakin. (Almgren 

2013: 77) 

 

4.2 Ammatillisen erityisopetuksen työelämälähtöisyyden merkitys 

 

Erityisoppilaitoksilla on iso rooli erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen 

tukijoina sekä elämänhallinnan ja itsenäisen elämän taitojen tuojana (Mänty 2000: 176). 

Opiskelu ja ammatinvalinta ovat merkityksellisiä elämänvaiheita, sillä onnistuessaan ne 

ovat edistämässä yhdenvertaisen aseman saavuttamista työelämässä (Ekholm & Teittinen 

2014: 28). Työelämälähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa opittavat asiat kumpuavat 

työelämän tarpeista, ja opiskelijat valmentautuvat näihin konkreettisiin tehtäviin 

koulutuksen aikana. Työelämälähtöisyys merkitsee myös sen huomioon ottamista, että 

työtehtäviä ei ole aina valmiina, vaan niitä on etsittävä ja luotava yhdessä työpaikkojen 

kanssa. (Miettinen 2015: 62.) 

 

Tutkielmani kohderyhmä, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, elävät 

siirtymävaiheessa. He ovat siirtymässä toisen asteen opiskelusta eteenpäin, mahdollisesti 

työelämään. Erityispedagogiikan alalla puhutaan nivelvaiheista, joilla tarkoitetaan laajasti 

erilaisia siirtymävaiheita. Ammatillisessa koulutuksessa keskeisiä nivelvaiheita ovat 

siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle ja toiselta asteelta työelämään tai 

jatkokoulutukseen. (Nuutila 2008: 185.) Erityistä tukea tarvitseva opiskelija tarvitsee 

usein tukea ja ohjausta näissä nivelvaiheissa. Tässä opiskelijan elämässä mukana olevien 

eri toimijoiden yhteistyöllä on suuri merkitys. Puhutaan nivelvaiheyhteistyöstä, jossa 
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myös ammatillisen koulutuksen toimijoilla on oma roolinsa. Pyrkimyksenä on, että 

koulutuksen jälkeen opiskelija tunnistaa ammatilliset kiinnostuksen kohteensa, itselleen 

parhaiten sopivat työtehtävät, omat vahvuutensa, kehittämistarpeensa ja rajoituksensa. 

Päätarkoitus on edesauttaa eritystä tukea tarvitsevaa opiskelijaa työllistymään omalle 

alalleen. (Nuutila 2008: 185-186.) Tukea nivelvaiheissa tarvitaan myös siksi, että erityistä 

tukea tarvitsevilla on usein ongelmia itsetunnossa. Ongelmat ilmenevät esimerkiksi liian 

suurina luuloina omista taidoista ja mahdollisuuksista tai päinvastoin epäluottamuksena 

omia kykyjä ja taitoja kohtaan. (Nuutila 2008: 186.)  

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että opiskeluaikaisella työssäoppimisella ja muulla 

työelämäyhteistyöllä on keskeinen merkitys erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

työllistymiselle ja myös työnantajien ennakkoluulojen murtamiselle erityistä tukea 

tarvitsevien työntekoa kohtaan (esim. Leiviskä 2012: 85-87; Lämsä 2015: 38; Mänty 

2000: 178-179). Oppilaitosten ja työnantajien välisessä yhteistyössä työnantajat saavat 

tietoa ammatillisesta erityisopetuksesta, erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista, heidän 

opiskelustaan, taidoistaan ja tuen tarpeistaan sekä myös heidän palkkaamiseensa 

liittyvistä mahdollisista tuista. Näin pystytään vaikuttamaan myös asenteisiin 

työpaikoilla. Opiskelija taas tottuu työelämään ja sen käytänteisiin jo opiskeluaikana sekä 

saa itseluottamusta ja uskoa itseensä työntekijänä. (Leiviskä 2012: 87-88; Miettinen 

2015: 23.) 

 

Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, opiskeluaikaisella työharjoittelulla tai muulla 

työkokemuksella on merkitystä opiskelijoiden työllistymisuskolle. Sekä Qenanin ym. 

(2014), Magrinin ym. (2019) että Rädyn ym. (2020) yliopisto-opiskelijoille suunnatuissa 

tutkimuksissa aiempi työkokemus tai työharjoittelu ovat korkeaa työllistymisuskoa 

selittäviä tekijöitä. Suhosen tutkimuksessa (2014: 17) yliopistotyöntekijöiden 

työllistymisuskoa selittävistä tekijöistä laajat sosiaaliset verkostot selittävät vahvimmin 

korkeaa työllistymisuskoa. Opiskeluaikaisella työelämäyhteistyöllä ja työharjoitteluilla 

on mahdollisuus myös luoda opiskelijoille työelämään liittyviä sosiaalisia yhteyksiä. 

Fugaten ym. (2004) mukaan sosiaalinen ja inhimillinen pääoma ovat erityisen tärkeitä 
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yksilötason työllistyvyyden kannalta. Sosiaalisten verkostojen laajuudesta ja 

monimuotoisuudesta on hyötyä työnhaussa. Hyvän sosiaalisen pääoman omaavilla 

ihmisillä on mahdollisuus käyttää sosiaalisia verkostoja epävirallisina 

työnhakuverkostoina. Työn voi löytää muodollisempien verkostojen lisäksi myös 

ystävien tai tuttavien kautta.  

 

Yhteenvetona pyrkimys asenteiden muuttamiseen on tärkeä tavoite erityistä tukea 

tarvitsevien työllistymisuskon kohentamisessa ja työllistymisen helpottamisessa. Sekä 

yhteiskunnan asenteet vammaisten henkilöiden työntekoa kohtaan että vammaisten 

henkilöiden omat asenteet omaa työllistymistä kohtaan täytyy saada työllistymistä 

tukeviksi (Laiho ym. 2010: 40; Ekholm & Teittinen 2014: 92). Tärkeä keino tässä on 

informaation ja kokemusten lisääminen. Työelämäkontaktit jo opiskeluaikana ovatkin 

tärkeitä työllistymistä edistäviä tekijöitä, koska niiden avulla työnantajat saavat tietoa 

erityistä tukea tarvitsevista työnhakijoista, ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat saavat 

kokemusta työelämästä ja itsestään sekä omista vahvuuksistaan työntekijöinä. 

Tulevaisuuden työelämän Starat -hanke on osaltaan pyrkinyt kehittämään juuri tätä 

ammatillisen erityisopetuksen työelämälähtöisyyttä. Kerron hankkeesta lisää seuraavissa 

kappaleissa. 

 

5 TUTKIELMAN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkielmani tarkoituksena on kuvailla erityistä ja vaativaa erityistä tukea ammatillisissa 

opinnoissaan tarvitsevia, valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita, heidän taustaansa ja 

työllistymiseen liittyviä ajatuksia. Erityisesti kiinnostuksenani on selvittää, uskovatko 

opiskelijat työllistymismahdollisuuksiinsa, sekä mitkä eri tekijät ja miten selittävät tätä. 

Aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan pohjautuen pyrin selvittämään, miten ammattiala, 

sukupuoli, pitkäaikainen vamma, sairaus tai oire, arvio omasta työkyvystä, työhalukkuus 

ja optimistisuus selittävät opiskelijoiden työllistymisuskoa. 
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Tutkielmani aineisto liittyy Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen yhteydessä 

Invalidiliitto ry:n toteuttamaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on ollut selvittää 

hankkeessa kehitettyjen opetusmenetelmien vaikutuksia erityistä tai vaativaa erityistä 

tukea tarvitsevien nuorten työllistymiseen. Kyseessä on opettajien kehittämiä ja käyttöön 

ottamia uusia erityisen ja vaativan erityisen tuen opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmiä 

on kehitetty kolmen teeman mukaisesti. Näitä ovat työelämälähtöiset oppimisympäristöt 

ja -menetelmät, valmiina työelämään -valmennus sekä osaava ohjaus ja tuki 

työllistymiseen. (Hiekkala & Kotiranta 2020; Live-Säätiö 2019.) Kiinnostuksen 

kohteenani onkin tutkia myös, ovatko nämä uudet opetusmenetelmät tukeneet 

opiskelijoiden työllistymisuskoa. 

 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ajattelevat omista 

työllistymismahdollisuuksistaan valmistumisvaiheessa? 

 

2. Mitkä eri tekijät ja miten selittävät valmistumisvaiheessa olevien erityistä ja         

vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisuskoa? 

 

3.  Miten uudet opetusmenetelmät tukevat opiskelijoiden työllistymisuskoa? 
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6 AINEISTO, MENETELMÄT JA MUUTTUJAT 

 

6.1 Tulevaisuuden työelämän Starat -hanke 

 

Olen kohdannut aiemmin työssäni erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan 

tarvinneita, eri tavoin fyysisesti vammaisia nuoria, joiden työllistyminen koulutuksesta 

huolimatta on ollut haastavaa. Usein työllistymisen ongelmat vaikuttivat johtuneen jollain 

tavoin henkilön vammaisuuteen tai sairauteen liittyvistä asioista, ei niinkään 

soveltumattomuudesta kyseiseen työhön. Lopulta moni menetti uskonsa työllistymiseen 

ja jättäytyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Tähän omaan kokemukseen pohjautuen halusin 

tutkia aihetta lisää ja lähteä etsimään maisteritutkielman aineistoa aiheeseen liittyen. 

Invalidiliitto ry on minulle ennestään tuttu järjestö ja kysyin, onko heillä aiheeseen 

liittyen aineistoa tai hanketta meneillään. Tarjotuista vaihtoehdoista Tulevaisuuden 

työelämän Starat -hanke ja siihen liittyvä kyselyaineisto vaikuttivat osuvimmalta 

valinnalta. 

 

Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen tavoitteena on ollut edistää erityistä tukea ja 

vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia kehittämällä 

ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä 

toimintaympäristöjä. Tavoitteena on ollut myös edistää kohderyhmän motivaatiota ja 

minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, että opiskelijoilla on nykyistä 

parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja sopeutua jatkuvaan työelämän 

muutokseen. Hanke on kumppanuushanke, jossa toimijoina ovat Ammattiopisto Kiipula, 

Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö 

(Ammattiopisto Live) ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Hankkeen rahoittajana on 

toiminut Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-

ohjelma. (Invalidiliitto ry.)    
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Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen uudet oppimisympäristöt ja -menetelmät 

jakaantuvat kolmeen teemaan. Työelämälähtöiset oppimisympäristöt ja -menetelmät -

kokonaisuus sisältää monipuolisten eri koulutusaloille soveltuvien, työelämälähtöisten ja 

projektiluontoisten PopUp -oppimisympäristöjen kehittämisen. Lisäksi tähän 

kokonaisuuteen kuuluu matalan kynnyksen yrittäjyystoiminnan edistäminen NY-

yritystoiminnan sekä osuuskuntatoiminnan kehittämisen kautta. Valmiina työelämään – 

kokonaisuuteen kuuluu Valmiina työelämään -valmennuksen kehittäminen ja 

toteuttaminen. Valmennuksen tavoitteena on ollut parantaa erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden motivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, 

että opiskelijoilla on nykyistä parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja 

muuttaa työelämää paremmaksi. Osaava ohjaus ja tuki työllistymiseen -kokonaisuuden 

tarkoituksena on ollut luoda alueellisia kumppanuusverkostoja. Näiden tarkoituksena on 

ollut tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia 

parantamalla siirtymävaiheen ohjausprosesseja. Työllistymisen ohjaus- ja tukitoimet on 

suunniteltu vastaamaan siirtymävaiheen tuen tarpeeseen. Verkostomaisen 

työskentelytavan kautta on tarkoitus kehittää työllistämistä edistävän ohjauksen malli. 

(Live-Säätiö 2019.) 

 

Tutkielmani aineisto on kerätty lomakekyselyllä Tulevaisuuden työelämän Starat -

hankkeen yhteydessä Invalidiliitto ry:n toteuttamassa tutkimuksessa.  Invalidiliitto ry:n 

tutkimuksen tarkoituksena on ollut ammatillisten oppilaitosten toteuttaman 

erityisopetuksen vaikutuksen selvittäminen valmistuneen opiskelijan työllistymiseen ja 

hyvinvointiin. Tavoitteena on ollut selvittää opiskelijoiden kokemuksia 

oppimisympäristöistä, työelämävalmennuksesta ja työllistymisen ohjausprosesseista. 

Lisäksi tarkoitus on ollut selvittää opiskelijan itsearvioitua työ- ja toimintakykyä sekä 

näiden asioiden vaikutuksia työllistymiseen. (Hiekkala & Kotiranta 2020; Live-Säätiö 

2019.)  Invalidiliitto ry:n tutkimusta, aineistoa ja aineiston keruuta kuvaan tässä 

tutkimuksen tutkimussuunnitelman sekä tutkimusjohtajan ja projektitutkijan kanssa 

käytyjen keskustelujen ja sähköpostiviestien pohjalta. 
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Invalidiliitto ry:n toteuttaman tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluu 197 opiskelijaa. Heistä 

35 on opiskellut erityisen tuen ja 162 vaativan erityisen tuen turvin. Tutkimus on 

monimenetelmäinen, se koostuu sekä kaksiosaisesta lomakekyselystä että haastatteluista. 

Ensimmäinen kysely on toteutettu vuosina 2020-2021 henkilökohtaisen etenemisen 

mukaisesti valmistumisvaiheessa ja toinen puolen vuoden kuluttua valmistumisesta. 

Kyselytutkimuksen verrokkiryhmä koostuu niistä opiskelijoista, jotka eivät osallistuneet 

hankkeessa kehitettyihin ohjaus- ja opiskelumenetelmiin. He ovat samojen tutkintoalojen 

opiskelijoita kuin intervention kohteena olevat opiskelijat. Kyselyt ovat samansisältöisiä 

kaikille. (Hiekkala & Kotiranta 2020.)   

 

6.1.1 Kysely 

 

Omassa tutkielmassani käytän ensimmäisen kyselyn vastauksista koostuvaa aineistoa. 

Siinä painottuvat tekijät, jotka valmistuvat opiskelijat ovat kokeneet 

merkityksellisimmiksi työllistymisen kannalta. Olennaisena osana kyselyä ovat 

Työterveyslaitoksen Kykyviisari, joka on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä 

kaikille työikäisille, sekä Kaste–ohjelmaan kuuluneessa Virtaa vielä Virta II –hankkeessa 

vuosien 2014–2016 välillä kehitetty Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (Esy). Näiden 

mittareiden avulla saadaan tietoa oppilaitoksissa toteutettavan erityisopetuksen ja tuen 

vaikutuksesta oppilaan elämänlaatuun ja työllistymiseen. (Esy; Hiekkala & Kotiranta 

2020; Työterveyslaitos (1).) 

 

Ensimmäiseen kyselyyn vastatessaan valmistuvat opiskelijat ovat täyttäneet kyselyn joko 

itsenäisesti tai projektitutkijan tai opettajan avustamana. Näin ollen tutkittava on saattanut 

täyttää kyselyn tilanteessa, jossa on myös avustava henkilö ollut läsnä. Vallitseva Covid-

19 -viruksesta johtuva poikkeustilanne on vaikuttanut myös kyselyn toteutumiseen ja 

opiskelijoiden kyselyt toteutettiin alun perin suunnitellusta poikkeavalla tavalla. 

Esimerkiksi projektitutkija ja hanketyöntekijät eivät päässeet oppilaitoksiin kertomaan 

tutkimuksesta ja ohjaamaan opiskelijoita kyselyyn vastaamisessa. Suurimmalta osin 
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opiskelijat ovatkin vastanneet kyselyyn itsenäisesti kotona. Opiskelijoilla on ollut 

kuitenkin mahdollisuus saada vastaamistilanteeseen tukea etänä projektitutkijalta tai 

oman oppilaitoksen edustajalta. Osa opiskelijoista täytti kyselyn oppilaitoksessa ja myös 

joitain etäohjauksia pidettiin, jolloin mukana olivat yksi tai useampi opiskelija, 

oppilaitoksen edustaja ja projektitutkija.  

 

Poikkeustilanteessa valmistuville opiskelijoille on tiedotettu tutkimuksesta puhelimitse 

tai sähköisten viestintäpalveluiden, kuten Wilman, välityksellä. Viestintäpalvelun kautta 

lähetettiin opiskelijoille myös linkki sähköiseen kyselyyn, joka sisältää 

tietosuojailmoituksen, tiedotteen, suostumuslomakkeen ja saatteen, jossa on kerrottu 

mahdollisuudesta saada tukea kyselyyn vastaamiseen etänä. Saatteessa on kerrottu myös 

opiskelijoiden mahdollisuudesta täyttää kysely sähköisen linkin sijasta paperisena 

versiona, jolloin hänelle on postitettu kysely, tietosuojailmoitus, tiedote ja 

suostumuslomake kotiin. Opiskelijoille annettiin ohjeeksi postittaa kyselyyn vastattuaan 

tulosteet suljetussa kirjekuoressa Invalidiliittoon projektitutkijalle.   

 

 6.2 Menetelmät  

 

Erityisryhmien työllistymiseen liittyviä tutkimuksia on tehty sekä kvantitatiivisin että 

kvalitatiivisin menetelmin.  Arvioitaessa menetelmävalintoja tutkijat ovat olleet 

yksimielisiä siitä, että erilaisilla menetelmillä on tarkoituksensa ja niitä tarvitaan 

täydentämään toisiaan (Mänty 2000; Linnakangas ym. 2006; Ekholm & Teittinen 2014). 

Oman maisteritutkielmani aineisto on koostettu lomakekyselyllä, ja aineiston 

analysointiin käytän kvantitatiivisia menetelmiä. Mänty (2000) on tutkimuksessaan 

“Ammatillisista erityisoppilaitoksista elämään” kartoittanut, miten valmistuneiden 

opiskelijoiden siirtymä työelämään ja mahdollisimman itsenäiseen asumiseen on 

onnistunut. Mänty (2000: 174) perustelee kvantitatiivisen tutkimuksen tekoa sillä, että se 

on tilannetta kuvailevaan ja kartoittavaan tutkimukseen sopiva. Omaa valintaani tukee 
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myös se, että maisteritutkielmani aineisto liittyy hankkeeseen, jossa tutkimusta tehdään 

monimenetelmäisesti. 

 

Aineiston analyysiin käytän suoria jakaumia, ristiintaulukointeja sekä usean selittävän 

muuttujan lineaarista regressiomallia. Regressiomallissa raportoin regressiokertoimen 

(B), luottamusvälin 95%:n tasolla, standardoidun regressiokertoimen (Beta), p-arvon (p) 

ja selityskertoimen (korjattu R^2). Ristiintaulukointien yhteydessä luokiteltujen 

selittävien muuttujien ja selitettävän muuttujan välistä riippuvuutta testaan Khiin neliö 

testillä (X^2 riippumattomuustesti), sekä jatkuvien selittävien muuttujien ja selitettävän 

muuttujan riippuvuutta testaan Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. 

 

Päädyin pääanalyysimenetelmänä usean selittäjän lineaariseen regressiomalliin, koska 

analysoin opiskelijoiden työllistymisuskoa monen erilaisen tekijän kautta ja yhteydet 

jatkuvien selittävien muuttujien ja selittävän muuttujan kanssa näyttävät olevan 

lineaarisia. Mukana on sekä jatkuvia selittäviä muuttujia, että luokiteltuja dummy-

muuttujia. Selittävät muuttujat valitsin itse teorian pohjalta, enkä tehnyt esimerkiksi 

askeltavaa valintaa. Askeltavassa valinnassa muuttujat olisi saanut valittua niin, että 

mahdollisimman moni olisi tilastollisesti merkitsevä (Nummenmaa ym. 2019: 253-254). 

Halusin kuitenkin valita mahdollisimman hyvin teoriaan pohjautuvat muuttujat mukaan.  

Regressiomallissa selittävien muuttujien multikollianaarisuutta eli keskenään 

päällekkäistä vaihtelua testaan VIF -arvojen avulla (VIF= Variance Inflatory Factor). 

Muuttujien VIF-arvo ei saisi ylittää arvoa 5. (Nummenmaa ym. 2019: 253.)  Analysoin 

aineiston käyttämällä Rstudio 4.1.1 ohjelmaa. 
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6.3 Muuttujat 

Selitettävänä muuttujana tutkielmassani on työllistymisusko, joka tarkoittaa lyhyesti 

henkilön subjektiivista käsitystä omista työllistymismahdollisuuksistaan. Selittävät 

muuttujat olen valinnut teorialähtöisesti. Perustelen selittävien tekijöiden valintaa osittain 

kompetenssiperusteisen ja dispositionaalisen lähestymistapojen ulottuvuuksilla, osittain 

aiempien tutkimusten työllistymisuskoa selittävien tekijöiden perusteella ja osittain myös 

Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen tavoitteiden perusteella.  Aineiston rajallisuus 

on myös asettanut raamit muuttujien valinnalle. 

 

Selittäviksi taustamuuttujiksi olen valinnut opetusmenetelmäryhmät, sukupuolen, 

ammattialan sekä pitkäaikaisen vamman, sairauden tai oireen. Sukupuolta on tutkittu 

työllistymisuskoa selittävänä tekijänä myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Kasler ym. 

2017; Räty ym. 2020). Rädyn ym. (2020) tutkimuksessa Suomessa on selvitetty, miten eri 

alojen opiskelijat uskovat omiin työllistymismahdollisuuksiinsa. Pitkäaikaisen vamman 

tai sairauden yhteyttä työllistymisuskoon on pyritty selvittämään Magrinin ym. (2019) 

tutkimuksessa, jossa he vertaavat työllistymisuskoa valmistumisvaiheessa olevilla 

vammaisilla ja ei-vammaisilla yliopisto-opiskelijoilla. Tutkielmani vertailuryhmä ei ole 

samankaltainen, koska jokaisella on erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve opinnoissa. 

Tosin Magrini ym. (2019) ovat selvittäneet työllistymisuskoa myös vammaisten ryhmän 

sisällä eri vammaryhmillä. Tutkin tässä tutkielmassa erityisen tuen tarpeisten sisällä 

niiden työllistymisuskoa, joilla on todettu pitkäaikainen vamma, sairaus tai oire ja niiden, 

joilla ei ole. Lisäksi yhtenä selittävänä tekijänä ovat opetusmenetelmäryhmät eli 

Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen interventio- ja verrokkiryhmät, joiden 

selittävyyttä halusin myös hankkeen tutkimuksen tavoitteiden pohjalta selvittää. Tämä 

selventää sitä, onko oppilaitoksesta saadulla tuella uusien opetusmenetelmien myötä 

yhteyttä työllistymisuskon kanssa. 

 



40 

 

Henkilökohtaisiksi työllistymisuskoa selittäviksi muuttujiksi valitsin arvion omasta 

työkyvystä, työhalukkuuden ja optimistisuuden. Erilaiset kykyihin liittyvät ominaisuudet 

sisältyvät Van der Heijden ja Van der Heijdenin (2006) kompetenssiperusteiseen malliin 

työllistyvyyden ulottuvuuksista. Työhalukkuus ja optimistisuus taas sisältyvät Fugaten ja 

Kinickin (2008) dispositionaalisen lähestymistavan ulottuvuuksiin. He kuvaavat 

optimistisuutta elämänmyönteisyyden lisäksi muun muassa itseluottamuksena yksilön 

kohdatessa ja käsitellessä haasteita. 

 

Myös muita selittäviä tekijöitä on teorian ja aiempien tutkimuksien pohjalta todettavissa, 

mutta tutkielmani rajauksen sekä aineiston rajallisuuden vuoksi jäi paljon pois. 

Aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi koulutustaso ja ikä ovat olleet vahvasti 

työllistymisuskoa selittäviä tekijöitä. Invalidiliitto ry:n tutkimuksen kyselyssä ei kysytty 

aiempia koulutuksia, joten tutkielmani aineiston perusteella ei voi tehdä eroa vastaajien 

koulutustasossa. Iältään vastaajat ovat suurimmaksi osaksi samaa ikäluokkaa, alle 30-

vuotiaita. Näistä syistä jätin nämä muuttujat selittävistä tekijöistä pois. 

 

6.3.1 Muuttujakuvaukset ja -muunnokset 

 

Työllistymisuskoa tarkastelen aineiston kysymyksen “Uskotko löytäväsi palkkatyötä?” -

avulla. Vastausvaihtoehdot ovat: “En usko”, “Ehkä, ehkä en”, “Kyllä melko varmasti”, 

“Kyllä varmasti” ja “Kysymys ei ole minulle ajankohtainen”. Opiskelijoiden ajatusten 

kuvaamiseen ja ristiintaulukointiin käytin muuttujaa sellaisenaan, mutta 

regressioanalyysia varten muutin muuttujan arvot numeraalisiksi, niin että En usko=1, 

Ehkä, ehkä en=2, Kyllä melko varmasti=3, Kyllä varmasti=4. ”Kysymys ei ole minulle 

ajankohtainen” -vastaukset poistin. 
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Työhalukkuutta kuvaamaan käytän aineistosta vastauksia väittämään “Toivon pian 

saavani töitä”. Aineistossa kysyttiin: “Miten seuraavat väittämät kuvaavat 

elämäntilannettasi? Alla olevat väittämät käsittelevät työtä ja siihen liittyviä ajatuksia. 

Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava numero.” Asteikko on 1-10, jossa 1= Täysin eri 

mieltä ja 10=Täysin samaa mieltä.  

 

Työkykyä opiskelijat arvioivat aineistossa seuraavan kysymyksen perusteella: 

“Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän 

antaisit nykyiselle työkyvyllesi? Jos et ole tällä hetkellä töissä, arvioi viimeisintä työtäsi 

tai ammattisi vaatimuksia. Jos sinulla ei ole ammattia, arvioi tilannettasi suhteessa siihen 

mitä haluaisit työksesi tehdä.” Arvio tehtiin asteikolla 0-10, jossa 0=En pysty lainkaan 

työhön ja 10=Työkykyni on parhaimmillaan. Nimesin muuttujan työkykyarvioksi. 

 

Interventio- ja verrokkiryhmät sain listauksena projektityöntekijältä jälkikäteen ja lisäsin 

ne itse aineistoon. Niitä eivät siis opiskelijat ole merkinneet vastaushetkellä. Kyseessä on 

kaksiluokkainen muuttuja, joka on regressiomallissa nimellä Ryhmät. Tekstissä käytän 

ryhmistä myös yhteisnimitystä opetusmenetelmäryhmät 

 

Sukupuoli on aineistossa kolmiluokkainen muuttuja, jossa luokat ovat nimeltään 

“Nainen”, “Mies” ja “Muu”.  Havaintojen vähyyden perusteella poistin luokan “Muu” 

regressiomallia varten. Opiskelijoiden kuvauksessa sen kuitenkin huomioin. 

 

Muuttujan ammattiala muodostin luokittelemalla ammatilliset perustutkinnot aloittain. 

Mukaillen Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (Tilastokeskus 2008) ja Opintopolun 

ammatillisen koulutuksen koulutusala luokitusta (Opintopolku 2) päädyin viiteen 

ammattialaan. Ammattialat ovat liiketalousala (47 opiskelijaa), media-ala (7 opiskelijaa), 
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sosiaali-, terveys- ja kasvatusala (11 opiskelijaa), kiinteistö- ja puutarha-ala (17 

opiskelijaa) sekä palveluala (24 opiskelijaa).  Liiketoiminnan perustutkinto sisältyy 

liiketalousalaan ja media-alan perustutkinto media-alaan.  Sosiaali-, terveys- ja 

kasvatusalaan sisältyvät sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä kasvatus- ja 

ohjausalan perustutkinto. Kiinteistö- ja puutarha-alaan kuuluvat puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualan perustutkinto sekä puutarha-alan perustutkinto.  Palvelualaan 

sisältyvät autoalan perustutkinto, logistiikan perustutkinto sekä ravintola- ja cateringalan 

perustutkinto. 

 

Pitkäaikaista sairautta, oiretta tai vammaa on kysytty aineistossa seuraavasti: “Onko 

sinulla yksi tai useampi pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen sairaus, oire tai vamma? 

Pitkäaikaisella tarkoitetaan vähintään kuusi kuukautta kestänyttä tai kestävää ajanjaksoa.” 

Vastausvaihtoehdot ovat “Kyllä” ja “Ei”, eli kyseessä on kaksiluokkainen muuttuja. 

Muuttuja on nimetty regressiomallissa Vammasairausoire 

 

Optimistisuus on kahdesta muuttujasta muodostettu summamuuttuja. Muuttujat ovat: 

“Suhtaudun tulevaisuuteeni myönteisesti” ja “Olen valmis näkemään vaivaa ja tekemään 

asioita tavoitteitteni ja haaveitteni toteutumisen eteen”. Asteikko on molemmissa 

kysymyksissä 1-4, jossa 1= Täysin eri mieltä ja 4= Täysin samaa mieltä. ”En osaa sanoa” 

-vastaukset poistin. 
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6.4 Eettiset näkökulmat 

 

Koska maisteritutkielmani aineisto on koottu Tulevaisuuden työelämän Starat -

hankkeeseen liittyvässä Invalidiliitto ry:n toteuttaman tutkimuksen yhteydessä, myös 

eettisten kysymysten osalta noudatan oman tutkielmani kohdalla samoja menettelyjä. 

 

Kyselytutkimuksessa tutkittavasta on kerätty henkilötietoja sekä toiminta- ja työkykyyn 

ja elämäntilanteeseen liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista on 

kerrottu tutkittavalle muun muassa tietosuojailmoituksessa sekä tutkimuksen tiedotteessa, 

jotka ovat olleet luettavissa sähköisesti Wepropolissa annetun linkin kautta sekä 

paperisena kyselylomakkeen yhteydessä. Tietosuojaselosteen mukaan henkilötietojen 

käsittely tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella 

on vastuuhenkilö. Tutkittaville on kerrottu, että henkilötietoja käytetään ja luovutetaan 

vain historiallista/tieteellistä tutkimusta tai muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten 

(tilastointi), sekä muutenkin toimitaan niin, että tutkittavaa koskevat tiedot eivät paljastu 

ulkopuolisille. (Hiekkala & Kotiranta 2020.) Myös itse käytin pseudoanonymisoitua 

aineistoa, jolloin suorat tunnistetiedot henkilöistä eivät olleet missään vaiheessa 

tiedossani. 

 

Tietosuojaselosteesta on luettavissa, että sähköisessä kyselyssä käytettävä Webropol-

alusta täyttää tietosuojavaateet ja sinne kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. 

Paperilomakevastaukset siirretään käsin Webropoliin ja paperilomakkeet siirretään sen 

jälkeen lukolliseen kaappiin lukolliseen huoneeseen Invalidiliitossa. Tietosuojaselosteesta 

on luettavissa myös, että tutkimusaineistoa analysoidaan pseudoanonymisoituna 

tutkimuksen suoritusaikana ja se anonymisoidaan tutkimuksen päätyttyä.  Sähköinen 

aineisto arkistoidaan Invalidiliiton tutkimushankkeen kansiossa. Tutkimusaineistoa 

säilytetään 10 vuotta, jonka jälkeen se hävitetään. Tutkimussuunnitelmassa tähdennetään 

tutkimusryhmän jäsenien huolehtivan, että tutkimusta toteutettaessa noudatetaan 
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salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen 

luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. (Hiekkala & Kotiranta 2020.)   

 

Tutkittaville on kerrottu, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tutkimukseen osallistumisesta on voinut kieltäytyä tai osallistumisen on voinut 

keskeyttää milloin tahansa. Kuten tutkittaville jaetussa tiedotteessakin todetaan, 

tutkimukseen vastaaminen ei aiheuta tutkittavalle fyysisiä riskejä. Tutkimuksesta on 

voinut kuitenkin aiheutua psyykkistä haittaa ja epämukavuuden kokemista vammasta 

aiheutuvien toimintarajoitteiden ja työelämään osallistumiseen liittyvien haasteiden 

kuvailussa. Myös jonkin verran käytännöllistä haittaa on voinut koitua tutkimukseen 

käytettävään aikaan liittyen. (Hiekkala&Kotiranta 2020.) 

 

Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan ihmistieteellisten tutkimusten jaosto 

on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon. 

 

7 TULOKSET 

 

7.1 Kyselyyn vastanneet erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat 

opiskelijat 

 

Kyselyyn vastasi 106 valmistumisvaiheessa olevaa toisen asteen erityistä tai vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa eri ammatti- ja erityisammattioppilaitoksista 

Suomesta. Vastausprosentti on noin 50. Valmistumisvaiheella tässä tarkoitetaan kyselyyn 

vastaamista aikavälillä noin 1kk ennen – noin 1kk jälkeen valmistumisen. 
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Sukupuolijakauman perusteella vastaajissa on jonkin verran enemmän miehiä kuin naisia. 

Miehiä on 57 prosenttia vastaajista ja naisia on 42 prosenttia. Yksi vastaaja on 

vastausvaihtoehdossa muu. Vastaajien keski-ikä on 23 vuotta. Nuorin vastaajista on 

vastausvuonna 18-vuotias ja vanhin 58-vuotias. Valtaosa vastaajista on nuoria, alle 23-

vuotiaita. Kuvassa 2 on vastaajien iät jaoteltuna luokkiin. Vastaajista 18-20 -vuotiaita on 

54, 21-29 -vuotiaita on 36 ja 30-58 -vuotiaita on 13. Kolme vastaajaa ei ole ilmoittanut 

syntymävuottaan. Invalidiliitto ry:n tutkimuksen kohderyhmä ovat nuoret, alle 30-

vuotiaat opiskelijat. Ensimmäiseen kyselyyn on kuitenkin vastannut myös vanhempia 

valmistuvia opiskelijoita ja pidin heidät myös tässä tutkielmassa mukana. Tämä todentaa 

sitä, että erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden joukossa on myös 

vanhempien ikäryhmien edustajia.    

 

       Kuva 2: Ikäluokat 

 

 

 

Toimintakyvyn rajoitteet  

Vastaajista 40 prosenttia ilmoittaa, että hänellä on yksi tai useampi pitkäaikainen fyysinen 

tai psyykkinen sairaus, oire tai vamma. Ainoastaan yksi on jättänyt vastaamatta 
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kysymykseen. Vastaajista vain neljällä on käytössä säännöllisesti jokin liikkumisen 

apuväline, esimerkiksi pyörätuoli tai kävelykeppi. Valtaosalla on todettu oppimiseen, 

keskittymiseen tai hahmottamiseen liittyvä vaikeus. Heidän osuutensa on 68 prosenttia. 

Lisäksi 18 vastaajaa ei osaa sanoa, onko hänellä todettu edellä mainittuja vaikeuksia. 

 

Opetusmenetelmäryhmät, ammattiopistot ja tutkinnot 

Opiskelijoista 55 prosenttia on osallistunut uusien opetusmenetelmien mukaisiin 

opintoihin, eli kuuluu tutkimuksen interventioryhmään. Verrokkiryhmään kuuluu vähän 

vähemmän, 45 prosenttia opiskelijoista. Ryhmiin jakautumiseen liittyy kuitenkin 

epävarmuuksia. Opiskelijat ovat saattaneet osallistua uusiin opetusmenetelmiin, vaikka 

kuuluvat verrokkiryhmiin. Opettajat ovat olleet epävarmoja, mihin ryhmiin vastaajat ovat 

kuuluneet. Varmistaessa tätä on selvinnyt, että opiskelija olikin eri ryhmässä kuin 

aiemmin on ilmoitettu. Nämä ovat kuitenkin yksittäistapauksia, enimmäkseen ryhmät 

ovat jakaantuneet oikein. Lisäksi uusiin opetusmenetelmiin liittyviin kysymyksiin 

vastaamisessa on väljyyttä. Osittain myös verrokkiryhmäläiset ovat vastanneet niihin, 

kuin olisivat osallistuneet uusiin opetusmenetelmiin. Ryhmien eroja näissä kysymyksissä 

en kuitenkaan käsittele tässä tutkielmassa. 

 

Taulukosta 1 näkyy, että suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista on opiskellut 

Ammattiopisto Kiipulassa. Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelevat erityistä tukea 

tarvitsevat opiskelijat opiskelevat integroituna yleisiin ryhmiin. Muut opistot ovat 

erityisammattioppilaitoksia, joissa opiskelee vaativaa erityistä tukea tarvitsevia 

opiskelijoita. Tämän perusteella voi todeta, että valtaosa kyselyyn vastanneista on 

vaativaa erityistä tukea tarvitsevia. Heidän osuutensa on 81 prosenttia. Tämä näkyi jo 

alunperin kyselyn kohdejoukon jakaantumisessa. 
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Taulukko 1: Vastaajat eri ammattiopistoissa 

Ammattiopisto lkm 

                

% 

Ammattiopisto Kiipula 35 33 

Ammattiopisto Live 25 24 

Ammattiopisto Luovi 13 12 

Ammattiopisto Spesia 13 12 

Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) 20 19 

 

 

 

Taulukossa 2 on kuvattu kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden ammatillisten 

perustutkintojen jakaumat. Ylivoimaisesti eniten vastaajista, 44 prosenttia, on opiskellut 

liiketoiminnan perustutkintoa, eli he ovat valmistuneet merkonomeiksi. Autoalan 

perustutkintoa ja puutarha-alan perustutkintoa on opiskellut molempia 11 prosenttia 

vastaajista. Taulukossa on myös kuvattu ammatilliset perustutkinnot ryhmiteltynä 

ammattialoihin. Tätä jakoa käytän tutkielman regressiomallissa (kts. kappale 6.3.1 

Muuttujakuvaukset ja muunnokset). 

 

Taulukko 2: Vastaajien ammatilliset perustutkinnot ja ammattialat 

Ammatillinen perustutkinto lkm % Ammattiala lkm % 

Autoalan perustutkinto (pienkorjaaja) 12 11 Palvelu 24 23 

Logistiikan perustutkinto (yhdistelmäajoneuvon kuljettaja) 3 3       

Ravintola- ja cateringalanperustutkinto (kokki) 9 9       

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) 10 9 SosTervKasv 11 10 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lasten- ja nuorten ohjaaja) 1 1       

Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) 47 44 Liiketalous 47 44 

Media-alan perustutkinto (mediapalvelujen toteuttaja) 7 7 Media 7 7 

Puutarha-alan perustutkinto (puutarhuri) 12 11 Kiinteisto  17 16 

Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kodinhuoltaja) 5 5  ja Puutarha     
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Optimistisuus 

Optimistisuutta on kuvattu kuvassa 3 kahden muuttujan summamuuttujalla. Kuvasta on 

nähtävissä, että valtaosa summamuuttujan arvoista keskittyy jakauman oikealle laidalle, 

eli asteikon yläpäähän, arvoihin 3-4. Tämä osoittaa, että opiskelijat ovat 

valmistumisvaiheessa varsin optimistisia. Summamuuttujan muodostaviin väittämiin 

viitaten he suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisesti ja ovat valmiit toimimaan 

saavuttaakseen tavoitteensa. 

 

Kuva 3: Optimistisuus (KA 3,3 ja KH 0,6) 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Opiskelijoiden ajatukset työllistymisestä 

 

Suhde työelämään vastaushetkellä 

Opiskelijoista 29 on ollut jo työssä valmistumisvaiheessa. Heistä kahdeksan kertoo 

tarvitsevansa ehkä tukea työelämässä jatkamiseen. Opiskelijoista suurimmalla osalla ei 

ollut töitä valmistumisvaiheessa. Heitä on 77 ja heistä kahdeksalle työelämä ja 
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työllistyminen ei ole jostain syystä ajankohtaista. Opiskelijoista 17 on vastannut, että 

heillä on vähäiset edellytykset siirtyä työelämään tai ainakin he tarvitsevat tukea 

työllistymiseen.  Opiskelijoista 52 taas on vastannut, että heillä on edellytyksiä 

työelämään siirtymiselle. He saattavat kuitenkin tarvita tukea työllistymiseen. 

 

Työllistymisusko     

Taulukossa 3 on esitelty työllistymisusko luokiteltuna muuttujana ja kuvassa 4 jatkuvana 

muuttujana. Valtaosa valmistuvista opiskelijoista, 63 prosenttia, uskoo löytävänsä 

palkkatyötä. 27 prosenttia opiskelijoista uskoo löytävänsä palkkatyötä varmasti ja 36 

prosenttia melko varmasti. Epävarmoja opiskelijoita työllistymisensä suhteen 

valmistuvien joukosta myös löytyy. 27 prosenttia vastaajista on epävarmoja 

työllistymismahdollisuuksistaan ja kolme prosenttia ei usko ollenkaan palkkatyön 

löytymiseen. Seitsemälle prosentille kysymys ei ole ajankohtainen. Histogrammin 

perusteella muuttuja on yksihuippuinen ja siltä osin muistuttaa normaalisti jakautunutta. 

Jakauma ei kuitenkaan ole täydellisen symmetrinen. Vahvasta työllistymisuskosta kertoen 

arvot ovat keskittyneet epäsymmetrisesti skaalan keskipisteen (2,5) oikealle puolelle.  

 

Taulukko 3: Työllistymisusko luokiteltuna muuttujana         Kuva 4: Työllistymisusko jatkuvana muuttujana  

Uskotko löytäväsi palkkatyötä? 

     

lkm 

   

% 

En usko 3 3 

Ehkä, ehkä en 29 27 

Kyllä melko varmasti 38 36 

Kyllä varmasti 29 27 

Kysymys ei ole minulle ajankohtainen 7 7 
                                                                                               

           (KA 2,9 ja KH 0,8) 
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Työhalukkuus ja työkykyarvio 

Kyselyyn vastanneet opiskelijat näyttävät olevan valmistumisvaiheessa hyvin halukkaita 

työllistymään (kuva 5). Keskiarvo toiveissa saada töitä on 8,4. Valtaosa vastauksista on 

arvon 7 yläpuolella, ja noin puolet vastaajista on vastannut olevansa väitteen kanssa 

täysin samaa mieltä. Vastauksissa on kuitenkin myös hajontaa, vastauksia on myös välillä 

3-5. Täysin eri mieltä ei ole kukaan. 

 

Opiskelijat arvioivat oman työkykynsä melko hyväksi, keskiarvoltaan 7,4. Tämä näkyy 

kuvasta 6. Valtaosa vastauksista on puolenvälin eli arvon 5 yläpuolella ja eniten 

vastauksia on kohdassa 10, eli työkyvyn arvioidaan olevan valmistumisvaiheessa 

parhaimmillaan. Huomioitavaa on, että vastauksia jakaantuu kuitenkin lähes koko 

asteikolle, välille 2-10.  

 

Kuva 5: Työhalukkuus (KA 8,4 ja KH 2,0)                                  Kuva 6: Työkykyarvio (KA 7,4 ja KH 2,2) 
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7.3 Työllistymisusko opetusmenetelmäryhmittäin 

 

Taulukossa 4 on esitelty, miten työllistymisusko jakaantuu interventio- ja 

verrokkiryhmien kesken. Molemmissa ryhmissä uskotaan melko tasaisesti palkkatyön 

löytymiseen, jos huomioidaan sekä “melko varmasti” että “varmasti” vastaukset. Nämä 

huomioiden 64 prosenttia interventioryhmään kuuluvista uskoo palkkatyön löytymiseen 

ja 63 prosenttia verrokkiryhmään kuuluvista.  Interventioryhmässä palkkatyön 

löytymiseen uskovat ovat kuitenkin varmempia kuin verrokkiryhmässä. “Kyllä varmasti” 

vastaukset jakaantuvat ryhmien kesken seuraavasti: Interventioryhmä 38 prosenttia ja 

verrokkiryhmä 15 prosenttia. Verrokkiryhmässä varmasti palkkatyön löytymiseen 

uskovien osuus on matala, melko varmasti uskovien osuus taas lähes puolet vastaajista, 

48 prosenttia. Epävarmoja (“Ehkä, ehkä en” ja “En usko”) on prosentuaalisesti hieman 

enemmän interventioryhmässä kuin verrokkiryhmässä. Nämä ovat nähtävissä myös 

kuvassa 7. Siinä erottuu hyvin esimerkiksi, miten interventioryhmän (punainen) “kyllä 

varmasti” -palkki on selvästi korkeampi kuin verrokkiryhmän vastaava palkki. 

 

Tuloksista voi päätellä, että uusiin opetusmenetelmiin osallistuminen on vaikuttanut 

siihen, että jos palkkatyön löytymiseen uskotaan, siihen uskotaan varmemmin. Uusilla 

opetusmenetelmillä ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, uskotaanko palkkatyön 

löytymiseen ylipäätään vai ei. 

 

X^2 -jakauman kriittinen arvo 5 prosentin merkitsevyystasolla vapausastein 4 on 9,926. 

Testin tuloksena saadun alle 0,05 rajan menevän p-arvon (0,04) voidaan tulkita 

viittaavaan siihen, että opetusmenetelmäryhmien välillä on merkitsevää eroa 

työllistymisuskossa. 
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Taulukko 4: Ristiintaulukko työllistymisuskosta opetusmenetelmäryhmittäin 

(*Kysymys ei ole minulle ajankohtainen) 

 

 

Kuva 7: Työllistymisusko opetusmenetelmäryhmittäin  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Uskotko löytäväsi palkkatyötä?       

  En usko Ehkä, ehkä en Kyllä melko varmasti Kyllä varmasti Ei ajankohtainen* Yhteensä 

Ryhmät             

Interventio               2% (1) 29% (17) 26% (15) 38% (22) 5% (3) 100% (58) 

Verrokki                  4% (2) 25% (12) 48% (23) 15% (7) 8% (4) 100% (48) 

Yhteensä                     3% (3) 27% (29) 36% (38) 27% (29) 7% (7) 100% (106) 

X^2     9,926 (df 4, P=0,04)       
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7.4 Työllistymisuskon ja selittävien muuttujien yhteydet 

 

Taulukossa 5 on kuvattu työllistämisuskon ja luokiteltujen selittävien muuttujien 

yhteyksiä ja riippuvuutta ristiintaulukoinnin sekä Khiin neliötestin (X^2) avulla. 

Opetusmenetelmäryhmät on kuvattu jo edellisessä luvussa. 

 

Kun huomioidaan sekä “Kyllä varmasti”, että “Kyllä melko varmasti” vastaukset, 

opiskelijoiden sukupuolella ei näytä olevan suurta eroa uskossa 

työllistymismahdollisuuksiin. Kuitenkin tarkasteltaessa sukupuolten välistä eroa 

työllistymismahdollisuuksiin uskovien joukossa, naispuoliset opiskelijat näyttävät olevan 

miespuolisia varmempia työllistymisestään palkkatyöhön. Naisista 40 prosenttia uskoo 

varmasti palkkatyön löytymiseen ja miehistä vain 18 prosenttia. Khiin neliötestin 

tuloksena saadun p-arvon (0,02) voidaan tulkita viittaavaan siihen, että sukupuolien 

välillä on merkitsevää eroa työllistymisuskossa. 

 

Opiskelijat, joilla on pitkäaikainen sairaus, oire tai vamma näyttävät suhtautuvan 

epävarmemmin työllistymismahdollisuuksiinsa kuin ne, joilla ei ole. Vain 43 prosenttia 

opiskelijoista, joilla on sairaus, oire tai vamma uskovat palkkatyön löytymiseen varmasti 

tai melko varmasti.  Kun taas he, joilla sairautta, oiretta tai vammaa ei ole, uskovat 

enemmän työllistymismahdollisuuksiinsa. Heistä 76 prosenttia uskoo löytävänsä 

palkkatyötä joko varmasti tai melko varmasti.  Khiin neliötestin tuloksena saadun alle 

0,05 rajan menevän p-arvon (0,004) voidaan tulkita viittaavaan siihen, että 

työllistymisuskossa on merkitsevää eroa niiden kesken, joilla on pitkäaikainen sairaus, 

oire tai vamma ja joilla ei ole.  

 

Ristiintaulukoinnin perusteella palvelualoille valmistuneet opiskelijat uskovat 

työllistymiseensä hyvin, 71 prosenttia heistä uskoo löytävänsä palkkatyötä varmasti tai 
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melko varmasti. Sosiaali- terveys ja kasvatusaloille valmistuneista valtaosa, 64 prosenttia, 

uskoo varmasti löytävänsä palkkatöitä. Liiketalousalalta valmistuneiden opiskelijoiden 

joukossa on enemmän hajontaa työllistymisuskossa. Heistä 55 prosenttia uskoo 

löytävänsä palkkatöitä joko varmasti tai melko varmasti, mutta myös epävarmoja 

työllistymisestään on. “Ehkä, ehkä en” vastauksia on 36 prosenttia. Kiinteistö- ja 

puutarha-alalle valmistuneista valtaosa, 59 prosenttia, uskoo melko varmasti löytävänsä 

palkkatöitä. Media-alalla on hajontaa vastauksissa, mutta myös vastaajia vain vähän. 

Khiin neliötestin tuloksena saadun p-arvon (0,054) voidaan tulkita viittaavaan siihen, että 

ammattialojen välillä on merkitsevää eroa työllistymisuskossa, vaikkakin p-arvo on juuri 

tilastollisen merkitsevyyden rajalla. 

 

Taulukko 5: Ristiintaulukko vastaajien työllistymisuskosta ja luokitelluista selittävistä tekijöistä     

  Uskotko löytäväsi palkkatyötä?       

  En usko Ehkä, ehkä en Kyllä melko varmasti Kyllä varmasti Ei ajankohtainen* Yhteensä 

Sukupuoli             

Nainen 0% (0) 29% (13) 24% (11) 40% (18) 7% (3) 100%  (45) 

Mies 5% (3) 25% (15) 45% (27) 18% (11) 7% (4) 100%  (60) 

Yhteensä                     3% (3) 27% (29) 36% (38) 27% (29) 7% (7) 100% (106) 

X^2     9,77 (df 3, P=0,02)       

              

VammaSairausOire             

Kyllä 5% (2) 45% (19) 26% (11) 17%  (7) 7% (3) 100%  (42) 

Ei 2% (1) 16% (10) 41% (26) 35% (22) 6% (4) 100%  (63) 

NA 0% (0) 0%  (0) 100%  (1) 0%  (0) 0% (0) 100%   (1) 

Yhteensä                     3% (3)   27% (29) 36% (38) 27% (29) 7% (7) 100% (106) 

X^2     13,44 (df 3, P=0,004)       

              

Ammattiala             

Palvelu 0% (0) 17% (4) 42% (10) 29% (7) 13% (3) 100% (24) 

SosTerKasv 0% (0) 9% (1) 18% (2) 64% (7) 9% (1) 100% (11) 

Liiketalous 4% (2)   36% (17) 32% (15) 23% (11) 4% (2) 100% (47) 

Media 14%(1)  29% (2) 14% (1) 29% (2) 14% (1) 100% (7) 

Kiinteistö ja Puutarha 0% (0)   29% (5) 59% (10) 12% (2) 0% (0) 100% (17) 

Yhteensä 3% (3) 27% (29) 36% (38) 27% (29) 7% (7) 100% (106) 

X^2     20,78 (df 12, P=0,054)     

(*Kysymys ei ole minulle ajankohtainen) 
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Taulukossa 6 on esitelty työllistymisuskon ja jatkuvien selittävien muuttujien välisiä 

riippuvuuksia ja tilastollista merkitsevyyttä Pearsonin korrelaatiokertoimen (r) avulla.  

Työkykyarviolla on vahva korrelaatiokerroin työllistymisuskon kanssa ja myös p-arvo 

osoittaa tilastollista merkitsevyyttä. Myös työhalukkuuden ja optimistisuuden p-arvot 

osoittavat tilastollista merkitsevyyttä. Niiden korrelaatiokertoimet ovat matalampia, 

mutta yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa selvinä pidettyjä ja vahvoja (kts. Jokivuori 

ja Hietala 2007:59). Nämä korrelaatiot antavat perusteita regressiomallin laskemiselle. 

 

Taulukko 6: Työllistymisuskon ja jatkuvien selittävien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet ja p-arvot. 

Muuttuja r P-arvo 

Työkykyarvio 0,52 <0,001*** 

Työhalukkuus 0,38 <0,001*** 

Optimistisuus 0,30 0,0024** 

 

Tilastollinen merkitsevyys: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

 

7.5 Työllistymisuskoa selittävät tekijät 

 

Taulukossa 7 on esitelty usean selittävän muuttujan lineaarinen regressiomalli, jossa 

selitettävänä muuttujana on työllistymisusko ja selittävinä muuttujina 

opetusmenetelmäryhmät, sukupuoli, pitkäaikainen sairaus, oire tai vamma, ammattiala, 

arvio työkyvystä, työhalukkuus ja optimistisuus. 

 

Regressiomallin mukaan opiskelijoiden arvio omasta työkyvystä selittää edelleen 

merkitsevästi työllistymisuskoa, kun muut mallissa olevat selittävät tekijät on vakioitu. 
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Yllä mainittu Pearsonin korrelaatiokerroin saa siis tukea myös usean selittäjän 

regressioanalyysistä. Regressiokertoimen mukaan muuttujilla on positiivinen yhteys. Kun 

arvio omasta työkyvystä paranee, myös työllistymisusko kasvaa. Myös sukupuoli on 

tilastollisesti merkitsevä työllistymisuskon selittäjä, kun muut mallissa olevat tekijät on 

vakioitu. Regressiokertoimen mukaan miespuoliset opiskelijat uskovat naisia vähemmän 

työllistymismahdollisuuksiinsa. 

 

Ammattialat eivät ole muuten p-arvon perusteella tilastollisesti merkitsevä selittäjä, paitsi 

liiketalousala vertailussa palvelualaan. Regressiokertoimen mukaan, kun muut mallissa 

mukana olevat selittävät tekijät on vakioitu, liiketalousalan opiskelijoiden eli 

merkonomiksi valmistuvien työllistymisusko on matalampaa kuin palvelualan 

opiskelijoiden (kokit, autojen pienkorjaajat ja yhdistelmäajoneuvojen kuljettajat). 

Opetusmenetelmäryhmät, pitkäaikainen sairaus, oire tai vamma, työhalukkuus ja 

optimistisuus eivät olleet tässä regressiomallissa tilastollisesti merkitseviä selittäjiä 

työllistymisuskolle. 

 

Regressiomallin selityskertoimen (Korjattu R^2) mukaan mallissa mukana olevat 

selittävät muuttujat selittävät 36,3 prosenttia työllistymisuskon vaihtelusta. Tätä voidaan 

pitää hyvänä selitysasteena yhteiskunta-, käyttäytymis- ja ihmistieteellisessä 

tutkimuksessa (Jokivuori& Hietala 2007:71). Kaikkien mukana olleiden selittävien 

muuttujien VIF -arvot ovat alle viiden, tämän perusteella mallissa ei esiinny 

multikollianaarisuutta. VIF-arvot ovat välillä 1,16-2,01. Mallissa mukana olevat selittävät 

tekijät ovat siis toisiinsa nähden varsin itsenäisiä selittäjiä.    
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Taulukko 7: Usean selittävän muuttujan lineaarinen regressiomalli, selitettävänä työllistymisusko 

Muuttuja  B  Luottamusväli  beta p 

RyhmätVerrokki -0.082 (-0.427, 0.263) -0.048   

SukupuoliMies -0.319 (-0.618, -0.019) -0.187 * 

VammasairausoireKyllä -0.29 (-0.597, 0.017) -0.168   

Ammattiala         

AmmattialaSosTervKasv -0.136 (-0.698, 0.425) -0.049   

AmmattialaLiiketalous -0.4 (-0.787, -0.013) -0.236 * 

AmmattialaMedia -0.147 (-0.843, 0.55) -0.039   

AmmattialaKiinteistöjaPuutarha -0.248 (-0.754, 0.257) -0.113   

Työkykyarvio 0.147 (0.071, 0.224) 0.384 *** 

Työhalukkuus 0.061 (-0.024, 0.147) 0.14   

Optimistisuus 0.145 (-0.094, 0.384) 0.11   

R^2, korjattu 0.363       

Ammattialassa vertailuryhmänä palveluala.  

Tilastollinen merkitsevyys: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

 

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida niiden luotettavuus ja rajoitukset.  

Invalidiliitto ry:n tutkimuksen perusjoukoksi valikoitui 197 erityisen ja vaativan erityisen 

tuen opiskelijaa, joille kyselylomakkeet lähetettiin. Kyselyn vastausprosentti (noin 50 

prosenttia) on kyselytutkimuksissa tyypillistä tasoa ja sitä voidaan pitää 

sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa riittävänä (esim. Vehkalahti 2014: 44; Martin 

2006:88). Kyselyyn vastanneet ovat jakautuneet kattavasti tutkimuksessa mukana 

olleisiin eri oppilaitoksiin. Epäselväksi jää, paljonko esimerkiksi koronaepidemiatilanne 

vaikutti siihen, ketkä kyselyyn lopulta vastasivat. Avun saanti vastaamiseen saattoi olla 

hankalampaa vallitsevassa poikkeustilanteessa, ja näin vastaajissa saattoi olla enemmän 

niitä, jotka pystyivät vastaamaan itsenäisesti.  
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Aineisto kuvaa hyvin sitä perusjoukkoa, josta yleistyksiä halutaan tehdä eli 

ammattioppilaitoksissa opiskelevia erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevia 

opiskelijoita. Sen sijaan tulosten yleistettävyys esimerkiksi muihin oppilaitoksiin kuten 

yliopistoihin on epävarmempaa. Kontrolloidumpi koeasetelma olisi parantanut jo 

aiemmin mainitsemaani interventio- ja verrokkiryhmiin jakautumisen epävarmuutta. 

Tässä tutkielmassa tähän liittyvät haitat jäävät kuitenkin vähäisiksi, koska mukana ei ole 

esimerkiksi suoraan uusia opetusmenetelmiä koskevia muuttujia. 

 

Tutkimuksen kysely perustuu itsearviointiin, ja näin ollen saatava tieto perustuu 

subjektiivisiin kokemuksiin. Tästä johtuen esimerkiksi tietynlaiset vastaustaipumukset 

saattavat korostua ja vaikuttaa muuttujien välisiin yhteyksiin. Joillain henkilöillä voi olla 

taipumuksena välttää järjestelmällisesti vastausasteikkojen ääripäitä. Myös tunnetila tai 

vireystila vastaushetkellä on saattanut vaikuttaa vastauksiin. Tulevaisuuden työelämän 

Starat -hankkeen projektitutkija kertoi, että jotkut vastaajat olivat valitelleet kyselyä liian 

pitkäksi ja kertoneet väsyneensä vastaamiseen. Poikkeavia havaintoja oli kuitenkin 

vähän. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että osa vastauksista oli pakollisia. Eteenpäin ei 

päässyt vastaamatta kysymykseen. Tämä on voinut johtaa myös siihen, että vastaaja on 

vastannut kysymykseen ajattelematta, vain päästäkseen kyselyssä eteenpäin. Tällä saattaa 

olla vaikutusta vastausten todenmukaisuuteen.   

 

Osa vastaajista on tarvinnut vastaustilanteessa avustajaa. Epäselväksi jää, missä määrin 

näissä tilanteissa avustaja on johdatellut tahattomasti tai tahallisesti vastauksia. Erityistä 

tai vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija saattaa myös tarvita johdattelua, jotta saa 

vastattua kysymykseen. Vastaajan ja avustajan välinen suhde saattaa vaikuttaa 

vastaustilanteessa. Jos avustaja on esimerkiksi oppilaitoksen edustaja, opiskelijan saattaa 

olla vaikea kertoa tyytymättömyydestään opetussisältöihin tai alhaisesta motivaatiostaan 

työllistyä. Uskon kuitenkin, että vastaajat ja avustajat ovat pyrkineet toimimaan 

vastaustilanteessa niin, että vastaukset ovat mahdollisimman totuudenmukaisia.  
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Tutkimuksessa mukana olleet mittarit kuvasivat tutkittua aihetta tarkasti. Tulevaisuuden 

työelämän Starat -hankkeen ja siihen liittyvien tutkimusten toteuttajat ovat alan 

ammattilaisia ja tuntevat kohderyhmän sekä ammatillisen erityisopetuksen. 

Kyselylomakkeessa käytetyt mittarit ovat vakiintuneita mittareita, joita on käytetty 

laajasti aikaisemmin julkaistuissa tutkimuksissa. Kyselylomaketta ei oltu laadittu 

suoranaisesti työllistymisuskoa selittävien tekijöiden mittaamiseen. Tämä vaikeutti 

osaltaan muuttujien muodostamista. Vaikka valitsemani muuttujat kuvasivatkin aihetta 

tarkasti, esimerkiksi summamuuttujien muodostaminen osoittautui vaikeaksi. Yksittäisten 

muuttujien käyttö vähensi vastausten vaihtelua. Kyseessä on poikkileikkaustutkimus, 

joten havaittujen yhteyksien suunnista muuttujien välillä ei voi tehdä varmoja päätelmiä, 

vaan oletukset pohjautuvat teoriaan.  Pitkittäistutkimuksella pystyisi paremmin tutkimaan 

ilmiöiden välisiä syy-seuraussuhteita.  

 

Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammattiopistoissa opiskelevien 

työllistymisuskoa selittäviä tekijöitä on tutkittu niukasti. Vertailtavuus esimerkiksi 

yliopisto-opiskelijoille tehtyihin tutkimuksiin on osittain ongelmallista erilaisen 

kohderyhmän ja erilaisten koulutusalojen vuoksi. Tämä tutkielma tarjoaakin 

hedelmällistä pohjaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

työllistymisuskon sekä sitä selittävien tekijöiden jatkotutkimukselle.  

 

 

9 POHDINTA  

 

Tämän tutkielma tarkoituksena oli selvittää ammattiin valmistuvien erityistä ja vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisuskoa ja sitä selittäviä tekijöitä. 

Teorian perusteella selittäjiksi usean muuttujan lineaariseen regressiomalliin valitsin 

sukupuolen, pitkäaikaisen sairauden, oireen tai vamman, ammattialan, työhalukkuuden, 

arvion omasta työkyvystä sekä optimistisuuden. Lisäksi selittäväksi tekijäksi valitsin 
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Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen Invalidiliitto ry:n toteuttaman tutkimuksen 

interventio- ja verrokkiryhmät. Tällä pyrin selvittämään, selittivätkö hankkeen uudet 

opetusmenetelmät opiskelijoiden työllistymisuskoa. 

 

9.1 Keskeiset tulokset 

 

Työllistymisusko 

Työllistymisusko on tutkielmani keskeinen käsite ja selitettävä muuttuja. Kaikista 

kyselyyn vastanneista erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista 63 

prosenttia uskoo valmistumisvaiheessa löytävänsä palkkatyötä eli heidän 

työllistymisuskonsa on korkealla tasolla. Joukosta löytyy myös niitä, jotka ovat 

epävarmoja työllistymisestään, mutta työllistymismahdollisuuksiinsa uskovien määrä on 

kokonaisuutena positiivinen.  

 

Rädyn ym. (2020) mukaan myös suomalaiset yliopisto-opiskelijat suhtautuvat yleisesti 

ottaen toiveikkaasti mahdollisuuksiinsa saada työtä valmistumisen jälkeen. Laihon ym. 

(2010: 40) selvityksen mukaan taas näyttää siltä, että vammaiset henkilöt ovat melko 

epäuskoisia työllistymisensä suhteen. Näyttääkin siltä, että tämän tutkielman tulokset 

vahvistavat Rädyn ym. (2020) tutkimuksen havaintoja valmistumisvaiheessa olevien 

opiskelijoiden työllistymisuskosta enemmän kuin Laihon ym. (2010) vammaisille tehdyn 

tutkimuksen havaintoja. Laihon ym. (2010: 24) tutkimuksessa kohderyhmänä ovat 

vammaiset, mutta tähän tutkimukseen verrattuna vastaajat ovat vanhempia ja 

moninaisemmissa elämänvaiheissa. Molempien tutkimusten vertailtavuus on kuitenkin 

epävarmaa tämän tutkielman tulosten kanssa kohderyhmien erilaisuuden vuoksi.  

Tutkielmastani ei selviä, miten vastaukset suhteutuvat siihen, että osalla opiskelijoista on 

jo palkkatyö valmistumisvaiheessa. He ovat saattaneet myös vastata uskovansa 

palkkatyön löytymiseen. Jos näin on, se kertoo tietysti myös työllistymisuskosta 

työelämässä jo mukana ollessa. Joukossa on myös niitä, joille kysymys työllistymisestä ei 
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ole ajankohtainen. He saattavat lukeutua siihen joukkoon, joilla jo on työpaikka ja tästä 

syystä eivät koe työllistymiskysymyksiä ajankohtaisina, tai mahdollisesti heillä on 

suunnitelmissa jatkokoulutus.  

 

Arvio omasta työkyvystä 

Tulosten perusteella erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

työllistymisuskoa selittää vahvimmin arvio omasta työkyvystä. Kun arvio omasta 

työkyvystä kasvaa, myös usko omiin työllistymismahdollisuuksiin kasvaa. Tulos on 

yhteneväinen aiempien tutkimusten tulosten kanssa, joissa arvio omasta työkyvystä, 

akateeminen suorituskyky tai työkykyyn liittyvät taidot ja kyvyt elämän eri osa-alueilla 

selittävät työllistymisuskoa (Ergün & Şeşen 2021; Qenani ym. 2014; Räty ym. 2020; 

Suhonen 2014). Työllistymisuskon ja arvioidun työkyvyn yhteys oli myös odotettu, sillä 

erilaiset työhön liittyvät kyvyt ja taidot lukeutuvat kompetenssiperusteisen 

lähestymistavan mukaan yksilötason työllistyvyyttä kuvaaviin ulottuvuuksiin (Van der 

Hejde & Van der Hejden 2002).  Martinin tutkimuksessa nuorten vammaisten 

elämänkulun muotoutumisesta ei pääasiallisesti selvitetty työllistymisuskoa ja arviota 

työkyvystä sitä selittävänä tekijänä. Kuitenkin aiheeseen liittyvänä ja sitä vahvistavana 

tutkimustuloksena vammaiset nuoret pitävät työelämään siirtymisen edellytyksenä oman 

terveydentilan ja toimintakyvyn kohenemista sekä omien taitojen ja kykyjen 

lisääntymistä esimerkiksi koulutuksen myötä. (Martin 2016: 190.) 

 

Työterveyslaitoksen (2) mukaan työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn 

välisestä tasapainosta. Työkyvyn osa-alueita ovat terveys ja toimintakyky, ammatillinen 

osaaminen, omat asenteet työtä kohtaan sekä johtaminen, työyhteisö ja työolot. Lisäksi 

työkykyyn vaikuttavat sosiaaliset verkostot ja yhteiskunnalliset rakenteet. Huomioitavaa 

on, että samanlaisten osa-alueiden katsotaan vaikuttavan työllistymisuskoon. Työkyvyssä 

on siis kyse hyvin monitahoisesta asiasta ja on vaikea arvella, miten erityistä ja vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat itse työkyvyn määrittelevät arvioidessaan sitä. Joka 

tapauksessa tässä tutkielmassa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
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arvioivat työkykynsä valmistumisvaiheessa keskimäärin melko hyväksi (ka 7,4 asteikolla 

1-10). Vastaukset jakaantuvat koko asteikolle, mutta huomioitavaa on, että lähes neljäsosa 

vastaajista ilmoitti työkykynsä olevan parhaimmillaan valmistumisvaiheessa. 

Työkykyarvion osalta tulokset näyttävät positiivisemmalta kuin Laihon ym. (2010: 27-

28) tutkimuksessa vammaisten kohdalla. Siinä vammaisista henkilöistä hieman yli 

kolmasosa arvioi työkykynsä erinomaiseksi tai hyväksi ja kaksi kolmasosaa kohtalaiseksi 

tai huonoksi. Kuten mainittu, Laihon ym. tutkimuksen kohderyhmä on kuitenkin vähän 

erilainen, esimerkiksi iältään ja elämänvaiheiltaan monipuolisempi.  

 

Sukupuoli 

Naisopiskelijoiden miesopiskelijoita korkeampi työllistymisusko on myös tilastollisesti 

merkitsevää ja aiempiin tutkimuksiin suhteutettuna yllättävää. Esimerkiksi Qenanin ym. 

(2014) ja Rädyn ym. (2020) yliopisto-opiskelijoille tehdyissä tutkimuksissa sekä Suhosen 

(2014) yliopiston työntekijöille tehdyssä tutkimuksessa miehet uskovat työllistymiseensä 

naisia vahvemmin. Räty ym. (2020) mainitsevat tutkimuksessaan tulosten olevan 

yhteneväisiä Marshin (1989) tutkimuksen tuloksiin, jossa on todettu jo peruskoulussa 

poikien uskovan kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa vahvemmin kuin tyttöjen. Olisikin 

mielenkiintoista selvittää, voiko tämän tutkielman päinvastaiseen tulokseen vaikuttaa 

opiskelijoiden erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve. Qenanin ym. (2014) 

tutkimuksessa miesten vahvempaa työllistymisuskoa selitettäessä tuodaan esille muun 

muassa näkemys, että miehet luottavat vahvemmin itseensä ja omiin kykyihinsä ja 

haluavat erottua niillä. Naiset taas ovat yhteisöllisempiä ja samaistuvat mielellään 

ryhmään. Pohdinkin, saattavatko nämä erot vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevilla toisin 

päin, eli naisten yhteisöllisempi luonne selittäisikin korkeampaa työllistymisuskoa. Moni 

erityistä tukea tarvitseva tarvitsee tukea myös työllistymiseensä. Voidaan pohtia, onko 

naisten yhteisöllisempinä miehiä luontevampi ottaa tätä tukea vastaan ja sitä kautta 

uskovat työllistymiseensä miehiä enemmän. Sukupuolten välisen epätasa-arvon 

työmarkkinoilla on myös todettu olevan vammaisten keskuudessa lievempää kuin 

väestössä keskimäärin. Työttömyys tai työllisyys ei ole toiselle sukupuolelle toista 
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yleisempää. (Linnakangas ym. 2006: 76.) Tällä voisikin olla yhteyttä siihen, että erityistä 

tukea tarvitsevien kohdalla miesten työllistymisusko ei ole ainakaan naisia vahvempaa, 

kuten se yleensä tutkimuksissa on.    

 

Ammattialat 

Tutkittaessa ristiintaulukoinnin perusteella työllistymisuskoa eri ammattialoilla, esiin 

nousee ensinnäkin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoiden vahva usko 

työllistymiseen ja toisaalta liiketalousalan muita suurempi epävarmuus työllistymistä 

kohtaan. Pitää kuitenkin huomioida, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoita 

on vastaajissa vain 11, eli huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi liiketalousalan 

opiskelijoita. Pienen ryhmän kohdalla voi olla helpommin riskinä, että se edustaa 

työllistymisajatusten suhteen epätyypillistä ryhmää alan sisällä. Liiketalousalan 

matalampi työllistymisusko on myös regressiomallin perusteella tilastollisesti 

merkitsevää, kun mallin muut tekijät on huomioitu. Vertailussa palvelualaan palvelualan 

opiskelijat, eli tässä tutkielmassa kokit, autoalan pienkorjaajat ja yhdistelmäajoneuvon 

kuljettajat uskovat työllistymiseensä enemmän kuin liiketalousalan merkonomit.  Muut 

alat eivät ole regressiomallin perusteella tilastollisesti merkitseviä työllistymisuskon 

selittäjiä. 

 

Rädyn ym. (2020) suomalaisille yliopisto-opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa 

opiskeluala on tilastollisesti merkitsevä työllistymisuskoa selittävä tekijä. Siinä 

opiskelualojen välisiä eroja työllistymisuskossa selitetään muun muassa alojen ulkoisella 

työmarkkinatilanteella. Erot ammattialojen välisessä ulkoisessa työmarkkinatilanteessa 

saattavat tämänkin tutkielman tuloksissa osaltaan vaikuttaa. Ammattialoista 

tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2020 parhaiten työllistyivät terveys- 

ja hyvinvointialan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, joista 83 prosenttia oli 

vuoden sisällä valmistumisesta työllistynyt. Linnakankaan ym. (2006: 75) tutkimuksen 

mukaan vammaiset ja pitkäaikaissairaat työskentelevät muita palkansaajia useammin 

terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä julkisessa hallinnossa. Sosiaali- ja 
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terveysaloilla näyttää olevan hyvä työmarkkinatilanne tarkasteltuna sekä yleisellä tasolla 

että myös yksilöidymmin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden keskuudessa. Naisvaltaisten 

alojen hyvä työmarkkinatilanne voi osaltaan selittää tässä tutkimuksessa myös 

ammatillisesta erityisopetuksesta valmistuneiden naisten korkeampaa työllistymisuskoa.  

 

Rädyn ym. (2020) tutkimuksessa humanististen alojen opiskelijoiden pessimistisempää 

työllistymisuskoa pohdittiin muun muassa alan hajanaisuuden kautta. Epävarmuutta luo 

se, että työpaikkoja on lukuisia, mutta ne ovat monenlaisia ja hajallaan. Myös merko-

nomien ammatti esittäytyy melko yleispätevänä, monenlaiseen työhön mahdollistavana 

(Opintopolku (3)). Pohdinkin, voisiko tämä tuoda epävarmuutta erityistä ja vaativaa eri-

tyistä tukea tarvitsevien merkonomien työllistymisuskolle. Omia vahvuuksiaan ja mah-

dollisuuksiaan alan sisällä voi olla vaikeampi hahmottaa, jos vaihtoehdot ovat moninai-

set.  

 

 

Työhalukkuus 

Noin puolet opiskelijoista ilmoittaa olevansa täysin samaa mieltä väitteen “Toivon pian 

saavani töitä” kanssa ja keskiarvo on 8,4. Tämä havainto näyttää positiiviselta ja 

positiivisemmalta kuin esimerkiksi Laihon ym. selvityksessä (2010: 27-28), jossa 46 

prosenttia tutkimukseen osallistuneista vammaisista henkilöistä on halukkaita tekemään 

töitä. Tulosten erilaisuuteen saattaa kuitenkin vaikuttaa kohderyhmien erilaisuus 

ikäjakaumaltaan ja elämänvaiheiltaan. Työhalukkuuden kohdalla pitää mielestäni 

huomioida se, että kaikki eivät ehkä tässä vaiheessa halua työllistyä palkkatyöhön, ja se 

on myös oikea valinta. Suunnitelmissa voi olla esimerkiksi opiskelujen jatkaminen, 

välivuoden pitäminen tai johonkin muuhun toimintaan kuin palkkatyöhön osallistuminen. 

Kuten Lehto (2011: 21) toteaa, työmarkkinoiden ulkopuolellakin on tärkeää toimintaa, 

joka täyttää toiminnallisesti työn tunnusmerkit, vaikkei niille muodostu vaihtoarvoa. 

Esimerkkeinä hän mainitsee muun muassa vapaaehtoistyöt ja vertaistuen. 
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Työhalukkuus ei ollut tässä tutkielmassa tilastollisesti merkitsevä selittäjä 

työllistymisuskolle. Tämän tutkielman tulosten perusteella ei siis voi vetää johtopäätöksiä 

halun työllistyä ja työllistymisuskon välisistä yhteyksistä. Valitsin työhalukkuuden 

selittäväksi tekijäksi Fugaten ja Kinickin (2008) dispositionaalisen lähestymistavan 

uramotivaatio -ulottuvuuden perusteella. Halu työllistyä on siis määriteltävissä osaksi 

työllistymisuskon käsitettä, mutta tämän tutkielman kohderyhmän kohdalla jäi 

epäselväksi, onko sillä yhteys työllistymisuskoon myös selittävänä tekijänä.   

 

Optimistisuus 

Valmistumisvaiheessa olevat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 

näyttävät suoran jakauman perusteella olevan hyvin positiivisia tulevaisuuden suhteen ja 

valmiita toimimaan toteuttaakseen tavoitteitaan. Tämä vaikuttaa hyvin positiiviselta 

lähtökohdalta, koska usean aiemman tutkimuksen mukaan oma asenne ja toiminta ovat 

merkittäviä tekijöitä erityistä tukea tarvitsevien työllistymisessä (esim. Almgren 2013; 

Ekholm & Teittinen 2014; Laiho ym. 2010; Lämsä 2015). 

 

Optimistisuus ei kuitenkaan selittänyt tässä tutkielmassa työllistymisuskoa tilastollisesti 

merkitsevästi. Tulosten perusteella voi siis väittää, että optimistisuudella ei ole yhteyttä 

työllistymisuskoon valmistumisvaiheessa olevilla erityistä ja vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevilla opiskelijoilla. Aiemmissa tutkimuksissa on nähtävissä tästä poikkeavia 

tuloksia ja optimistisuus tai sille läheiset käsitteet selittivät työllistymisuskoa (Kasler ym. 

2017; Qenani ym. 2014; Suhonen 2014). Myös Fugate ja Kinicki (2008) liittävät 

optimistisen asenteen vahvasti yksilötason työllistyvyyteen liittyväksi ominaisuudeksi.  

 

Pitkäaikainen sairaus, oire tai vamma 

Ristiintaulukosta on nähtävissä, että opiskelijoista he, joilla on pitkäaikainen sairaus oire 

tai vamma, ovat epävarmempia palkkatyön löytymisestä. Tätä oletusta tukee myös 

esimerkiksi Magrinin ym. (2019) tutkimus, jossa yliopisto-opiskelijoiden 



66 

 

työllistymisuskolla ja vamman koetulla vaikutuksella on negatiivinen suhde. 

Selvityksessä kävi ilmi, että eroja työllistymisuskossa oli vammaisten ryhmän sisällä 

riippuen vamman laadusta. Vamman ja sairauksien määrä ja laatu näyttävät olevan 

sidoksissa paitsi työllistymisuskoon, myös työllistymiseen itsessään (Martin 2006: 190-

191; Linnakangas ym. 2006: 73). Mitä suurempi vamman haitta-aste on, sitä 

epätodennäköisemmin henkilö kuuluu työvoimaan (Linnakangas ym. 2006: 73). 

 

Pitkäaikainen vamma, sairaus tai oire ei kuitenkaan ollut tämän tutkielman 

regressiomallissa tilastollisesti merkitsevä työllistymisuskon selittäjä, kun muut mallin 

tekijät huomioitiin. Näin yhteys muuttujien välillä jää epäselväksi. 

 

Opetusmenetelmäryhmät 

Ristiintaulukoinnin perusteella interventio- tai verrokkiryhmiin kuulumisella ei näyttänyt 

olevan yhteyttä siihen, uskooko opiskelija työllistymismahdollisuuksiinsa ylipäätään, 

mutta työllistymiseen uskovien joukossa interventioryhmässä olleet opiskelijat näyttivät 

uskovan varmemmin. Tämän perusteella voisi päätellä, että Tulevaisuuden Työelämän 

Starat -hankkeen uudet opetusmenetelmät ovat vahvistaneet työllistymisuskon varmuutta.  

 

Opetusmenetelmäryhmät eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitsevä selittäjä enää, 

kun myös muut tekijät oli vakioitu. Työllistymisuskolla ei siis ole tämän tutkielman 

tulosten perusteella merkitsevää yhteyttä siihen, onko osallistunut Tulevaisuuden 

Työelämän Starat -hankkeen opetusmenetelmiin vai ei.  
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9.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkielmani tulosten perusteella näyttää siltä, että erityistä ja vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevilla opiskelijoilla on valmistumisvaiheessa varsin positiivinen näkemys 

työllistymiseen liittyvistä asioista. Suorien vastausjakaumien perusteella he ovat 

halukkaita työllistymään, uskovat työllistymismahdollisuuksiinsa ja arvioivat työkykynsä 

hyväksi. He myös suhtautuvat tulevaisuuteen optimistisesti. Tulokset eivät vastaa siihen, 

mitkä tekijät positiiviseen kuvaan ovat johtaneet ja kuinka suuri vaikutus oppilaitoksilla 

osaltaan on tähän. Havaintojen voi todeta olevan kuitenkin signaali sille, että 

opiskeluaikana on kyetty pitämään yllä positiivista kuvaa työllistymiseen liittyvien 

asioiden ympärillä. Näiden opiskelijoiden korkea työllistymisusko antaa hyvät 

lähtökohdat mahdollisuuksille työllistyä. Nivelvaiheyhteistyön tärkeys nousee tässä 

kohtaa esille, jotta positiivinen asenne työllistymistä kohtaan säilyisi valmistumisen 

jälkeenkin, eivätkä esimerkiksi mahdolliset kielteiset asenteet tai epäonnistumiset 

työnhaussa lannistaisi liikaa. Myös Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeessa on 

pyritty vastaamaan siirtymävaiheen tuen tarpeeseen kehittämällä työllistymisen ohjaus- ja 

tukitoimia (Live-Säätiö 2019). Kuten aiemmin tässä tutkielmassa on todettu, 

nivelvaiheyhteistyöllä pyritään tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Tämä tavoite tukee myös työllistymisuskoa.   

 

Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Räty ym. 2020; Qenani ym. 2014) on ilmennyt, että 

valmistumisen läheisyys vaikuttaa opiskelijoiden työllistymisuskoon niin, että 

lähestyttäessä valmistumista työllistymisusko vähenee. Tässä tutkielmassa 

työllistymisuskoa tutkittiin vain valmistumisvaiheessa, mutta kiinnostava 

jatkotutkimusaihe olisi selvittää erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 

työllistymisuskoa valmistumisvaiheen lisäksi myös toisaalta aiemmassa vaiheessa 

opiskelua ja toisaalta myöhemmin, esimerkiksi puoli vuotta valmistumisen jälkeen. Näin 

pystyttäisiin arvioimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat työllistymisuskoon opiskelun 

kuluessa tai sen jälkeen, ja sitä kautta pyrkiä kehittämään tarvittavia tukimuotoja. 
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Työllistymisuskon tukeminen ja tutkiminen on työllistymisen ja työelämässä mukana 

pysymisen kannalta tärkeää. Korkean työllistymisuskon on todettu olevan yhteydessä 

myös hyvinvointiin (esim. Kirves 2014; Suhonen 2014). Tätä kautta tärkeää on tutkia ja 

tukea myös tekijöitä, joilla on yhteys työllistymisuskoon. Tässä tutkielmassa tilastollisesti 

merkitseviä työllistymisuskoa selittäviä tekijöitä ovat vahvimpana arvio omasta 

työkyvystä sekä lisäksi sukupuoli ja ammattialoista liiketalousala vertailussa 

palvelualaan. On myös tekijöitä, jotka eivät olleet mukana tutkielman regressiomallissa, 

mutta jotka aiempien tutkimusten perusteella ovat selittäneet opiskelijoiden 

työllistymisuskoa. Hyödyllisiä jatkotutkimusaiheita olisivat esimerkiksi ympäröivän 

yhteiskunnallisen tilanteen tai sosiaalisten verkostojen yhteys työllistymisuskoon erityistä 

ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla. 

 

Ympäröivän yhteiskunnallisen tilanteen tai taloustilanteen yhteydestä työllistymisuskoon 

on eriäviä tutkimustuloksia. Esimerkiksi Qenanin ym. (2014) tutkimuksessa ulkoinen 

epävarma taloustilanne Yhdysvalloissa ei selitä yliopisto-opiskelijoiden 

työllistymisuskoa, mutta Rädyn ym. (2020) suomalaisessa sekä Ergünin ja Şeşenin 

(2021) turkkilaisessa tutkimuksessa ulkoisilla talous- ja työmarkkinatilanteilla on yhteys 

työllistymisuskoon. Tässä tutkielmassa ympäröivä yhteiskunnallinen tilanne ei ole 

mukana työllistymisuskoa selittävänä muuttujana. Tutkielmani kohderyhmä kuitenkin 

valmistui ja vastasi kyselyyn keskellä maailmanlaajuista tartuntatautikriisiä. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisikin selvittää, oliko vallitsevalla 

koronavirusepidemiatilanteella mahdollisesti vaikutusta erityistä ja vaativaa erityistä 

tukea tarvitsevien työllistymisuskoon ja työllistymismahdollisuuksiin. Vaikka 

työllistymisusko nyt olisikin korkealla tasolla, onko esimerkiksi korona-ajan 

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemisellä vaikutusta 

työllistymisuskoon myöhemmässä vaiheessa. Merkittävää on sekin, miten työpaikat ja eri 

toimialat selviävät kriisistä ja pystyvät jatkossa mahdollistamaan erityistä ja vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen ja myös työssäoppimisen. (Owal Group Oy 

2021: 90.)  

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211036105
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Suhosen tutkimuksessa sosiaaliset verkostot ovat vahvimmin yliopistotyöntekijöiden 

työllistymisuskoa selittävä tekijä, ja hän totesi sen vahvistavan aiempia tutkimustuloksia. 

Suhonen totesi, että tärkeää olisikin jo opiskeluaikana panostaa sosiaalisiin taitoihin ja 

painottaa verkostojen tärkeyttä. (Suhonen 2014: 23-24.) Hyödyllistä olisi tutkia, 

millainen yhteys sosiaalisilla verkostoilla on työllistymisuskoon erityistä ja vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla ja miten esimerkiksi työssäoppimisjaksot tukevat 

sosiaalisia taitoja ja työelämän sosiaalisten verkostojen kartuttamista jo opiskeluaikana.   

 

Tässä tutkielmassa ei saatu tilastollisesti merkitsevää vastausta kolmanteen 

tutkimuskysymykseen, eli siihen, tukevatko Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeen 

uudet opetusmenetelmät opiskelijoiden työllistymisuskoa. Aiemman 

tutkimuskirjallisuuden perusteella opiskeluaikaisella työkokemuksella on yhteys 

korkeaan työllistymisuskoon. Tiiviillä yhteistyöllä työelämään jo opiskeluaikana voidaan 

muuttaa työelämän asenteita sekä kasvattaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden itseluottamusta työnhakijoina ja työntekijöinä. Näin ollen 

työllistymisuskonkin kannalta on tärkeää myös jatkossa panostaa työllistymistä tukeviin 

opetusmetodeihin ja kehittää erityisopetuksen työelämäyhteistyötä.  

 

Koska aiempaa tutkimusta sukupuolen yhteydestä erityistä ja vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisuskoon ei ole saatavilla, olisikin hyödyllistä 

selvittää, mistä tässä tutkielmassa esille tullut erityistä tukea tarvitsevien naisten 

korkeampi työllistymisusko johtuu. Erot voivat johtua esimerkiksi yksilöllisistä eroista 

sukupuolien välillä tai siitä, miten yhteiskunta eri sukupuolet kohtaa ja työllistymisuskoa 

mahdollistaa. Onko erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien miesten vaikeampi 

pyytää ja ottaa vastaan tukea työllistymiseensä? Vaikuttaako naisvaltaisen sosiaali- ja 

terveysalan hyvä työmarkkinatilanne myös erityistä ja vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevien naisten korkeampaan työllistymisuskoon? Joka tapauksessa sukupuolen 

tilastollisesti merkitsevä yhteys työllistymisuskoon on tärkeä havainto jatkossa 

tutkittaessa tai kehitettäessä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 

työllistymiseen liittyviä asioita.  
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Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut tukea 

opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistamista opiskeluaikana. Tämä tavoite on tärkeä 

myös ajatellen tutkielmassa esille tulleita ammattiala tai perustutkinto -kohtaisia eroja 

työllistymisuskossa. On tärkeää selkiyttää ja yksinkertaistaa erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden kanssa, mihin tehtäviin omalla koulutuksella on mahdollista työllistyä ja 

mitä vahvuuksia itsellä on juuri oman alan vaihtoehtoja ajatellen. 

 

Arvio omasta työkyvystä on tulosten perusteella vahva selittäjä työllistymisuskolle ja 

tämä vahvistaa myös aiempia tutkimustuloksia. Voidaankin todeta, että työkyvyn 

tukeminen ja erityisesti opiskelijan luottamuksen vahvistaminen omaa työkykyä kohtaan 

on olennaista jo opiskeluaikana. Tulos myös vahvistaa sitä, että on tärkeää ylläpitää ja 

kehittää yhteiskunnallisia erityisryhmien työllistämisen tukitoimia sekä pyrkiä 

purkamaan työelämässä erityisryhmien työllistymistä vaikeuttavia asenteita. Näin 

pystytään osaltaan mahdollistamaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan 

henkilön luottamusta siihen, että juuri hänen työkyvyllään on mahdollista työllistyä 

koulutusta vastaavalle alalle. 
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