K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD1099 Tampereen yliopistosta 1994-1996 valmistuneiden työelämään sijoittuminen
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD1099 Employment Survey of Tampere University Graduates 1994 - 1996
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

LIITE 2
Tampereen yliopisto

Vastavalmistuneiden

1

työllistymiskysely

NYKYINEN TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA VALMISTUMISEN JÄLKEEN

a)

Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut
Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme
selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin
valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä
työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä.
Korkeakouluilta odotetaan tällä hetkellä aktiivisia
toimia valmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Tampereen yliopistossa on käynnistetty
näitä toimia toteuttamaan rekrytointipalvelut,
näiden toiminnasta olet saanut erikseen informaatiota.

Oletko tällä hetkellä?
1
2

vakituisessa työssä
määräaikaisessa työssä

3
4
5
6
7
8
9

teen osa-aikatyötä / keikkatöitä__________tuntia/vko
itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana
työllistettynä
lyhennetyllä työviikolla / lomautettuna
työttömänä työnhakijana
työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa
päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai
arvosanaan)
muuten työelämän ulkopuolella, miten?

10

_____________________________
b)

Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajantasalla
olevaa tietoa niin rekrytointipalvelutoiminnan
kuin myös yliopiston laitosten ja oppiaineiden
käyttöön. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että
työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi
huomioon opiskelijamäärien mitoituksessa, sekä
harjoittelun järjestämisessä

Onko nykyinen työpaikkasi ensimmäinen valmistumisesi
jälkeen?
1
on
2
ei, vaan ensimmäinen työnantajani ja
ammattinimikkeeni valmistumisen jälkeen olivat

___________________________________
___________________________________

c)

.
Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän
olisi tunnistettavisssa Aineiston analysointi ja
raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta.
Odotamme vastaustasi viimeistään
kahden viikon kuluessa oheisella
palautuskuorella.

d)

e)

Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen?
Olen ollut työssä ______________ kuukautta.
Kuinka kauan olit heti valmistumisen jälkeen työttömänä
ennen kuin pääsit ensimmäiseen työpaikkaasi?
Olin työttömänä __________kuukautta
Oletko opiskeluaikanasi suorittanut harjoittelun
1
valtionhallinnon harjoittelijana______ kuukautta
2
muuten
______
kuukautta
3
en ollut harjoittelijana.

Seuraavat kysymykset (f-1) tässä osiossa vain
työssäoleville (a-kohdassa vastaus 1 - 6)
Lisätietoja antavat projektipäällikkö Jukka
Mäkinen puh. (03) 215 7524 sekä projektisihteeri Pirjo Palmroos puh. (03) 2115 7868.

f)

Vastaa kysymyksiin rengastamalla oikea
vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille
varattuun tilaan.

Nykyinen työnantajasi on
1
yksityinen yritys
2
kunta, kuntayhtymä
3
valtio valtion liikelaitos
4
muu julkisen hallinnon organisaatio
5
järjestö tai vastaava
6
oma yritys, vastaanotto tms.
7
muu, mikä?

__________________________________________
g)
Ammattinimikkeesi
____________________________________________________
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h)

II

TYÖNHAKUTILANNE JA TYÖNHAKUMENETELMÄT
•Mikäli et ole valmistumisen jälkeen ollut
päätoimisessa työssä, vastaa osion
kysymyksiin a-d

Asemasi organisaatiossa
1
johto
2
keskijohto
3
asiantuntijatehtävät
4
toimihenkilö- tai assistenttitehtävät
5
avustavat tai suorittavat tehtävät
6
itsenäinen ammatin tai elinkeinonharjoittaja
7
muu, mikä? ___________________

a)

i)
Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan
yliopistollista tutkintoa?
1
2
3

kokonaan
osittain
ei lainkaan

j)
Toimitko nykyisessä työtehtävässä koulutustasi vastaavalla alalla?
1
2
3

toimin täysin koulutustani vastaavalla alalla
toimin osittain koulutustani vastaavalla alalla
toimin eri alalla kuin koulutukseni edellyttäisi

Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt
eniten? (valitse enintään kaksi)
1
vastannut lehti-ilmoituksiin
2
ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini
3
käyttänyt henkilökohtaisia suhteita, informoinut
sukulaisia ja tuttavia
4
tehnyt omaa aktiivista yhteydenottotyötä
työnantajien suuntaan (networking; puhelut,
avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne)
5
käyttänyt yliopiston rekrytointipalvelujen tarjontaa
6
käyttänyt työvoimatoimiston palveluja
7
jokin muu, mikä? ________________________
8
en ole hakenut töitä

b)
Mikä on mielestäsi keskeisin syy siihen, että et ole vielä
saanut ensimmäistä työpaikkaasi valmistumisen jälkeen?
1
työkokemuksen puute
2
puutteet joissain työelämätaidoissa (kielitaito,
atk-taidot jne)
3
tutkinto ja sen aineyhdistelmä
4
sukupuoli
5
ikä
6
perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy
7
muu, mikä'?
___________________________

k)
Mikä oli tärkein/ratkaisevin hakukanava nykyisen
työpaikkasi saamisessa?
1
lehti-ilmoitukseen vastaaminen
2
jatkan entisessä tehtävässä
3
sain paikan työnantajalta/jatkan työnantajalla,
jolla olen ollut töissä opiskeluaikana (harjoittelijana, kesä-, osa-aika- tai projektityössä)
4
oma aktiivinen yhteydenottotyö (puhelut, avoimet
hakemukset, käynnit jne)
5
henkilökohtaiset suhteet, sukulaiset, tuttavat
6
yliopiston rekrytointipalvelut välitti työpaikan
7
sain työpaikan työvoimatoimiston kautta
8
muu, mikä?
_____________________

c)

Oletko osallistunut työvoimapoliittiseen tai vastaavaan
koulutukseen valmistumisen jälkeen?
1
2

en
olen, mille kurssille?
_________________________________________
_________________________________________

1)
Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttivat painavimmin
nykyisen työsuhteesi solmimiseen? (valitse enintään kaksi)
1
2
3
4
5
6
7
8

tutkinnon aineyhdistelmä
aikaisempi työkokemukseni
erikoisalaan perehtyminen/tutkielman sopiva
aihepiiri
kielitaitoni/kansainvälinen kokemukseni
monipuoliset tiedot/taidot sekä laaja
yleissivistys
hyvä menestyminen työnhakuprosessissa
(hakemus, haastattelu, testit)
jatkan entisellä työnantajalla
muu, mikä? ______________________________

d)

Millaisen lisä- tai erikoistumiskoulutuksen uskoisit
nykytilanteessa auttavan sinua työnhaussa ja avaavan
väylän työpaikkaan
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Muuta kommentoitavaa:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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