
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1108 Tampereen yliopistosta 1999 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1108 Employment Survey of Tampere University Graduates 1999

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/



Tampereen yliopisto

Perustutkinnosta I NYKYINEN TYÖTILANNE JA TYÖHIS-
valmistuneiden TORIA VALMISTUMISEN JÄLKEEN
työllistymiskysely a) Oletko tällä hetkellä?

1 vakituisessa työssä
2 määräaikaisessa työssä

Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut 3 teen osa-aikatyötä / keikkatöitä _____tuntia/vko
4 itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana

Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme 5 työllistettynä / työharjoittelussa
selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin 6 työttömänä työnhakijana
valmistuneiden sijoittumista työhön ja eräitä 7 työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa
työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä. 8 päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai

arvosanaan)
9 muuten työelämän ulkopuolella, miten?

____________________________________
Yliopistoilta odotetaan aktiivisia toimia valmistu-
neiden työllistymisen edistämiseksi. Tampereen
yliopistossa näitä toimia koordinoi rekrytointi- b) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmis-
palvelut, jonka toiminnasta olet saanut erikseen tumisesi jälkeen?
informaatiota.

Olen ollut työssä __________ kuukautta, josta
Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajantasalla koulutustani vastaavissa tehtävissä __________
olevaa tietoa niin rekrytointipalvelutoiminnan kuukautta.
kuin myös yliopiston laitosten ja oppiaineiden c) Kuinka kauan olit heti valmistumisen jälkeen työttömänä
käyttöön. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että ennen kuin pääsit ensimmäiseen työpaikkaasi?
työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi
huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, Olin työttömänä ______________kuukautta
opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä d) Oletko opiskeluaikanasi ollut opiskelualaasi liittyvässä
työharjoittelun järjestämisessä. työssä (työharjoittelussa tai muuten)?

1 kyllä, yhteensä __________ kuukautta
Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luotta-
muksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan anta- 2 en
mat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän
olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja •Seuraavat kysymykset (e - k) tässä osiossa
raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteen- vain työssäoleville (a-kohdassa vastaus 1 - 6)
vetotietojen pohjalta. Lomakkeiden numerointi
yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin kautta e) Nykyinen työnantajasi on
koulutusalaasi sekä helpottaa palautusten 1 yksityinen yritys
seurantaa. 2 kunta, kuntayhtymä

3 valtio, valtion liikelaitos
4 muu julkisen hallinnon organisaatio
5 järjestö tai vastaava

Odotamme vastaustasi viimeistään 6 oma yritys, vastaanotto tms.
kahden viikon kuluessa oheisella 7 muu, mikä?
palautuskuorella. _____________________________________

f) Ammattinimikkeesi

Lisätietoa antavat koulutuspäällikkö Jukka ________________________________________
Mäkinen puh. (03) 215 1148 sekä yhteyssihteeri
Merja Juurakko, puh. (03) 2157787 g) Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan

yliopistollista tutkintoa?

•Vastaa kysymyksiin rengastamalla oikea 1 kokonaan 2 osittain 3 ei lainkaan
vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille
varattuun tilaan. Kiitos vaivannäöstäsi!



Tampereen yliopisto

h) Mikä seuraavista lähinnä kuvaa päätyötäsi tällä hetkellä? II TYÖNHAKUTILANNE JA TYÖNHAKU-
(valitse yksi annetuista vaihtoehdoista tai kirjoita oma MENETELMÄT
kuvauksesi kohtaan 8)

1 tutkimus •Mikäli et ole valmistumisen jälkeen lainkaan
2 opetus tai koulutus hakenut töitä, voit ohittaa osion II kysymykset.
3 johto- ja esimiestehtävät
4 konsultointi
5 asiakastyö a) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt
6 markkinointi ja myynti eniten? (valitse enintään kaksi)
7 hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät
8 viestintä- ja mediatyö 1 ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini
9 toimisto- ja esikuntatehtävät 2 vastannut lehti-ilmoituksiin
10 joku muu, mikä? 3 tehnyt omaa aktiivista yhteydenottotyötä

____________________ työantajien suuntaan / käyttänyt henkilökohtaisia
suhteita, sukulaisia, tuttavia (networking, puhelut,

i) Mikä oli tärkein / ratkaisevin hakukanava nykyisen avoimet hakemukset jne.)
työpaikkasi saamisessa? (valitse yksi) 4 käyttänyt yliopiston rekrytointipalvelujen tarjontaa

1 jatkan entisellä työnantajalla / sain paikan 5 käyttänyt työvoimatoimiston palveluja
työnantajalta, jolla olen ollut töissä opiskeluaikana 6 jotakin muuta, mitä? ______________________

2 lehti-ilmoitukseen vastaaminen
3 oma aktiivinen yhteydenottotyö työnantajien suun-

taan / henkilökohtaiset suhteet, sukulaiset, tuttavat b) Ympyröi seuraavista tekijät, joiden arvelet vaikeuttaneen
(networking, puhelut, avoimet hakemukset jne.) työllistymistäsi / estäneen työllistymisesi?

4 yliopiston rekrytointipalvelut / työvoimatoimisto
välitti työpaikan 1 työkokemuksen puute

2 puutteelliset tietotekniikkataidot
5 muu, mikä? ____________ 3 puutteellinen kielitaito

j) Minkä seuraavista tekijöistä itse uskot painavimmin 4 puutteet kommunikaatiotaidoissa
vaikuttaneen siihen, että sait nykyisen työpaikkasi? (valitse 5 tutkinto ja sen opintoyhdistelmä
enintään kaksi) 6 sukupuoli

7 ikä
1 tutkinnon pääaine 8 perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy
2 tutkinnon opintoyhdistelmä (pääaine-sivuaineet- 9 muu, mikä? ________________

muut opinnot)
3 opinnäytteen/gradun luomat valmiudet ja kontaktit
4 työharjoittelu / aikaisempi työkokemukseni c) Millaisia ongelmia olet kohdannut työhaussa
5 erityinen osaamiseni jollain alueella (suhdeverkosto, valmistumisesi jälkeen?

kielitaidot, kommunikaatiotaidot, erityislahjakkuus)
6 oikea asenne ja motivaatio työhön ___________________________________
7 harrastuksieni / luottamustehtävieni tuoma ___________________________________

lisäpätevyys ja kontaktit ___________________________________
8 oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen

seuraaminen
9 muu, mikä? ______________________________

k) Mitä seuraavista työelämänvalmiuksista uskot nyk. työn-
antajasi sinussa erityisesti arvostavan (valitse yksi ryhmä)

III VALMISTUMINEN JA SIIHEN
1 sosiaaliset taidot VAIKUTTANEET TEKIJÄT

-kommunikaatio- ja tiimityötaidot
-palveluhalukkuus Kerro lyhyesti, mitkä erityiset tekijät, olosuhteet, asiat tms.

merkittävimmän vaikuttivat siihen, että valmistuit.
2 analyyttiset taidot

-ongelmanratkaisukyky
-päätöksentekotaidot _______________________________________
-tiedonhankinta - ja  tutkimustaidot

3 henkilökohtaiset ominaisuudet _______________________________________
-joustavuus ja sopeutumiskyky
-kehittymispotentiaali _______________________________________

4 asiantuntijatiedot erityisalalta
5 muuta, mitä? ___________________________ _______________________________________

Muuta kommentoitavaa: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


