
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työ-
elämään 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:

FSD2070 Employment Survey of Tampere University Postgraduates 1998

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 

 

JATKOTUTKINNON 
SUORITTANEIDEN 
TYÖLLISTYMISKYSELY 

Hyvä Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon 
suorittanut 

Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme 
selvittämään Tampereen yliopistossa hiljat-
tain jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumis-
ta työhön, eräitä työnhakuun liittyviä tekijöitä 
sekä jatkotutkinnon vaikutusta työelämässä. 

Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajan 
tasalla olevaa tietoa jatkotutkinnon suoritta-
neiden työllistymisestä. Lähitulevaisuudessa 
on odotettavissa kasvua jatkotutkinnon 
suorittaneiden määrässä ja tästä johtuen 
myös kysymys lisensiaattien ja tohtorien 
työhön sijoittumisesta ja koulutuksen ja työn 
vastaavuudesta ajankohtaistuu entisestään. 

Systemaattinen jatkotutkinnon suorittanei-
den työllistymisseuranta on käynnistynyt 
Tampereen yliopistossa vuonna 1997. 
Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että 
työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuk-
si huomioon jo jatkokoulutusta suunnitelta-
essa. Palautetta antamalla voit vaikuttaa 
myös kyselylomakkeen edelleen kehittelyyn. 

Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vas-
taajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi 
siten, että vastaaja olisi tunnistettavissa. 
Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin 
tehdään pelkästään yhteenvetotietojen poh-
jalta. 

Odotamme vastaustasi viimeistään 
kahden viikon kuluessa oheisella 

palautuskuorella. 

Lisätietoja antavat rekrytointipalvelujen 
projektipäällikkö Jukka Mäkinen, p. (03) 215 
7148 sekä amanuenssi Pirjo Palmroos, p. 
(03)215 7509. 

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

Kiitos vaivannäöstäsi! 

I OPINTOHISTORIA 

1. Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi 
akateemiset tutkinnot. 

Tutkinto: _____________________________ 

Suoritusvuosi:   _____________________________ 

Yliopisto tai 
Korkeakoulu:    _____________________________ 

Tutkinto: _____________________________ 

Suoritusvuosi:_______________________________ 

Yliopisto tai 
Korkeakoulu: _______________________________ 

Tutkinto: _____________________________ 

Suoritusvuosi: ______________________________ 

Yliopisto tai 
Korkeakoulu: _______________________________  

2. Oletko suorittanut muita, esimerkiksi keskiasteen 
tutkintoja? Mitä ja milloin? 

Osoitelähde: Tampereen yliopiston opiskelijarekisteri 

4. Nykyinen työnantajasi
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5. Työnantajasektori 

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? 
__________________________________ 
__________________________________ 

III TYÖHISTORIA PERUSTUTKINNON JA 
VIIMEISIMMÄN JATKOTUTKINNON 
VÄLISSÄ 

12. Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi 
kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon 
välissä. 

1 Vakituisessa työssä   ____vuotta 
2 Määräaikaisessa työssä  ____vuotta 
3 Osa-aika-/keikkatyössä  ____vuotta 
4 Työskentely apurahalla  ____vuotta 
5 Työttömänä työnhakijana  ____vuotta 
6 Muuten työelämän ulkopuolella, ____vuotta 
 miten?_____________________________ 

 

6. Ammattinimikkeesi ________________ 

7. Kuulutko tutkijakouluun? 

1 Kyllä                          2 En 

7.1 Tutkijakoulun nimi 

 

 

8. Työskenteletkö / opiskeletko kokonaan tai osittain 
ulkomailla? 

1  Kyllä 2  En  

8.1 Minkälaisessa organisaatiossa ja 
millaisissa tehtävissä työskentelet / 
opiskelet ulkomailla? Missä maassa? 

13. Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain 
vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi? 

1 Kyllä, _____vuodeksi 
2 Osittain, olin osa-aikaisesti virkavapaana 
3 En 

13.1. Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten 
rahoitit keskeytysajan?  
1 Olin toisessa työssä, jossa oli 

mahdollisuus tehdä tutkimustyötä 
2 Tutkimusapurahalla 
3 Säästöilläni 
4 Työnant. sopi työaikajärjestelyistä 
5 Muuten 

 

9. Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta. 

10. Vastaako nykyinen työtehtäväsi 
vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? 

              2     Osittain 

14. Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa 
suorittaessasi? 

    1 Kyllä 2 

14.1 Tutkijakoulun nimi 

 
15. Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla 
perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? 

 

1 Kyllä, yht.__ vuotta 2 En 
 

11. Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen 
tehtäväsi hoidossa? 

1 Ehdottomasti kyllä 
2 Käytännössä kyllä, mutta alemmatkin 

tutkinnot kelpaavat 
3 Ei 

15.1 Minkälaisessa organisaatiossa 
ja millaisissa tehtävissä työskentelit / opiskelit 
ulkomailla? Missä maassa? 

 

1     Kyllä 3     Ei

En
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V TYÖNHAKU 

16. Miten sait nykyisen työpaikkasi? 

22. Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta 
olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Minkälaista? 

  

Mikäli et ole lainkaan hakenut töitä viimeisimmän 
jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, ole hyvä ja siirry 
kysymykseen 24. 

17. Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet 
käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 

1 Vastannut lehti-ilmoituksiin 
2 Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini 

  3 Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä / käyttänyt 
henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, 
avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne.) 

4 Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita 
5 Käyttänyt     yliopiston     rekrytointipalvelujen 

tarjontaa 
6 Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja 
7 Jotain muuta, mitä? 

23. Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta 
olevan erityistä haittaa työnhaussa? Minkälaista? 

24. Onko työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä 
ajankohtainen? 

1 Kyllä                       2 

25. Miltä taholta toivoisit saavasi neuvoja työnhaussa 
ja työhakuun liittyvissä ongelmissa? 

 

18.Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon 
suorittamisen jälkeen? 

1 Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
2 Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
3 Palvelut 
4 Teollisuus 
5 Koulutus ja tutkimus 
6 Terveys- ja sosiaalipalvelut 
7 Muu toimiala, mikä? 

V JATKOTUTKINNON MERKITYS 
TYÖELÄMÄSSÄ 

26. Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? 

 
___________________________________

  

19. Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä 
jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 

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?         
 ______________________________ 

27. Koetko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä 
työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? 

   Kyllä                               2  Ei 

28. Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä 
jatkotutkinnon suorittaneena? Millaista suhtautuminen 
on pääasiassa ollut? 

1 Positiivista 
2 Negatiivista 
3 Sekä positiivista että 
negatiivista/neutraalia 

 

20. Mistä olet työtä hakenut? 
 

1 Suomesta 
2 Ulkomailta 
3 Sekä Suomesta 

että ulkomailta 

29. Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi  
työurasta merkittävästi muuttuneet 
jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen 
verrattuna perustutkinnon jälkeiseen 
aikaan? 

 

21. Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon 
jälkeisessä työnhaussa? Mitä? 

1
 

Kyllä 2 Ei

TARVITTAESSA JATKA VASTAUKSIASI 
TAI KIRJOITA MUITA KOMMENTTEJA 
KÄÄNTÖPUOLELLE! 

 

Ei

1


