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Tampereen yliopisto 

 

 

 
Kandidaatin tutkinnosta 

valmistuneiden työllistymiskysely 
 

Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut 
 

Yliopisto toimii aktiivisesti valmistuneiden työllistymisen 

edistämiseksi. Tampereen yliopistossa näitä toimia koordinoi 

Opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut. Lähestymme sinua 

kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta 

hiljakkoin kandidaatin tutkinnosta valmistuneiden sijoittu-

mista työhön ja eräitä työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä.  

 

Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajan tasalla olevaa tietoa 

niin ura- ja rekrytointipalvelutoiminnan kuin myös yliopiston 

tieteenalayksiköiden ja oppiaineiden käyttöön. Kyselyn 

tuloksia voidaan hyödyntää myös akateemisten työuraa 

koskevissa tutkimuksissa. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, 

että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon 

mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien 

sisällöissä, opetuksessa sekä työharjoittelun järjestämisessä. 

 

Työllistymiskyselyyn vastaamaan on valittu ne kandidaatin 

tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka eivät tietojemme mukaan 

tällä hetkellä opiskele aktiivisesti Tampereen yliopistossa ja 

joilla on rekisteröityjä opintosuorituksia kuluneen lukuvuoden 

ajalta enintään kymmenen opintopisteen (10 op) verran. 

 

Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, 

eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa 

ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi 

ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen 

pohjalta. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot 

opintorekisterin kautta koulutusalaasi sekä helpottaa 

palautusten seurantaa. Kyselyn tuloksia julkaistaan keväällä 

2013 Ura- ja rekrytointipalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: 

www.uta.fi/rekry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja antavat Ura- ja rekrytointipalveluiden 

kehittämispäällikkö Kaisa Lammi, puh. 050 574 9719  

sekä osastosihteeri Johanna Honkanen, puh. 040 190 1821. 

 

▪ Vastaa kysymyksiin rengastamalla sopivin 

vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun 

tilaan. Kiitos vaivannäöstäsi! 
 

 

I KOULUTUS- JA TUTKINTOTAUSTA 
 

a) Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon jälkeen muita, 

esimerkiksi toisen asteen tutkintoja (esim. merkonomi) ennen 

Tampereen yliopistossa suorittamaasi kandidaatin tutkintoa?  
  

      1      En 

      2      Kyllä, 

              mitä ja milloin? ______________________________ 
 

b)   Oletko suorittanut muita korkeakoulututkintoja (esim. 

       yliopisto/AMK-tutkinto) ennen Tampereen yliopistossa  

       suorittamaasi kandidaatin tutkintoa? 
 

       1      En 

       2      Kyllä,  

               mitä ja milloin? _____________________________  
 

c)   Minkä näet olevan pääasiallinen syy siihen, että et tässä  

      vaiheessa ole jatkanut opintojasi maisterin tutkintoon asti? 
 

1 Työpaikan saaminen tai yleensä työtilanne 

2 Opiskelemallani alalla kandidaatin tutkinto on riittävä 

3 Tällä hetkellä opiskelu ei ole minulle ajankohtaista 

4 Mietin, onko pääaineeni minulle oikea / jatkanko 

tässä koulutusohjelmassa 

5 Muu syy, mikä?______________________________ 

___________________________________________ 

d) Jos olet jatkanut maisterin tutkintoon, missä suoritat opintoja? 
 

1 Jatkan opintoja Tampereen yliopistossa 

a) entisessä pääaineessa 

b) vaihdoin pääainetta, mikä? __________________  

2 Jatkan opintoja toisessa oppilaitoksessa, mikä 

oppilaitos ja tutkinto?  
 

  __________________________________________  
 

  __________________________________________  
 

e)   Oletko suunnitellut jatkavasi opintojasi tulevaisuudessa 

      maisterin tutkintoon asti? 
 

1 Kyllä 

2 En 

3 En osaa sanoa 
 

II TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA 
 

a) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? 

(valitse yksi annetuista vaihtoehdoista) 
 

1 Vakituisessa työssä 

2 Määräaikaisessa työssä 

3 Teen vakituista osa-aikatyötä / periodityötä 

4 Teen määräaikaista osa-aikatyötä / periodityötä 

5 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana / 

freelancerina 

6 Työhallinnon toimenpiteissä 

(työllistettynä/työharjoittelussa/työkokeilussa) 

7 Työttömänä työnhakijana 

8 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 

9 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai  

 arvosanaan) 

10 Sivutoimisena opiskelijana (opiskelen työn ohella) 

11 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 

12 Muuten työelämän ulkopuolella, miten? 

__________________________________________________ 

 

 

Odotamme vastaustasi kahden 

viikon kuluessa ensisijaisesti 

verkkolomakkeella osoitteessa 

www.uta.fi/rekry/kandiky

sely11.html tai oheisella 

palautuskuorella. 

Verkkovastaukseen tarvitset 

tämän lomakkeen ylälaidassa 

olevan opiskelijanumeron 
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b) Oletko ollut työttömänä kandidaatin tutkinnon 

suorittamisen jälkeen? 

 

1 En ole ollut työttömänä 

2 Kyllä, yhteensä _____ kuukautta 

 

c) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä 

valmistumisesi jälkeen? 

 

 Olen ollut työssä ___________ kuukautta, josta 

 

 koulutustani vastaavissa tehtävissä ___________ 
 

 kuukautta. 

 

d) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita  

useamman vaihtoehdon. 

 

1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 

2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan 

liittyvässä työssä 

3 Opintoihin liittyvässä työharjoittelussa 

4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. 

kesätyö) 

5 En ole ollut työssä opiskeluaikana 

 

• Seuraavat kysymykset (e-g) tässä osiossa vain 

työssäoleville. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, 

vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. (Jos et 

ole työssä, siirry kohtaan III d). 

 

e) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä 

työnantajaasi? 

 

1 Yksityinen yritys 

2 Kunta, kuntayhtymä 

3 Ammattikorkeakoulu 

4  Valtio, valtion liikelaitos 

5 Yliopisto 

6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 

7 Järjestö tai vastaava 

8 Oma yritys, vastaanotto tms. 

9 Muu, mikä?  

 __________________________________________ 

 

f) Mikä on nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi? 

 

_______________________________________________ 

 

g)   Mikä seuraavista lähinnä kuvaa päätyötäsi tällä hetkellä? 

 (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista tai kirjoita oma 

kuvauksesi kohtaan 11) 
 

1 Tutkimus 

2 Opetus, koulutus tai kasvatus 

3 Johto- ja esimiestehtävät 

4 Konsultointi 

5 Asiakastyö 

6 Markkinointi ja myynti 

7 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 

8 Viestintä- ja mediatyö 

9 Toimistotehtävät 

10 Yrittäjä 

11 Joku muu, mikä? 

 

 __________________________________________ 

III  TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT 
 

a)   Työskentelitkö nykyisessä työpaikassasi jo ennen 

       kandidaatin tutkinnon suorittamista? 
 

 1    Kyllä _____ vuotta, _____ kuukautta 

 2    En 
 

b) Mitä hakukanavia käytit nykyisen työpaikkasi saamiseksi? 

Valitse enintään kolme tärkeintä. 
 

1 Ilmoitukseen vastaaminen 

2 Oma aktiivinen yhteydenottotyö työnantajiin 

3 Välityspalvelut (yliopisto, työvoimatoimisto jne.)  

4 Verkkorekrytointipalvelut 

5 Hyödynsin suhdeverkostoja  

6 Työllistin itse itseni ammatinharjoittajana 

7 Joku muu, mikä?  

  _________________________________________  
 

c) Arvioi paljonko seuraavat tekijät vaikuttivat myönteisesti 

nykyisen työpaikkasi saamiseen. Ympyröi sopivin 

vaihtoehto. 
 

1       2       3       4       5       6 
1=ei lainkaan 6=erittäin paljon 

 

Tutkinnon pääaine 1 2 3 4 5 6 

Tutkinnon aineyhdistelmä 1 2 3 4 5 6 

Kandidaatin tutkinnon tuomat 

valmiudet ja kontaktit 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Työharjoittelu 1 2 3 4 5 6 

Alan työkokemus 1 2 3 4 5 6 

Muu työkokemus 1 2 3 4 5 6 

Käytännön taidot (esim. 

tietotekniset taidot, kielitaito) 

1 2 3 4 5 6 

Kansainvälinen kokemus 1 2 3 4 5 6 

Muu koulutus tai opinnot 1 2 3 4 5 6 

Verkostot ja kontaktit 

työelämään 1 2 3 4 5 6 

Soveltuvuus työyhteisöön 1 2 3 4 5 6 

Oikea asenne ja motivaatio 

työhön 1 2 3 4 5 6 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 1 2 3 4 5 6 

Järjestö-, luottamus- tai 

harrastustoiminnan tuoma 

lisäosaaminen 1 2 3 4 5 6 
 

d) Mikäli sinulla on ollut vaikeuksia päästä koulutustasoasi 

vastaaviin tehtäviin, ympyröi seuraavista työllistymistäsi 

vaikeuttaneet tekijät. Voit valita useamman vaihtoehdon. 
 

1 Työkokemuksen puute 

2 Puutteelliset työnhakutaidot 

3 Puutteelliset tietotekniikkataidot 

4 Puutteellinen kielitaito 

5 Kandidaatin tutkinnon pää- ja sivuaineyhdistelmä 

6 Kandidaatin tutkinnon huono tunnettuus / arvostus 

työmarkkinoilla 

7 Oman alan työpaikkojen vähäinen määrä 

8 Alueellinen työmarkkinatilanne 

9 En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä 

10 Sukupuoli 

11 Ikä 

12 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 

13 Joku muu, mikä?  

  

 ___________________________________________ 
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IV  TYYTYVÄISYYS TUTKINTOON JA 

       TYÖTILANTEESEEN 

 

• Seuraavat kysymykset (a-c) tässä osiossa vain 

työssäoleville.  (Jos et ole työssä, siirry kohtaan IV d). 

 

 

a) Miten tyytyväinen olet nykyiseen työhösi verrattuna omiin 

tavoitteisiisi? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 

  1       2       3       4       5       6 
 

         (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) 

 

 

b) Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan 

yliopistollista tutkintoa (kandidaatin tutkintoa)? 
 

 1 Kokonaan 2 Osittain 3 Ei lainkaan 

 

 

c) Miten hyvin voit hyödyntää yliopistossa oppimiasi asioita 

nykyisessä työssä? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 

1 Hyödynnän jatkuvasti 

2 Jonkin verran/osittain 

3 En voi hyödyntää juuri lainkaan 

 

 

d) Millaista hyötyä kandidaatin tutkinnosta on ollut sinulle 

työmarkkinoilla? 

 

1 Merkittävää hyötyä: olen työllistynyt tutkintoni avulla 

2 Osittaista hyötyä: opintojeni kautta olen saanut 

lähinnä sisällöllistä tukea työhöni 

3 Ei merkittävää hyötyä: kandidaatin tutkinto ei ole ollut 

ratkaisevassa roolissa työllistymiseni kannalta 

4 En osaa sanoa 

5 Muulla tavoin, miten? _________________________ 

________________________________________________ 

 

 

e) Miten koet, että työmarkkinoilla arvostetaan kandidaatin 

tutkintoa ylipäätään? 

  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

f) Miten tyytyväinen olet Tampereen yliopistossa annettuun  

opetustarjontaan? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 

1       2       3       4       5       6 
 

(1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen) 
 

g) Mihin olet erityisen tyytyväinen?____________________ 

_______________________________________________ 
 

 Mihin olet erityisen tyytymätön? ____________________ 

_______________________________________________ 

 

 

h) Kuuluiko suorittamaasi kandidaatin tutkintoon 

       työharjoittelua? 

 

             1 Ei 

                  2 Kyllä, yhteensä ____ viikkoa / ____ kuukautta 

 

 

i) Arvioi omin sanoin harjoittelun merkitystä opintojesi ja/tai 

työelämään siirtymisen kannalta. 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

j) Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt 

seuraavia työelämässä hyödyllisiä tieto- ja taitoalueita. 

 

1       2       3       4       5       6 
1=ei lainkaan 6=erittäin paljon 

 

Omaan alaan liittyvä teoreettinen 

osaaminen 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

6 

Analyyttiset, systemaattisen 

ajattelun taidot 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

6 

Tiedonhankintataidot 1 2 3 4 5 6 

Tietotekniikan hallinta 1 2 3 4 5 6 

Tilastollinen osaaminen (mm. 

menetelmät ja tulkinta) 1 2 3 4 5 6 

Kielitaito 1 2 3 4 5 6 

Viestintä- ja kommunikointitaidot 1 2 3 4 5 6 

 Esiintymistaidot 1 2 3 4 5 6 

Tiimityötaidot, sosiaaliset taidot 1 2 3 4 5 6 

Projektiosaaminen 1 2 3 4 5 6 

Yritystoiminnan perusteiden 

tuntemus 1 2 3 4 5 6 

Talouden perusteiden tuntemus 1 2 3 4 5 6 

Palautetta tai kommentoitavaa (voit jatkaa seuraavalle sivulle):  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 


