KARRIÄRUPPFÖLJNING - UTEXAMINERADE 2013
Mina svar behandlas konfidentiellt och de får användas i forskningssyfte.*
Jag godkänner
Jag godkänner inte

BAKGRUND
Vilken var din högsta examen före din examen 2013?
Studentexamen
Yrkesinriktad grundexamen
Yrkeshögskoleexamen
Kandidatexamen
Magisterexamen
Högre yrkeshögskoleexamen
Doktorsexamen eller licentiatexamen
Annan

Om du valde alternativ "Annan", vad?

Vilket av följande alternativ beskriver bäst din arbetserfarenhet före dina studier för den examen som du
avlade 2013?
Inte alls eller väldigt lite arbetserfarenhet
Lite arbetserfarenhet
Flera års arbetserfarenhet inom samma bransch som den examen jag avlade 2013
Flera år i annan bransch än den examen jag avlade 2013
Flera år inom olika branscher och olika arbetsuppgifter
Inget av ovannämnda

Om du valde alternativet "Inget av ovannämnda", beskriv din arbetserfarenhet:

HUR NÖJD ÄR DU MED DIN EXAMEN?
Bedöm den examen som du avlade 2013 utifrån följande påståenden.
Välj det lämpligaste alternativet:

1 = helt av annan åsikt
2 = av annan åsikt
3 = delvis av annan åsikt
4 = delvis av samma åsikt
5 = av samma åsikt
6= helt av samma åsikt.

1) Arbetsgivarna uppskattar min examen.
123456
2) Jag skulle rekommendera min utbildning för andra.
123456
3) Lärandemålen lyftes tydligt fram i studierna.
123456
4) Utbildningen gav tillräckliga färdigheter för arbetslivet.
123456
5) Utbildningen gav färdigheter för entreprenörskap.
123456

Med tanke på din karriär, hur nöjd är du med den examen du avlade 2013 i sin helhet?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Ganska missnöjd
Ganska nöjd
Nöjd
Mycket nöjd

Berätta mer:

DIN KARRIÄR I HELHET
Vilka av följande alternativ beskriver bäst din karriär som helhet hittills?
Utan avbrott anställd av samma arbetsgivare eller som företagare sedan jag utexaminerades.
Flera olika arbetsgivare eller visstidsanställningar eller uppdrag eller arbete med stipendium. Inga
nämnvärda avbrott.
Flera olika arbetsgivare eller arbetsuppgifter och mellan dem avbrott, studier eller arbetslöshetsperioder.
Arbetslöshet med korta avbrott i form av visstidsanställningar, praktikperioder samt korttidsanställningar
eller frilansjobb.
I huvudsak utanför arbetskraften: till exempel studier och/eller föräldraledighet merparten av tiden.
Annat

Om du valde alternativ "Annat", vad?

Har du efter din utexaminering varit företagare, yrkesutövare eller jobbat som frilans?
Välj alternativet som bäst beskriver din situation.

Nej
Ja, största delen av/hela min inkomst består av arbeten som jag gjort som företagare/frilans.
Ja, största delen av/hela min inkomst bestod av arbeten som jag tidigare gjort som företagare/frilans, men
nu är jag anställd.
Ja, jag har gjort/jag gör då och då uppdrag/frilansarbeten, men de är inte min huvudsakliga inkomstkälla
eftersom jag även är anställd.
Ja, jag gör uppdrag/frilansarbeten men de räcker inte till för att trygga min inkomst, jag är inte anställd.
Om du varit företagare, i hur många företag har du varit grundare/delägare efter din utexaminering?
1
2
3 eller flera

Hur många personer har ditt företag sysselsatt förutom dig själv?
0
1
2-3
4-9
10-19
20-49
50-99
100 eller flera

Hur nöjd är du med din karriär hittills?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Ganska missnöjd
Ganska nöjd
Nöjd
Mycket nöjd

UTBILDNING EFTER UTEXAMINERINGEN
Har du fortsatt studera efter din examen 2013?
Yrkesutbildning på andra stadiet
Yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkesexamen eller specialyrkesexamen)
Yrkesinriktade specialiseringsstudier
Behörighetsutbildning (för att få behörighetstillstånd)
Studier med sikte på att avlägga yrkeshögskoleexamen
Studier med sikte på att avlägga högre yrkeshögskoleexamen
Studier med sikte på att avlägga magisterexamen
Studier med sikte på att avlägga doktorsexamen eller licentiatexamen
Kortare utbildningar, kurser eller studiehelheter
Någon annan utbildning
Jag har inte deltagit i utbildning

Vad var den viktigaste orsaken till fortsatta studier i föregående fråga?
Utveckling av yrkeskunskap
Avancemang inom yrket
Sysselsättningssvårigheter
Byte av yrke/bransch
Självutveckling
Löneförhöjning eller andra incitament (t.ex. ordinarie tjänst)
Branschen/inriktningen för min examen motsvarade inte arbetslivets behov
Nivån på min examen motsvarade inte arbetslivets behov
Annat

Om du valde alternativ "Annat", vad?

SITUATIONEN VID TIDPUNKTEN FÖR UTEXAMINERING
Vilka av följande alternativ beskrev bäst din situation då du utexaminerades?
Permanent heltidsanställning
Tidsbunden heltidsanställning
Deltidsanställning
Självständig företagare/yrkesutövare/frilans (eget FO-nummer)
Flera samtidiga anställningar (arbete med skattekort)
Sysselsatt/arbetspraktik
Arbetslös arbetssökande
Arbetspolitisk utbildning eller motsvarande
Studier på heltid (leder till examen eller betyg)
Familjeledig (från anställning)
Familjeledig (ingen anställning)
Arbete med stipendium
Utanför arbetskraften (värnplikt e.d.)
Annat

Om du valde alternativ "Annat", vad?

Vilken var din huvudsakliga arbetsgivare i ditt första arbete efter utexamineringen?
Arbetet kanske har börjat innan utexaminering.

Kommun eller samkommun
Staten
Stort företag (250 anställda eller mer)
Litet eller medelstort företag (under 250 anställda)
Eget företag/jag sysselsatte mig själv
Organisation, stiftelse, församling eller motsvarande
Universitet
Yrkeshögskola
Annan
Om du valde alternativ "Annan", vad?
Vilken var din titel eller tjänstebeteckning i ditt första arbete efter utexamineringen?
Vilka av följande beskrev bäst innehållet i dina arbetsuppgifter i ditt första arbete efter utexamineringen?
Forskning eller produktutveckling
Undervisning eller fostran
Lednings- eller chefsuppgifter
Konsultation
Utbildning
Kundarbete / patientarbete
Marknadsföring och försäljning
Planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter
Kommunikations- och mediearbete
Kontorsuppgifter
Konstnärligt arbete
Juridiskt arbete
Kyrkligt arbete
Uppgifter inom finansiering och ekonomiförvaltning

Produktionsarbete
Annat

Om du valde alternativ "Annat", vad?

I vilket landskap var din arbetsplats/företag I ditt första arbete efter utexamineringen?
Om du arbetar utomlands, välj Utomlands och uppge landet där du arbetar.

Åland
Södra Karelen
Södra Österbotten
Södra Savolax
Kajanaland
Egentliga Tavastland
Mellersta Österbotten
Mellersta Finland
Kymmenedalen
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
Norra Savolax
Päijänne-Tavastland
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland
Utomlands
Land, vad?

SITUATIONEN FÖR TILLFÄLLET
ANVISNINGAR
- Om du är till exempel familje- eller studieledig, besvara frågorna utgående från arbetsplatsen som du tog
ledigt från.
- Om du inte jobbar eller jobbade, då du till exempel blev familjeledig, lämna punkterna om det nuvarande
jobbet obesvarade.
- Om du är företagare, yrkesutövare eller frilans, besvara frågorna i tillämpliga delar.

Vilka av följande alternativ beskriver bäst din situation nu?
Permanent heltidsanställning
Tidsbunden heltidsanställning
Deltidsanställning
Självständig företagare/yrkesutövare/frilans (eget FO-nummer)
Flera samtidiga anställningar (arbete med skattekort)
Sysselsatt/arbetspraktik
Arbetslös arbetssökande
Arbetspolitisk utbildning eller motsvarande
Studier på heltid (leder till examen eller betyg)
Familjeledig (från anställning)
Familjeledig (ingen anställning)
Arbete med stipendium
Utanför arbetskraften (värnplikt e.d.)
Annat

Om du valde alternativ "Annat", vad?

Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare nu?
Kommun eller samkommun
Staten
Stort företag (250 anställda eller mer)
Litet eller medelstort företag (under 250 anställda)

Eget företag/jag sysselsatte mig själv
Organisation, stiftelse, församling eller motsvarande
Universitet
Yrkeshögskola
Annan

Om du valde alternativ "Annan", vad?

Vilken är din titel eller tjänstebeteckning nu?

Vilka av följande beskriver bäst innehållet i dina arbetsuppgifter nu?
Forskning eller produktutveckling
Undervisning eller fostran
Lednings- eller chefsuppgifter
Konsultation
Utbildning
Kundarbete / patientarbete
Marknadsföring och försäljning
Planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter
Kommunikations- och mediearbete
Kontorsuppgifter
Konstnärligt arbete
Juridiskt arbete
Kyrkligt arbete
Uppgifter inom finansiering och ekonomiförvaltning
Produktionsarbete
Annat

I vilket landskap är din arbetsplats/företag nu?
Om du arbetar utomlands, välj Utomlands och uppge landet där du arbetar.

Åland
Södra Karelen
Södra Österbotten
Södra Savolax
Kajanaland
Egentliga Tavastland
Mellersta Österbotten
Mellersta Finland
Kymmenedalen
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
Norra Savolax
Päijänne-Tavastland
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland
Utomlands

Land, vad?

Vilken är din genomsnittliga bruttolön eller månadsinkomst (regelbundna tillägg, naturaförmånernas
beskattningsvärde och övertidsersättningar medräknade)?

KUNNANDE OCH ARBETE (1/3)
Vad anser du om följande påstående?

Jag kunde i mitt första arbete efter utexamineringen utnyttja väl de kunskaper och färdigheter som jag
lärde mig vid yrkeshögskolan.
Helt av annan åsikt
Av annan åsikt
Delvis av annan åsikt
Delvis av samma åsikt
Av samma åsikt
Helt av samma åsikt

Jag kan i mitt nuvarande arbete utnyttja väl de kunskaper och färdigheter som jag lärt mig vid
yrkeshögskolan.
Helt av annan åsikt
Av annan åsikt
Delvis av annan åsikt
Delvis av samma åsikt
Av samma åsikt
Helt av samma åsikt

Kravnivån på mitt första arbete efter utexamineringen motsvarade väl min YH-examen.
Helt av annan åsikt
Av annan åsikt
Delvis av annan åsikt
Delvis av samma åsikt
Av samma åsikt
Helt av samma åsikt

Kravnivån på mitt nuvarande arbete motsvarar väl min YH-examen.
Helt av annan åsikt
Av annan åsikt
Delvis av annan åsikt
Delvis av samma åsikt
Av samma åsikt
Helt av samma åsikt

KUNNANDE OCH ARBETE (2/3)
ANVISNINGAR
- Om du för tillfället inte är i arbetslivet, bedöm utifrån din senaste arbetsplats.

Hur viktiga är följande kunskaper och färdigheter i ditt nuvarande arbete?
Välj de lämpligaste alternativen för varje punkt:
1 = inte alls viktigt
2 = endast ringa betydelse
3 = i någon mån betydelse
4 = ganska viktigt
5 = viktigt
6 = mycket viktigt

Viktiga termer, metoder och principer inom branschen (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Praktiskt kunnande (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Färdigheter i informationssökning (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Problemlösningsfärdigheter (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456

Organiserings- och koordineringsfärdigheter (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Förmåga att arbeta självständigt och planera sin tid (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Eget initiativtagande (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Kommunikationskunskaper och förhandlingsteknik (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Färdigheter att bilda nätverk (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Arbeta i en mångkulturell miljö (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Arbete i multidisciplinära grupper (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Budgetering och företagsekonomiska kunskaper (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Utvecklingskunskaper (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Kunskaper i analytiskt tänkande (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Kunskaper i entreprenörskap (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Förmåga att lära sig och ta till sig nytt (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456
Stresstålighet och mottaglighet för förändringar (1 = inte alls viktigt, 6 = mycket viktigt)
123456

KUNNANDE OCH ARBETE (3/3)
ANVISNINGAR
- Om du för tillfället inte är i arbetslivet, bedöm utifrån din senaste arbetsplats.

Hur utvecklade yrkeshögskolestudierna dina kunskaper och färdigheter?
Välj de lämpligaste alternativen för varje punkt:
1 = inte alls
2 = endast lite
3 = något
4 = ganska mycket
5 = mycket
6 = synnerligen mycket

Viktiga termer, metoder och principer inom branschen (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Praktiskt kunnande (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Färdigheter i informationssökning (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Problemlösningsfärdigheter (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Organiserings- och koordineringsfärdigheter (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Förmåga att arbeta självständigt och planera sin tid (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Eget initiativtagande (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Kommunikationskunskaper och förhandlingsteknik (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Färdigheter att bilda nätverk (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456

Arbeta i en mångkulturell miljö (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Arbete i multidisciplinära grupper (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Budgetering och företagsekonomiska kunskaper (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Utvecklingskunskaper (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Kunskaper i analytiskt tänkande (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Kunskaper i entreprenörskap (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Förmåga att lära sig och ta till sig nytt (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456
Stresstålighet och mottaglighet för förändringar (1 = inte alls; 6 = synnerligen mycket)
123456

Hurdana färdigheter eller hurdan kompetens skulle du uppmuntra nuvarande studerande att skaffa sig
med tanke på framtidens arbetsliv?

Hurdana karriärplaner har du för de kommande fem åren?

Tack för ditt svar!

