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Työllistymisen seuranta -selvitys 2014
• Vastaajat vuonna 2014 ammattiin valmistuneita, joilla opintojen aikana
ollut HOJKS
• Vastaukset annettu ajalla 1.-31.10.2014
• Yhteensä 67 vastaajaa neljästä eri pirkanmaalaisesta ammattiopistosta
• Kyselyn pohjana sähköinen kyselylomake, johon vastaukset on saatu
pääasiassa puhelinhaastattelun avulla. Muutama vastaaja on itse täyttänyt
kyselylomakkeen internetissä.
• Vastaajat: miehiä 36 ja naisia 31.
• Suurin osa valmistunut toukokuussa tai kesäkuussa 2014, noin viisi
vastaajaa on valmistunut syyslukukaudella.
• Vastaajien ikä: nuorin 17-vuotias ja vanhin 40-vuotias. Eniten joukossa on
19-vuotiaita (38%). Suurin osa, 68% vastaajista on 18-20-vuotiaita.
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Mistä olet valmistunut? (N=67)
Oppilaitos

Vastaajia

Osuus kaikista
vastanneista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY)

6

9%

Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA)

6

9%

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)

37

55%

Ajokinkujan toimipiste

4

Hepolamminkadun toimipiste

10

Lempäälän toimipiste

7

Pirkkalaistien toimipiste, Nokia

1

Sammonkadun toimipiste

7

Santalahdentien toimipiste

2

Virtain toimipiste

1

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO)

18

27%
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Miltä koulutusalalta olet valmistunut? (N=67)
humanistinen ja kasvatusala

0

kulttuuriala

1

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

12

luonnontieteiden ala

1

tekniikan ja liikenteen ala

18

luonnonvara- ja ympäristöala

0

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

2

matkailu-, ravitsemis- ja talousala

18

jokin muu

15

4

Suoritin tutkinnon… (N=67)
0

10

tutkintoon johtavana koulutuksena
(ammattioppilaitoksessa)

en osaa sanoa

30

40

50

60

70

61

näyttötutkintona

oppisopimuksella

20

2

0

4
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Olen tällä hetkellä (N=67)
Armeijassa tai siviilipalveluksessa
4%

Työpajalla
2%

Työkokeilussa TEtoimiston kautta
2%

Opiskelija
15 %

Äitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaalla
0%

Palkkatöissä
37 %

Eläkkeellä tai/ja Työ- ja
päivätoiminnassa
7%

Työtön
33 %

Palkkatöissä

Työtön

Eläkkeellä tai/ja Työ- ja päivätoiminnassa

Työkokeilussa TE-toimiston kautta

Työpajalla

Opiskelija

Armeijassa tai siviilipalveluksessa

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
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Tällä hetkellä työssäkäyvät
Vastaajia 25
37% kaikista vastaajista
Palkkatöissä
37 %
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Kuinka pian valmistumisen jälkeen työllistyit? (N=25)
4-6 kuukauden
kuluessa
8%
2-3 kuukauden
kuluessa
12 %
Muutaman viikon
kuluessa
8%

Heti
72 %

Heti

Muutaman viikon kuluessa

Kuukauden kuluessa

2-3 kuukauden kuluessa

4-6 kuukauden kuluessa

Yli puolen vuoden jälkeen
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Miten löysit nykyisen työpaikkasi? (N=25)
0

2

4

6

8

10

a) Vastasin lehti-ilmoitukseen
b) Vastasin internetissä olleeseen
työpaikkailmoitukseen

8%

c) Otin yhteyttä työnantajaan

20%

d) Työnantaja otti yhteyttä minuun

16%

e) Tuttavan tai sukulaisen kautta

24%

f) Työhönvalmentajan avulla
g) TE-toimiston kautta

4%

h) Työvoiman palvelukeskuksen kautta
i) Opintoihin kuuluneen harjoittelun kautta

32%

j) Henkilöstöpalveluyrityksen kautta
k) Muu, miten?

Avoimet vastaukset: k) Muu, miten?
- Tv-mainos
- tet harjoittelu

8%
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Millaista tukea tai ohjausta olet saanut työllistymiseen tai
työnhakuun valmistumisen jälkeen? (N=25)
0

2

4

6

a) ei lainkaan tukea tai ohjausta

b) työnhakuvalmennus

12

14

16

0

2

d) työkokeilu

1

e) työhön valmennusta/työvalmentajan tukea

2

0

g) omaisen tai ystävän tukea

h) muu, mitä?

10

14

c) työelämävalmennus

f) työ- ja toimintakykytutkimus

8

4

3

Avoimet vastaukset: h) muu, mitä?
sanssikortti-tapahtuma, terapiassa saanut apua työssäjaksamiseen, työkaverit
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Olisiko opintojen aikana pitänyt saada enemmän
tukea ja taitoja työnhakuun tai jatkokoulutukseen
hakemiseen? Millaisia?
• Tuki oli riittävää. Pitää olla itse aktiivinen.
• Olisi pitänyt saada enemmän työnhakuun liittyvää tietoa. Myös jatkokoulutuksesta
voisi antaa enemmän tietoa.
• Kyllä. Valmennusta jatko-opiskeluun.
• Olisi voinut olla enemmän tietoa jatkokoulutuksesta , ja ehkä alanvaihdosta tietoa
• Sain ohjausta jatko-opiskeluun
• Ei olis tarvinnu, oli hyvin hoidettu. osaavat opettajat
• Koen, saaneeni tarpeeksi tietoa.

11

Millainen työsuhteesi on? (N=25)
13

13

14
12
10
8

6

6

6
4
2
0

työaika: osa-aikatyö

työaika: kokopäivätyö

kesto: määräaikainen

kesto: toistaiseksi voimassa
oleva
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Oletko...? (N=25)
0

2

4

6
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Oman alasi töissä (työ vastaa koulutustasi)

Omalla alalla, mutta työtehtävät eivät vastaa
koulutusta

Jollakin muulla alla? Mikä ala ja työtehtävä?

12

14

13

3

9

Avoimet vastaukset: Jollakin muulla alla? Mikä ala ja työtehtävä?
Kulttuuriala, palveluala: lipunmyyjä, kaupan ala: myyjä, varastotyöntekijä, Sosiaali- ja terveysala:
Henkilökohtainen avustaja, rakennusala: toimistotyötä,
Sosiaaliala: henkilökohtainen avustaja ja lastenhoitaja, autoala: renkaanvaihto autohuolto ja varastotyöt,
Autoala: Varustelu
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Miten vastavalmistuneeseen suhtaudutaan
työpaikallasi? (N=20)
18 vastaajaa on sitä mieltä, että vastavalmistuneeseen suhtaudutaan hyvin
tai erittäin hyvin.
Yhdelle oli sanottu, että kokemattomuus työelämästä näkyy epävarmuutena.
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Miten olet mielestäsi pärjännyt töissä? (N=25)
0

2

4

6

8

Erittäin hyvin

10

12

14

16

18

20

18

Melko hyvin

7

Melko huonosti

0

Erittäin huonosti

0

Vaikea sanoa

0
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Onko ammatillisesta koulutuksesta ollut hyötyä työssäsi?
(N=24)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Erittäin paljon.

7

Melko paljon.

7

Melko vähän.

5

Erittäin vähän.
Vaikea sanoa.

4
1
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Mitä koulutuksessa voisi vielä parantaa, jotta
töihin pääseminen ja työnteko olisivat
helpompaa?
• Koulutus on aika teoriapainotteista, joten käytäntöä voisi lisätä.
• Varmaan pitäisi panostaa käytännönläheisyyteen. Kirjanpitoa oli liikaa paperilla. Olisi pitänyt olla
ajantasaisia ohjelmia.

• Työharjoittelua
• Että datanomin koulutus olisi mahdollisimman monipuolista. Jotain kursseja oli merkonomipuoleta, mutta ne
olivat todella lyhyitä ja suppeita. Yrityksen perustamiseen olisi hyvä saada valmiuksia enemmän.
• Tietoa enemmän. Oma-aloitteisuutta.
• Omalta alaltani kokinkoulutuksella pitäisi saada tehdä enemmän ruokaa, vähemmän teoriaa ja enemmän
työkokemusta
• Enemmän mahdollisuuksia tuoda esille, yrityksiä Tampereella, oman yrityksen perustamisesta enemmän.
• Opettaa enemmän asiaa ja työharjoittelua enemmän
• paljon enemmän alaansa liittyviä töitä eli työharjoittelua voisi olla enemmän
• Enemmän tietoa
• Enemmän tunteja yleensä ottaen.
• Käytännön työssäoppimista enemmän.
• Vaadittaisiin työharjoittelun suorittamista erilaisissa työpaikoissa. Näin saisi mahdollisimman paljon uusia
ja erilaisia kontakteja.
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Mitä työ merkitsee sinulle? (N=25)

4%

a) Työ on todella tärkeää
minulle

20 %

b) Työ on melko tärkeää
minulle

76 %

c) Työ ei ole kovinkaan
tärkeää minulle
d) Työ ei ole ollenkaan
tärkeää minulle
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Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä työhön liittyen?
• Tuo elämään sisältöä. Pystyt elättämään itsesi.
Haluaisin vakituista työtä.
• Toimeentulo, on tekemistä.
• Olla ajoissa.
• Tarpeeksi monipuolista, tuo haasteita. Pystyy
etenemään työtehtävissä ja työllä on merkitys.
• Työympäristö.
• Työympäristö.
• palkka ja kokemus
• palkka ja että tykkää tehdä kyseistä työtä
• omaa rahaa, omaa aikaa ja oppii aikuistumaan

• hyvä porukka ja tasa-arvoisuus
• Viihtyvyys, palkka
• Täsmällisyys
• Työkokemuksen saanti ja palkka
• palkka
• Kohtuullinen palkka
• Ei tarvi olla vaan kotona ja saa rahaa
• Säännöllinen palkka.
• Asiakaspalvelu
• Palkka, työkaverit

• Viihtyvyys ja työn haastavuus
• Toimeentuleminen ja että pääsee tekemään jotakin.
Työttömänä oleminen on tylsää ja pitkälti hyvin
• Hyvä työyhteisö ja mukavat esimiehet. Pidän siitä,
masentavaa
että minulle annetaan vastuuta.
• työmoraali, palkka

• Työkokemus, uudet asiat, työtehtäviin tutustuminen
• Ihmisten auttaminen, joustavuus, sosiaalisuus
ihmisten parissa työskentely.
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Oletko tyytyväinen työnantajaasi? (N=25)
0

2

4

6

8

10

a) Erittäin tyytyväinen

12

14

16

18

16

b) Melko tyytyväinen

9

c) Melko tyytymätön

0

d) Erittäin tyytymätön

0

e) Vaikea sanoa

0
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Oletko tyytyväinen työpaikkaasi? (N=25)
0

2

4

6

8

10

a) Erittäin tyytyväinen

12

14

16

15

b) Melko tyytyväinen

9

c) Melko tyytymätön

1

d) Erittäin tyytymätön

0

e) Vaikea sanoa

0
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Haluaisitko vaihtaa työpaikkaa tai alaa?
Millaista työtä haluaisit tehdä?
12 vastaajaa 18:sta totesi, että ei
halua vaihtaa kumpaakaan.
Avoimia vastauksia:
• Haluaisin asiakaspalvelupainotteista
toimistotyötä. Eli oman alan töitä.
• En haluaisi. Tässä työssä on mahdollisuus
edetä.
• Haluaisin oman alan töitä. Aion hakea jossain
vaiheessa uudelleen opiskelemaan, ja mietin
mikä se oma ala olisi.
• aijon vaihtaa alaa, en tiedä vielä mille alalle
• haluisin jatkaa opintoja esim.autoala tai
kampaaja, ja nyt teen töitä kahdessa
työpaikassa ja toisen voisin vaihtaa toiseen
työpaikkaan
• Olen 1v. tässä työssä ja sen jälkeen haluaisin
opiskelemalleni alalle työhön.

• En haluaisi, sosiaaliala lapset tai
maahanmuuttajat
• Haluaisin hotellin johtotehtäviin.
jatkokouluttaan Helsinkiin.
• Teen tällä hetkellä kaupan alan töitä. Haluaisin
tehdä toimisto työtä.
• Pidän työpaikasta. Tulevaisuudessa haluaisin
työskennellä esimiestehtävissä.
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Mitä jäi kysymättä? Mitä sinulta jäi sanomatta?
Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja palautetta
opinnoistasi sekä työelämästä
• Olin tyytyväinen koulutukseen. Toivoisin, että työnsaanti olisi helpompaa. Täytyy
etsiä polkuja ja markkinoida omaa osaamistaan. Pitäisi osata erottua joukosta.
• Enemmän valmennusta jatko-opintoihin.
• Ei muuta kuin että kokin alalle kouluttautuessa pitäisi olla ruuan valmistusta
enemmän ja vähemmän teoriaa. Vain tekemällä oppii.
• Hyvin tyytyväinen opiskeluuni ja tämän hetkiseen työtilanteeseeni. Palaset ovat
loksahtaneet paikalleen.
• Ehkä atk liikaa painotetaan, portfoliota liikaa painotetaan. Harjoitustöitä
enemmän, ompelua enemmän, yhden kurssin aikana tehtäisiin enemmän
vaatteita.
• Oli tyytyväinen koulutukseen. Koulukiusaamiseen pitäisi puuttua enemmän tai
nopeammin.
• Työelämä vasta alkaa opettaan ennen työharjoittelua.
• Mielestäni opinnot antoivat hyvät valmiuden työelämään.
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Ei tällä hetkellä palkkatyössä:
Työttömät, eläkkeellä, työ- ja
päivätoiminnassa, työkokeilussa tai
työpajalla olevat
Vastaajia 29
43% kaikista vastaajista

24

Olen tällä hetkellä... (N=29)
0

5

15

20

25

21

Työtön

4

Eläkkeellä

2

Työ- ja päivätoiminnassa

1

Työkokeilussa

Työpajalla

10

0

Muu, mikä?

Avoimet vastaukset: Muu, mikä?
TE-toimiston kurssi
Työharjoittelussa
kuntouttava työtoiminta
Uravalmennus

4
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Oletko ollut valmistumisen jälkeen töissä? (N=29)
0

2

4

Kyllä. Kesto kuukausina:

En, mutta olen tehnyt muita kuin oman alan
töitä.

6

8

10

12

14

16

18

20

10

1

En. En ole ollut ollenkaan töissä.

18

Viisi vastaajaa on valmistumisen jälkeen ollut töissä kuukauden,
kaksi vastaajaa 2kk,
kaksi vastaajaa 4kk ja
yksi 6 kk.
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Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, olitko
tyytyväinen työpaikkaasi ja työnantajaasi? (N=11)
0

1

2

3

Kyllä. Miksi?

En. Miksi?

4

5

6

7

8

9

10

9

2

Avoimet vastaukset: Kyllä. Miksi?
Viihdyin työssä. Kaikki toimi niin kuin sovittin.
Koulutukseen nähden vastuullinen työ.
Mukavaa hommaa.
Avoimet vastaukset: En. Miksi?
Johtoporras.
Olen yrittänyt hakea töitä mutta en ole saanut.
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Mitä työ merkitsee sinulle? (N=29)

7%
a) Työ on todella tärkeää
minulle

34 %

59 %

b) Työ on melko tärkeää
minulle
c) Työ ei ole kovinkaan
tärkeää minulle

d) Työ ei ole ollenkaan
tärkeää minulle
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Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä työhön liittyen?
(N=18)
• Työnkuva, millainen työpaikka, minkälaiset
työtehtävät, paljon asiakaskontakteja jne.
• Perehdyttäminen tärkeää. Työ saa olla
haastavaa. Saa käyttää tietotaitoaan, mitä
on koulutuksessa saanut. Kielitaito on
tärkeää!

• vaihtelevuus, itsenäinen työ, hyvä työilmapiiri
• säännöllinen työ, palkka, työyhteisö, ympäristö, työvälineet
• Mielenkiintoiset ja muuttuvat työtehtävät
• Työkaverit

• Oman alan töitä, tai rakennusalan

• Joka päivä tekemistä

• palkka, hyvä työilmapiiri

• Paikka minne mennä

• Hyvä kulkuyhteys

• Palkka

• Kiinnostavaa hommaa, palkkaus

• Palkka, työkaverit

• Työympäristö ja liksa
• palkka, työympäristö, sijainti
• Työympäristö/ilmapiiri, palkka, työajat
• työkokemus, palkka
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Haluatko töihin? (N=29)
0

5

Kyllä

En. Miksi?

10
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20
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30
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1

Avoimet vastaukset: En. Miksi?
Urheilu on tärkeämpää
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Oletko hakenut töitä? (N=29)
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5

Kyllä

En. Miksi?

10
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Avoimet vastaukset: En. Miksi?
määräaikainen eläke
Koska olen eläkkeellä
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Mitä olet tehnyt saadaksesi töitä? Usea vastaus / vastaaja
(N=29)
0

5
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25

75%

Olen hakenut töitä internetin kautta.

20%

Olen lähettänyt työhakemuksen postin kautta.

34%

Olen soittanut työpaikkoihin.

14%

Olen ottanut yhteyttä työharjoittelupaikkaan.

69%

Olen käynyt TE-toimistossa.

34%

Olen kysynyt tutuilta.

24%

Olen tarjonnut Sanssi-korttia työnantajille.

Muu, mitä?

20

55%

Olen etsinyt työpaikkailmoituksia.

En mitään.

15

3%
10%

Avoimet vastaukset: Muu, mitä?
Rekrymessut, Vuokratyöyritykset, Työkykyä kuntouttavia
tukitoimia jotka tähtäävät työllistymiseen
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Oletko ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi? (N=29)
0

5

Kyllä

En

En osaa sanoa.
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Oletko ollut työhaastattelussa? (N=29)
0

Kyllä

En
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Oma käsitys siitä, miksi työpaikkaa ei ole löytynyt (N=29)
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En ole hakenut töitä.

12

Työpaikkoja ei ole.
En ole tiennyt, kuinka hakea töitä.

3

Hakemusten teko on vaikeaa.

Haastattelutilanne ei mennyt hyvin.

1
14

Liian paljon muita hakijoita.
Motivaation puute.

3

Eläkkeen saaminen.
Suhtautuminen erityistä tukea tarvitsevien…
Terveydelliset syyt
Muu syy, mikä?

1
3

5

Avoimet vastaukset: Muu syy, mikä?
Ikä?, Kielitaito, Määräaikaisuus, En ole työkykyinen tällä hetkellä.
Työllistyminen on hankalampaa pelkällä perustutkinnolla, olisi hyvä olla vielä
jokin lisätutkinto.
Armeijan menon lähestyminen on varmaan yksi asia, ettei työnantaja halua
tehdä lyhyttä työsopimusta

35

Tiedätkö, millaista tukea työllistymiseen voisit saada
paikkakunnallasi? (N=29)
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Millaista tukea olet saanut työllistymiseen valmistumisen
jälkeen? (N=29)
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Ei lainkaan tukea tai ohjausta

2

Työkokeilu

2

Työhön valmennusta / työvalmentajan
tukea
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Omaisen tai ystävän tukea

Avoimet vastaukset: Muu, mitä?
Vuokratyöfirmat
nuoriso-ohjaaja
ei mitään

7

9

Työnetsijäpalvelu

Muu, mitä?
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5

Uravalmennus / Työnhakuvalmennus

Työ- ja toimintakykytutkimus
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9
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Haluaisitko nyt enemmän tukea työnhakuun? (N=29)
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Kyllä
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Ei
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Millaista tukea? N=5
Palvelun pitäisi olla henkilökohtaista ja tapahtua TE-keskuksen tiloissa!
Puhelinpalvelu ei ole riittävä tuki!
Rakennusalan ja autoalan koulutus kiinnostaa.
Työpaikkojen löytyminen
Jonkinlaisia yhteyksiä alan yrityksiin
38

Saitko opintojesi aikana riittävästi tietoa työnhausta?
(N=29)
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Kyllä
Ei
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Olisiko opintojen aikana pitänyt saada enemmän tukea tai taitoja työnhakuun tai
jatkokoulutukseen hakemiseen? Millaista? N=12
Ei se mielestäni kuulu koulutukseen. On opeteltu kyllä tekemään hakemuksia ja cv:tä.
Kyllä.
Ei
Työnhakua olisi pitänyt olla enemmän.
Kyllä.
EOS
Kyllä olisi voinut olla enemmän tietoa erilaisista työpaikoista ja jatkokoulutuspaikoista
Kyllä. Ohjausta työnhakuun.
Ei
Kyllä, työvoimatoimistosta tulevaa infoa. Lisää tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista.
Olisi voinut olla enemmänkin
opettajien puolelta olematonta tuki ja eritystuki erinomaista
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Haluaisitko vaihtaa alaa? Millaista työtä haluaisit
tehdä? (N=16)
Kuusi vastaajaa vastasi, että ei halua. Muut avoimet vastaukset:
• Jos hyvä tilaisuus tulisi, voisin lähteä kouluttautumaan työn kautta, mutta tällä hetkellä
haen kaupan alan ja asiakaspalvelutöitä.
• Myyntiassistentin työ kiinnostaa, samoin markkinointi.
• Rakennusalan ja autoalan koulutus kiinnostaa.
• Fyysistä, mielenkiintoista ja monipuolista.
• En toistaiseksi

• EOS.
• Kyllä haluan vaihtaa alaa
• Liike- ja talousala käynyt mielessä
• Kyllä. Ehkä sosiaaliala.
• Urheilla
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Tulevaisuuden suunnitelmasi? Oletko... (N=29)
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hakemassa oman alan töitä
13

hakemassa opiskelupaikkaa /
lisäkoulutusta

6

lähdössä armeijaan

Onko muita suunnitelmia? Mitä?

25
23

hakemassa muita kuin oman alan töitä

jäämässä vanhempainvapaalle

20

4
0
1

Avoimet vastaukset: Onko muita suunnitelmia? Mitä?
Urheilla enemmän
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Jäikö jotain kysymättä? Jäikö sinulta jotakin
sanomatta? Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja
palautetta opinnoistasi sekä työelämästä.
• Kaupan alan työllisyystilanne on heikentynyt todella dramaattisesti
viimeisen vuoden aikana.
• Yritysmyynti ja ulkomaankauppa voisi olla suuntautumisvaihtoehtoina
liiketaloudessa.
• Oppisopimus kiinnostaa.
• Opinnoista tulee mieleen opettajan johdonmukaisuuden puute ja
enemmän teoriatietoa olisin kaivannut
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Tällä hetkellä opiskelevat,
vanhempainvapaalla olevat
sekä armeijaa tai
siviilipalvelusta suorittavat
Vastaajia 13
19% kaikista vastaajista
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Oletko opiskelija? (N=13)
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Kyllä
En

8
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Oppilaitos ja koulutuksen kesto (N=10)
TAMK 2,5 v.
Hämeen AMK 3,5v
Diakonia-sosionomi AMK
Kajaanin AMK 3v.

Tredu 1v.
Tredu 1v.
Tredu 3v.
Tredu 3v.
Vantaan ammatti- ja aikuisopisto Varia 2v.
SASKY 2,5v.
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Opiskeletko uutta alaa? (N=10)
0

1
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3
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5

6

Kyllä. Vaihdoin alaa, koska...

5

En. Jatkan samalla alalla kuin
aiemmin.

5

Avoimet vastaukset: Kyllä. Vaihdoin alaa, koska...
Tää tuntuu oikeelta ja leipureilla ei ollut töitä.
Olen haaveillut tästä alasta pitkään.
Saan tästä tutkinnon.
Minua kiinnostaa merkonomiopintojen lisäksi linja, jota tällä hetkellä
opiskelen.
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Mitä työ merkitsee sinulle? (N=13)
0
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a) Työ on todella tärkeää minulle

d) Työ ei ole ollenkaan tärkeää minulle
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5

b) Työ on melko tärkeää minulle
c) Työ ei ole kovinkaan tärkeää minulle

3

7
0
1
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Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä työhön liittyen?
(N=13)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimeentulo, saa muuta ajateltavaa koulun lisäksi.
Viihtyisyys, merkitys, vaikuttavuus, palkka
Palkka
Mielekäs työpaikka ja työ josta pitää.
Ruokailu
Hyvä yhteishenki, luottamus ja työhön perehtyminen
Palkka
Työilo, palkka
Työpaikalla viihtyminen (pitää siitä, mitä tekee) sekä muiden työntekijöiden
kanssa toimeen tuleminen.
Nauttii siitä
Palkka
Palkka, yhteiskunnallinen ylläpito, menestys elämässä
Palkka, työkaverit
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Onko aiemmista opinnoistasi ollut hyötyä
nykyisessä koulutuksessasi? Miten se näkyy?
(N=9)
• Kyllä. Sain hyväksilukuja ja pääsin suoraan 2.vuosikurssille.
• Hygieniapassi oli jo. Kyllä leipuri kavereita saa! :)

• Ei
• Kaksi aiempaa ammattia voin käyttää hyödyksi
• Kai on ollut
• On. Koulutus jota opiskelen tällä hetkellä sisältää jonkin verran piirteitä
aiemmista opinnoistani.
• Kyllä vähän
• On, paremmat ammatilliset valmiudet
• Osaamisen tunnustamisia
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Opiskelijoiden opiskelumuoto (N=10)
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päätoiminen opiskelu
oppisopimuskoulutus
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Oletko ollut valmistumisen jälkeen oman alan töissä?
(N=13)
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Kyllä. Kesto kuukausina:

3

En, mutta olen tehnyt muita kuin oman
alan töitä.

3

En. En ole ollut ollenkaan töissä.
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8

7

Avoimet vastaukset: Kyllä. Kesto kuukausina: (N=3)

4
2
2
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Olisiko opintojen aikana pitänyt saada enemmän
tukea tai taitoja työnhakuun tai jatkokoulutukseen
hakemiseen? Millaista? (N=13)
Kuusi vastaajaa vastasi ”Ei.” Muut avoimet vastaukset:
• Tuki on ollut riittävää. Amk:iin hakemiseen sai hyvät neuvot.

• Ei, hyvin sain apua. Opo auttoi.
• Mitä kaikkea mahdollisuuksia voisi opiskella esim. monimuoto opiskelu ja
oppisopimus jne... Tulevaisuudessa.
• Työssäoppimista enemmän
• Ei. Mielestäni asiasta kerrottiin hyvin ja perusteellisesti.
• Sai apua tarpeeksi
• En tiedä
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Tulevaisuuden suunnitelmasi? Oletko... (N=13)
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hakemassa oman alan töitä

5

hakemassa muita kuin oman alan töitä

4

hakemassa uutta opiskelupaikkaa /
lisäkoulutusta

3

jatkamassa nykyisiä opintoja
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lähdössä armeijaan

0

jäämässä vanhempainvapaalle

0

Onko muita suunnitelmia? Mitä?

6

1
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Jäikö jotain kysymättä? Jäikö sinulta jotakin
sanomatta? Kerro vapaamuotoisesti ajatuksiasi ja
palautetta opinnoistasi sekä työelämästä.
• Positiivinen yllätys, että soitettiin ja kyseltiin kuulumisia.
• Kun opiskelin merkonomiksi, sain apua aina kun pyysin. Ainoastaan
olisin kaivannut sitä, että mitä opiskeluvaihtoehtoja voi opiskella
myöhemmin esim. ammattikorkeakoulussa tai työvoimatoimiston
kautta.
• Pidän opinnoistani. Mielestäni on hienoa käydä opintoja alasta, joka
kiinnostaa itseäsi.
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Tähän voit halutessasi jättää palautetta kyselystä:
(Tämä kysymys kaikille vastaajille, N=17)
• Hyvä juttu ja kiva, että otetaan yhteyttä
vanhoihin opiskelijoihin.
•

•
•
•

• en halua

• Vähän yllättäen tuli puhelu, mutta hyvä kun näitä
Hojksin "kuntouttava" vaikutus on ollut niin iso,
kyselyjä tehdään.
että olen saanut koulutuksen käytyä loppuun.
• Hyvä kysely, jossakin vaiheessa voisi tehdä kaikille
Olen saanut tukea opintoihini.
valmistuneille.
Hyvä, jos tästä on apua esim.
• Hyvä ja asiallinen.
opintokokonaisuuksien kehittämisessä.
• Sopivan pituinen.
Hyödyllinen kysely.
• Haastavia kysymyksiä.
Tämä oli hyödyllinen.

• ei mitään lisättävää
• ihan yes ! ei kai muuta
• ei mitään lisättävää
• ei mitään lisättävää
• ei tule mitään mieleen
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