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Tervetuloa! Webinaarin agenda

• Uraseurantakyselyn toteutus
• Kyselyn sisältö ja vastaajien tavoittaminen
• Kyselyn tuloksia

– Tyytyväisyys tutkintoon
– Työllistyminen
– Osaaminen ja osaamistarpeet
– Tutkinnon jälkeinen kouluttautuminen
– Jatkosuunnitelmat

• Lisää tuloksia: Vipunen.fi
• Kysymyksiä ja keskustelua



Kyselyn toteutus

• Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa valtakunnallisesti kaikille viisi 
vuotta aiemmin valmistuneille korkeakoulualumneille
– Kysely koskee vuosittain noin 27 000 AMKista valmistunutta (AMK- ja YAMK-tutkinnot)
– Kyselyyn vastaa noin kolmannes alumneista (katoanalyysi)

• CSC lähettää henkilökohtaisen vastauslinkin alumneille keskitetysti tekstiviestillä ja 
sähköpostilla (tiedot opiskelijarekisteri Virrasta sekä kunkin amk:n alumnirekisteristä)

• Kysely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -ESR-hanke päättyy toukokuussa. Sen jälkeen 
amkien yhteinen Uraseurantaverkosto jatkaa kyselyn organisointia.

https://uraseurannat.fi/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/AU_2015_valmistuneet_katoanalyysi.pdf


Uraseurantakyselyn teemat

Pääosin monivalintakysymyksiä, muutama avoin kysymys.
• Taustatiedot (opiskelijarekisteristä)

• Aikaisempi koulutus ja työkokemus
• Tyytyväisyys tutkintoon uran kannalta (tutkinnon arvostus ja tunnettuus, tutkinnon tuottamat valmiudet, 

kokonaistyytyväisyys, suositteluhalukkuus (NPS)

• Työuran kokonaisuus (työllistyminen, työuran katkokset, tyytyväisyys, yrittäjyys, tutkintoa vastaavalla alalla 
työskentely)

• Sijoittuminen työelämään (ammatti, sektori, ala, palkka, työpaikan sijainti)

• Kouluttautuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen, kouluttautumisen syyt
• Oman osaamisen ja työn vastaavuus
• Geneeristen osaamisten tärkeys omassa työssä vs. miten opiskelu niitä kehitti
• Vinkit tämän hetken opiskelijoille
• Tulevaisuuden uratoiveet

Kysely-
lomake

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=54691210


Vastaajien tavoittaminen
Vuonna 2015 valmistuneiden vastausprosentti oli 34,0 (8 870 / 26 085 vastaajaa). 
Vastausprosentit vaihtelivat jonkin verran taustamuuttujien mukaan:
• AMK-tutkinnon suorittaneet 33,4%, YAMK-tutkinnon suorittaneet 39,9%
• Naiset 35,5%, miehet 31,5%
• Nuoremmat ikäryhmät vastasivat heikommin kuin vanhemmat. Matalin vastausprosentti oli valmistumishetkellä 25–

29-vuotiailla (30,4%), parhaiten vastasivat 45-49 vuotiaat (41,8%) ja 50–54-vuotiaat (41,6%)
• Suomenkieliset 35,5%, ruotsinkieliset 47,2%, muut 11,2%
Alakohtaiset vastausprosentit, 2013-2015 valmistuneet 
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Kauppa, hallinto ja oikeustieteen alojen vastaajat tutkintonimikkeittäin 
(%) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet AMK + YAMK (N = 1653). Aineisto painotettu sukupuolen ja 
äidinkielen mukaan. 

Tutkintonimike % N
Tradenomi, talous, hallinto ja 
markkinointi 83 1372

Tradenomi, sihteerityö ja kielet 4 68

Tradenomi, muu tai tuntematon 
ala 1 13

Tradenomi (YAMK), talous, 
hallinto ja markkinointi 11 180

Tradenomi (YAMK), muu tai 
tuntematon ala 1 19

Kaupan ja hallinnon alan AMK-
jatkotutkinto, Pk-sektorin 
yrittäjyyden ja 
liiketoimintaosaamisen 
jatkokoulutusohjelma 0 1

Yhteensä 100 1653

Tässä tulospaketissa oleviin tutkintonimikkeen mukaan tehtyihin analyyseihin on 
poimittu vain ne tutkinnot, joissa on tarpeeksi vastaajia (tradenomi (AMK) talous, hallinto 
ja markkinointi; tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet sekä tradenomi (YAMK) talous, 
hallinto ja markkinointi.


suorat jakaumat

						Tutkinnon nimi																Tutkintonimike		%		N

										Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		83		1372

						Valid		Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		1		0.1		0.1		0.1						Tradenomi, sihteerityö ja kielet		4		68

								Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala		19		1.2		1.2		1.2						Tradenomi, muu tai tuntematon ala		1		13

								Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		180		10.9		10.9		12.1						Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi		11		180

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		13		0.8		0.8		12.9						Tradenomi (YAMK), muu tai tuntematon ala		1		19

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		68		4.1		4.1		17.0						Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		0		1										VV

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		1372		83.0		83.0		100.0						Yhteensä		100		1653

								Total		1653		100.0		100.0

																								 





työnantajatarvostavat tutkintoa

				Työnantajat arvostavat tutkintoani

						Kasvatusalat		Terveys- ja hyvinvointialat		Tekniikan alat		Maa- ja metsätalousalat		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)		Palvelualat		Humanistiset ja taidealat

				Täysin eri mieltä		1.2		1.5		2.3		4.2		1.4		2.6		3.0		3.4

				Eri mieltä		1.9		4.0		4.2		4.3		5.4		5.9		9.8		9.8

				Hieman eri mieltä		8.4		6.8		9.5		9.5		13.6		13.5		16.2		18.8

				Hieman samaa mieltä		28.7		18.6		29.2		29.8		36.2		34.1		30.5		32.1

				Samaa mieltä		40.7		41.5		41.1		39.7		34.5		32.6		26.8		28.9

				Täysin samaa mieltä		19.2		27.7		13.8		12.6		8.8		11.2		13.8		6.9

						nimikkeittäin, amk yamk, 

						Tutkinnon nimi * Työnantajat arvostavat tutkintoani. Crosstabulation

						Koulutusala								Työnantajat arvostavat tutkintoani.												Total

														Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

						Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tutkinnon nimi		Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		Count		0		0		0		1		0		0		1				Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi		1%		5%		13%		38%		34%		8%		100.0%

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%				Tradenomi, sihteerityö ja kielet		0%		3%		13%		27%		40%		16%		100.0%

										Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala		Count		0		1		4		7		6		2		20

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		5.0%		20.0%		35.0%		30.0%		10.0%		100.0%

										Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		4		14		30		55		61		16		180

												% within Tutkinnon nimi		2.2%		7.8%		16.7%		30.6%		33.9%		8.9%		100.0%

										Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Count		0		0		3		3		7		0		13

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		0.0%		23.1%		23.1%		53.8%		0.0%		100.0%

										Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Count		0		2		9		18		27		11		67

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		3.0%		13.4%		26.9%		40.3%		16.4%		100.0%

										Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		20		73		179		514		469		115		1370

												% within Tutkinnon nimi		1.5%		5.3%		13.1%		37.5%		34.2%		8.4%		100.0%

								Total				Count		24		90		225		598		570		144		1651

												% within Tutkinnon nimi		1.5%		5.5%		13.6%		36.2%		34.5%		8.7%		100.0%





																														Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

																												Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi		2.2%		7.8%		16.7%		30.6%		33.9%		8.9%		100.0%

																												Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi		1.5%		5.3%		13.1%		37.5%		34.2%		8.4%



































				Sukupuoli * Työnantajat arvostavat tutkintoani. Crosstabulation

				Koulutusala								Työnantajat arvostavat tutkintoani.												Total

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä						Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Sukupuoli		Mies		Count		13		34		74		209		155		37		522		miehet		2.5%		6.5%		14.2%		40.0%		29.7%		7.1%

										% within Sukupuoli		2.5%		6.5%		14.2%		40.0%		29.7%		7.1%		100.0%		naiset		1.0%		4.9%		13.3%		34.5%		36.7%		9.6%

								Nainen		Count		11		55		150		389		414		108		1127

										% within Sukupuoli		1.0%		4.9%		13.3%		34.5%		36.7%		9.6%		100.0%

						Total				Count		24		89		224		598		569		145		1649

										% within Sukupuoli		1.5%		5.4%		13.6%		36.3%		34.5%		8.8%		100.0%





























						Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? * Työnantajat arvostavat tutkintoani. Crosstabulation

						Koulutusala								Työnantajat arvostavat tutkintoani.												Total

														Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä						Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

						Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		Vakituinen kokopäivätyö		Count		11		54		173		449		433		110		1230		Vakituinen kokopäivätyö		0.9%		4.4%		14.1%		36.5%		35.2%		8.9%

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.9%		4.4%		14.1%		36.5%		35.2%		8.9%		100.0%		Määräaikainen kokopäivätyö		2.4%		13.6%		12.0%		28.0%		36.0%		8.0%

										Määräaikainen kokopäivätyö		Count		3		17		15		35		45		10		125		Osa-aikatyö		3.0%		12.1%		33.3%		39.4%		12.1%		0.0%

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		2.4%		13.6%		12.0%		28.0%		36.0%		8.0%		100.0%		Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer		4.6%		1.1%		5.7%		42.5%		35.6%		10.3%

										Osa-aikatyö		Count		1		4		11		13		4		0		33		Työtön työnhakija		5.9%		5.9%		8.8%		29.4%		38.2%		11.8%		100.0%

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		3.0%		12.1%		33.3%		39.4%		12.1%		0.0%		100.0%		Päätoiminen opiskelu		0.0%		12.0%		22.0%		42.0%		22.0%		2.0%		100.0%

										Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer (oma Y-tunnus)		Count		4		1		5		37		31		9		87		Muu		3.8%		3.8%		19.2%		42.3%		15.4%		15.4%		100.0%

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		4.6%		1.1%		5.7%		42.5%		35.6%		10.3%		100.0%

										Useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentely verokortilla)		Count		0		1		1		3		3		0		8

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		12.5%		12.5%		37.5%		37.5%		0.0%		100.0%

										Työllistetty, työharjoittelu tai kuntoutustuki		Count		1		0		0		0		2		0		3

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		33.3%		0.0%		0.0%		0.0%		66.7%		0.0%		100.0%

										Työtön työnhakija		Count		2		2		3		10		13		4		34

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		5.9%		5.9%		8.8%		29.4%		38.2%		11.8%		100.0%

										Työvoimakoulutus tai vastaava		Count		0		0		0		2		1		0		3

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		0.0%		0.0%		66.7%		33.3%		0.0%		100.0%

										Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan)		Count		0		6		11		21		11		1		50

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		12.0%		22.0%		42.0%		22.0%		2.0%		100.0%

										Perhevapaa (työsuhteesta)		Count		0		4		1		10		18		4		37

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		10.8%		2.7%		27.0%		48.6%		10.8%		100.0%

										Perhevapaa (ei työsuhdetta)		Count		0		1		1		3		3		0		8

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		12.5%		12.5%		37.5%		37.5%		0.0%		100.0%

										Työvoiman ulkopuolella (asevelvollisuus, välivuosi, sairaseläke tms.)		Count		0		0		0		1		1		0		2

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		50.0%		0.0%		100.0%

										Muu		Count		1		1		5		11		4		4		26

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		3.8%		3.8%		19.2%		42.3%		15.4%		15.4%		100.0%

								Total				Count		23		91		226		595		569		142		1646

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		1.4%		5.5%		13.7%		36.1%		34.6%		8.6%		100.0%

						Luonnontieteet		Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		Vakituinen kokopäivätyö		Count		0		1		3		2				0		6

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		16.7%		50.0%		33.3%				0.0%		100.0%

										Määräaikainen kokopäivätyö		Count		0		1		2		1				0		4

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		25.0%		50.0%		25.0%				0.0%		100.0%

										Osa-aikatyö		Count		1		0		1		0				0		2

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		50.0%		0.0%		50.0%		0.0%				0.0%		100.0%

										Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer (oma Y-tunnus)		Count		0		0		0		3				0		3

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%				0.0%		100.0%

										Useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentely verokortilla)		Count		0		3		0		0				0		3

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%				0.0%		100.0%

										Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan)		Count		0		0		2		0				0		2

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%				0.0%		100.0%

										Muu		Count		0		0		0		0				3		3

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%				100.0%		100.0%

								Total				Count		1		5		8		6				3		23

												% within Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?		4.3%		21.7%		34.8%		26.1%				13.0%		100.0%





































































































































































































































































































































































































Työnantajat arvostavat tutkintoani koulutusaloittain



Täysin eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	1.150763038007476	1.4806659523823833	2.2691243951466133	4.1790237629129177	1.4251989546653936	2.6278173036377019	2.9894553531351624	3.443812968601633	Eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	1.9223788595743769	3.9818767230995666	4.1563163010098014	4.2579300731057108	5.4437521510863176	5.9491708506096055	9.781525301148978	9.7885879097371067	Hieman eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsäta	lousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	8.369530833690062	6.8242685453045402	9.4946503664827748	9.4847811103446986	13.621329792518807	13.489259261717921	16.172238763895404	18.82485736638937	Hieman samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	28.673304650568348	18.587877206382952	29.177452231980155	29.825593500351484	36.224817741695531	34.139397108578798	30.485798454693896	32.11099981136433	Samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	40.659323628720017	41.459598735624247	41.089874218891651	39.657828023541967	34.	503549981097713	32.619425576550839	26.76851130972182	28.8906574976365	Täysin samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	19.224698989439705	27.665712837206328	13.812582486488994	12.594843529743226	8.7813513789362183	11.174929898905134	13.80247081740473	6.9410844462710637	







Työnantajat arvostavat tutkintoani tutkintonimikkeittäin



Täysin eri mieltä	Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	Tradenomi, sihteerityö ja kielet	1.4598540145985401E-2	0	Eri mieltä	Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	Tradenomi, sihteerityö ja kielet	5.3284671532846717E-2	2.9850746268656712E-2	Hieman eri mieltä	Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	Tradenomi, sihteerityö ja kielet	0.13065693430656936	0.13432835820895522	Hieman samaa mieltä	Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	Tradenomi, sihteerityö ja kielet	0.37518248175182484	0.26865671641791045	Samaa mieltä	Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	Tradenomi, sihteerityö ja kielet	0.34233576642335772	0.40298507462686567	Täysin samaa mieltä	Tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	Tradenomi, sihteerityö ja kielet	8.3941605839416053E-2	0.16417910447761194	







Työnantajat arvostavat tutkintoani amk-yamk



Täysin eri mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	2.2222222222222223E-2	1.4598540145985401E-2	Eri mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	7.7777777777777779E-2	5.3284	671532846717E-2	Hieman eri mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	0.16666666666666663	0.13065693430656936	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	0.30555555555555558	0.37518248175182484	Samaa mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	0.33888888888888891	0.34233576642335772	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	8.8888888888888892E-2	8.3941605839416053E-2	







Työnantajat arvostavat tutkintoani sukupuolittain



Täysin eri mieltä	miehet	naiset	2.4904214559386972E-2	9.7604259094942331E-3	Eri mieltä	miehet	naiset	6.5134099616858232E-2	4.8802129547471165E-2	Hieman eri mieltä	miehet	naiset	0.1417624521072797	0.13309671694764863	Hieman samaa mieltä	miehet	naiset	0.4003831417624521	0.34516415261756878	Samaa mieltä	miehet	naiset	0.29693486590038315	0.36734693877551022	Täysin samaa mieltä	miehet	naiset	7.0881226053639848E-2	9.5829636202307014E-2	







Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? * Työnantajat arvostavat tutkintoani



Täysin eri mieltä	Vakituinen kokopäivätyö	Määräaikainen kokopäivätyö	Osa-aikatyö	Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer	Työtön työnhakija	Päätoiminen opiskelu	Muu	8.9430894308943094E-3	2.4E-2	3.0303030303030304E-2	4.5977011494252873E-2	5.8823529411764698E-2	0	3.8461538461538464E-2	Eri mieltä	Vakituinen kokopäivätyö	Määräaikainen kokopäivätyö	Osa-aikatyö	Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer	Työtön työnhakija	Päätoiminen opiskelu	Muu	4.3902439024390241E-2	0.13600000000000001	0.12121212121212122	1.1494252873563218E-2	5.8823529411764698E-2	0.12	3.8461538461538464E-2	Hieman eri mieltä	Vakituinen kokopäivätyö	Määräaikainen kokopäivätyö	Osa-aikatyö	Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer	Työtön työnhakija	Päätoiminen opiskelu	Muu	0.14065040650406505	0.12	0.33333333333333326	5.7471264367816091E-2	8.8235294117647065E-2	0.22	0.19230769230769235	Hieman samaa mieltä	Vakituinen kokopäivätyö	Määräaikainen kokopäivätyö	Osa-aikatyö	Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer	Työtön työnhakija	Päätoiminen opiskelu	Muu	0.36504065040650407	0.28000000000000003	0.39393939393939392	0.42528735632183901	0.29411764705882354	0.42	0.42307692307692307	Samaa mieltä	Vakituinen kokopäivätyö	Määräaikainen kokopäivätyö	Osa-aikatyö	Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer	Työtön työnhakija	Päätoiminen opiskelu	Muu	0.35203252032520327	0.36	0.12121212121212122	0.35632183908045983	0.38235294117647056	0.22	0.15384615384615385	Täysin samaa mieltä	Vakituinen kokopäivätyö	Määräaikainen kokopäivätyö	Osa-aikatyö	Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer	Työtön työnhakija	Päätoiminen opiskelu	Muu	8.943089430894309E-2	0.08	0	0.10344827586206896	0.1176470588235294	0.02	0.15384615384615385	









suosittelen koulutusta muille

						Suosittelisin koulutustani muille

						Kasvatusalat		Terveys- ja hyvinvointialat		Tekniikan alat		Maa- ja metsätalousalat		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)		Palvelualat		Humanistiset ja taidealat

				Täysin eri mieltä		1.2		2.4		2.4		2.2		1.2		3.0		3.6		6.9

				Eri mieltä		7.5		4.6		3.7		4.8		5.3		6.4		9.9		9.4

				Hieman eri mieltä		11.0		9.9		8.6		10.9		9.8		9.5		14.4		17.4

				Hieman samaa mieltä		25.2		23.7		24.5		25.7		27.0		28.3		26.5		29.6

				Samaa mieltä		37.0		37.1		42.0		38.0		38.1		35.1		28.7		23.4

				Täysin samaa mieltä		18.3		22.3		18.7		18.4		18.5		17.7		16.9		13.3

				Tutkinnon nimi * Suosittelisin koulutustani muille. Crosstabulation

				Koulutusala								Suosittelisin koulutustani muille.												Total

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tutkinnon nimi		Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		Count		0		0		0		1		0		0		1

										% within Tutkinnon nimi		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%				Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

								Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala		Count		1		0		4		3		4		8		20		tradenomi, sihteerityö ja kielet		1.4%		4.3%		11.6%		27.5%		40.6%		14.5%		100.0%

										% within Tutkinnon nimi		5.0%		0.0%		20.0%		15.0%		20.0%		40.0%		100.0%		tradenomi, talous hallinto ja markkinointi		1.2%		5.8%		9.9%		28.1%		37.9%		17.1%		100.0%

								Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		2		4		13		35		75		51		180

										% within Tutkinnon nimi		1.1%		2.2%		7.2%		19.4%		41.7%		28.3%		100.0%

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Count		1		1		2		2		4		3		13

										% within Tutkinnon nimi		7.7%		7.7%		15.4%		15.4%		30.8%		23.1%		100.0%

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Count		1		3		8		19		28		10		69

										% within Tutkinnon nimi		1.4%		4.3%		11.6%		27.5%		40.6%		14.5%		100.0%

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		16		80		135		385		518		234		1368

										% within Tutkinnon nimi		1.2%		5.8%		9.9%		28.1%		37.9%		17.1%		100.0%

						Total				Count		21		88		162		445		629		306		1651

										% within Tutkinnon nimi		1.3%		5.3%		9.8%		27.0%		38.1%		18.5%		100.0%





																												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

																										Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi		1.1%		2.2%		7.2%		19.4%		41.7%		28.3%		100.0%

																										Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi		1.2%		5.8%		9.9%		28.1%		37.9%		17.1%		100.0%













































								Tutkintonimike (top 20) * Suosittelisin koulutustani muille. Crosstabulation

														Suosittelisin koulutustani muille.												Total

														Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

								Tutkintonimike (top 20)		Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		16		80		135		385		518		234		1368				Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)		1.2%		5.8%		9.9%		28.1%		37.9%		17.1%

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		5.8%		9.9%		28.1%		37.9%		17.1%		100.0%				Sairaanhoitaja		3.1%		5.3%		11.3%		26.5%		32.2%		21.6%

										Sairaanhoitaja (AMK)		Count		30		51		108		254		309		207		959				Sosionomi		1.1%		3.5%		7.4%		22.2%		40.7%		25.1%

												% within Tutkintonimike (top 20)		3.1%		5.3%		11.3%		26.5%		32.2%		21.6%		100.0%				Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)		1.2%		1.5%		5.3%		18.1%		52.0%		21.9%

										Sosionomi (AMK), sosiaaliala		Count		8		25		52		157		287		177		706				Insinööri (konetekniikka)		1.2%		3.4%		8.0%		30.5%		41.5%		15.4%

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.1%		3.5%		7.4%		22.2%		40.7%		25.1%		100.0%				Tradenomi (tietojenkäsittely)		2.9%		7.6%		10.9%		30.2%		31.6%		16.7%

										Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka		Count		4		5		18		62		178		75		342				Terveydenhoitaja		2.2%		2.2%		9.6%		20.0%		45.9%		20.0%

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		1.5%		5.3%		18.1%		52.0%		21.9%		100.0%				Insinööri (tietotekniikka)		2.4%		5.1%		9.1%		29.2%		38.3%		15.8%

										Insinööri (AMK), konetekniikka		Count		4		11		26		99		135		50		325				Restonomi (matkailu)		5.8%		16.5%		18.4%		30.1%		17.5%		11.7%

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		3.4%		8.0%		30.5%		41.5%		15.4%		100.0%				Medianomi		3.2%		11.9%		14.1%		34.6%		23.8%		12.4%

										Tradenomi, tietojenkäsittely		Count		8		21		30		83		87		46		275				Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi		1.1%		2.2%		7.2%		19.4%		41.7%		28.3%

												% within Tutkintonimike (top 20)		2.9%		7.6%		10.9%		30.2%		31.6%		16.7%		100.0%				Fysioterapeutti		1.2%		4.1%		14.0%		26.9%		39.2%		14.6%

										Terveydenhoitaja (AMK)		Count		6		6		26		54		124		54		270				Muotoilija		6.7%		8.7%		20.7%		33.3%		22.0%		8.7%

												% within Tutkintonimike (top 20)		2.2%		2.2%		9.6%		20.0%		45.9%		20.0%		100.0%				Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)		3.3%		9.3%		11.3%		26.5%		33.8%		15.9%

										Insinööri (AMK), tietotekniikka		Count		6		13		23		74		97		40		253				Insinööri  (sähkötekniikka)		1.7%		4.2%		3.3%		27.5%		50.8%		12.5%

												% within Tutkintonimike (top 20)		2.4%		5.1%		9.1%		29.2%		38.3%		15.8%		100.0%				Sosionomi (YAMK)		2.6%		4.3%		13.0%		29.6%		33.9%		16.5%

										Restonomi (AMK), matkailu		Count		12		34		38		62		36		24		206				Agrologi		2.7%		5.5%		13.6%		21.8%		33.6%		22.7%

												% within Tutkintonimike (top 20)		5.8%		16.5%		18.4%		30.1%		17.5%		11.7%		100.0%				Restonomi (liikkeenjohto)		1.8%		8.3%		19.3%		24.8%		29.4%		16.5%

										Medianomi (AMK)		Count		6		22		26		64		44		23		185				Sairaanhoitaja (YAMK)		3.0%		8.0%		11.0%		17.0%		42.0%		19.0%

												% within Tutkintonimike (top 20)		3.2%		11.9%		14.1%		34.6%		23.8%		12.4%		100.0%				Yhteisöpedagogi		3.0%		6.1%		15.2%		24.2%		33.3%		18.2%

										Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		2		4		13		35		75		51		180

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.1%		2.2%		7.2%		19.4%		41.7%		28.3%		100.0%

										Fysioterapeutti (AMK)		Count		2		7		24		46		67		25		171

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		4.1%		14.0%		26.9%		39.2%		14.6%		100.0%

										Muotoilija (AMK)		Count		10		13		31		50		33		13		150

												% within Tutkintonimike (top 20)		6.7%		8.7%		20.7%		33.3%		22.0%		8.7%		100.0%

										Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala		Count		5		14		17		40		51		24		151

												% within Tutkintonimike (top 20)		3.3%		9.3%		11.3%		26.5%		33.8%		15.9%		100.0%

										Insinööri (AMK), sähkötekniikka		Count		2		5		4		33		61		15		120

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.7%		4.2%		3.3%		27.5%		50.8%		12.5%		100.0%

										Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala		Count		3		5		15		34		39		19		115

												% within Tutkintonimike (top 20)		2.6%		4.3%		13.0%		29.6%		33.9%		16.5%		100.0%

										Agrologi (AMK)		Count		3		6		15		24		37		25		110

												% within Tutkintonimike (top 20)		2.7%		5.5%		13.6%		21.8%		33.6%		22.7%		100.0%

										Restonomi (AMK), liikkeenjohto		Count		2		9		21		27		32		18		109				TÄN SAMAN KUVION VOI KOPIOIDA MYÖS MUIDEN ALOJEN PAKETTEIHIN!

												% within Tutkintonimike (top 20)		1.8%		8.3%		19.3%		24.8%		29.4%		16.5%		100.0%

										Sairaanhoitaja (ylempi AMK)		Count		3		8		11		17		42		19		100

												% within Tutkintonimike (top 20)		3.0%		8.0%		11.0%		17.0%		42.0%		19.0%		100.0%

										Yhteisöpedagogi (AMK)		Count		3		6		15		24		33		18		99

												% within Tutkintonimike (top 20)		3.0%		6.1%		15.2%		24.2%		33.3%		18.2%		100.0%

										Muu		Count		85		124		252		543		823		490		2317

												% within Tutkintonimike (top 20)		3.7%		5.4%		10.9%		23.4%		35.5%		21.1%		100.0%

								Total				Count		220		469		900		2167		3108		1647		8511

												% within Tutkintonimike (top 20)		2.6%		5.5%		10.6%		25.5%		36.5%		19.4%		100.0%







								Koulutustyyppi * Suosittelisin koulutustani muille. Crosstabulation

								Tutkinnon nimi								Suosittelisin koulutustani muille.												Total				Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

																Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä				Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus		1.5%		6.7%		11.2%		29.3%		37.8%		13.5%		100.0%

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count		1		1		2		2		4		2		12		Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto		0.0%		2.5%		4.6%		24.0%		38.2%		30.7%		100.0%

														% within Koulutustyyppi		8.3%		8.3%		16.7%		16.7%		33.3%		16.7%		100.0%

												Monimuoto		Count		0		0		0		0		0		1		1

														% within Koulutustyyppi		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%

										Total				Count		1		1		2		2		4		3		13

														% within Koulutustyyppi		7.7%		7.7%		15.4%		15.4%		30.8%		23.1%		100.0%

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count		1		3		8		19		28		10		69

														% within Koulutustyyppi		1.4%		4.3%		11.6%		27.5%		40.6%		14.5%		100.0%

										Total				Count		1		3		8		19		28		10		69

														% within Koulutustyyppi		1.4%		4.3%		11.6%		27.5%		40.6%		14.5%		100.0%

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count		16		73		122		318		411		147		1087

														% within Koulutustyyppi		1.5%		6.7%		11.2%		29.3%		37.8%		13.5%		100.0%

												Monimuoto		Count		0		7		13		68		108		87		283

														% within Koulutustyyppi		0.0%		2.5%		4.6%		24.0%		38.2%		30.7%		100.0%

										Total				Count		16		80		135		386		519		234		1370

														% within Koulutustyyppi		1.2%		5.8%		9.9%		28.2%		37.9%		17.1%		100.0%





								Koulutuskieli * Suosittelisin koulutustani muille. Crosstabulation

								Tutkinnon nimi								Suosittelisin koulutustani muille.												Total				Suosittelisin koulutustani muille: tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi

																Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Koulutuskieli		Suomi		Count		1		1		2		2		4		3		13				Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

														% within Koulutuskieli		7.7%		7.7%		15.4%		15.4%		30.8%		23.1%		100.0%		Suomi		1.3%		4.7%		9.8%		29.1%		38.7%		16.3%		100.0%

										Total				Count		1		1		2		2		4		3		13		Ruotsi		0.0%		2.4%		17.1%		24.4%		39.0%		17.1%		100.0%

														% within Koulutuskieli		7.7%		7.7%		15.4%		15.4%		30.8%		23.1%		100.0%		Englanti		0.8%		11.0%		9.1%		24.8%		34.3%		20.1%		100.0%

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Koulutuskieli		Suomi		Count		0		2		8		16		24		7		57

														% within Koulutuskieli		0.0%		3.5%		14.0%		28.1%		42.1%		12.3%		100.0%

												Englanti		Count		1		1		0		3		4		3		12

														% within Koulutuskieli		8.3%		8.3%		0.0%		25.0%		33.3%		25.0%		100.0%

										Total				Count		1		3		8		19		28		10		69

														% within Koulutuskieli		1.4%		4.3%		11.6%		27.5%		40.6%		14.5%		100.0%

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Koulutuskieli		Suomi		Count		14		51		105		313		416		175		1074

														% within Koulutuskieli		1.3%		4.7%		9.8%		29.1%		38.7%		16.3%		100.0%

												Ruotsi		Count		0		1		7		10		16		7		41

														% within Koulutuskieli		0.0%		2.4%		17.1%		24.4%		39.0%		17.1%		100.0%

												Englanti		Count		2		28		23		63		87		51		254

														% within Koulutuskieli		0.8%		11.0%		9.1%		24.8%		34.3%		20.1%		100.0%

										Total				Count		16		80		135		386		519		233		1369

														% within Koulutuskieli		1.2%		5.8%		9.9%		28.2%		37.9%		17.0%		100.0%





								Ikä valmistuessa, 5 v. * Suosittelisin koulutustani muille. Crosstabulation																								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

								Tutkinnon nimi								Suosittelisin koulutustani muille.												Total		20-24		0.9%		7.7%		13.5%		27.2%		37.0%		13.7%		100.0%

																Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä				25-29		2.0%		5.6%		7.6%		31.8%		38.1%		14.9%		100.0%

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		0		0		1		1		2		0		4		30-34		0.7%		5.5%		14.5%		29.7%		32.4%		17.2%		100.0%

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		25.0%		25.0%		50.0%		0.0%		100.0%		35-39		1.2%		6.2%		4.9%		21.0%		37.0%		29.6%		100.0%

												25-29		Count		1		1		1		0		2		2		7		40-44		0.0%		2.3%		7.0%		14.0%		53.5%		23.3%		100.0%

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		14.3%		14.3%		14.3%		0.0%		28.6%		28.6%		100.0%		45-49		0.0%		1.4%		1.4%		24.3%		45.7%		27.1%		100.0%

												30-34		Count		0		0		0		1		0		0		1		50-54		0.0%		0.0%		2.9%		31.4%		37.1%		28.6%		100.0%

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%		55-59		0.0%		0.0%		0.0%		30.8%		30.8%		38.5%		100.0%

												60-64		Count		0		0		0		0		0		1		1

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%

										Total				Count		1		1		2		2		4		3		13

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		7.7%		7.7%		15.4%		15.4%		30.8%		23.1%		100.0%

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		0		1		4		11		14		2		32

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		3.1%		12.5%		34.4%		43.8%		6.3%		100.0%

												25-29		Count		1		2		4		7		11		5		30

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		3.3%		6.7%		13.3%		23.3%		36.7%		16.7%		100.0%

												30-34		Count		0		0		0		0		3		3		6

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		50.0%		100.0%

												35-39		Count		0		0		0		1		0		0		1

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%

										Total				Count		1		3		8		19		28		10		69

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.4%		4.3%		11.6%		27.5%		40.6%		14.5%		100.0%

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		5		41		72		145		197		73		533

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.9%		7.7%		13.5%		27.2%		37.0%		13.7%		100.0%

												25-29		Count		9		25		34		143		171		67		449

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.0%		5.6%		7.6%		31.8%		38.1%		14.9%		100.0%

												30-34		Count		1		8		21		43		47		25		145

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.7%		5.5%		14.5%		29.7%		32.4%		17.2%		100.0%

												35-39		Count		1		5		4		17		30		24		81

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.2%		6.2%		4.9%		21.0%		37.0%		29.6%		100.0%

												40-44		Count		0		1		3		6		23		10		43

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		2.3%		7.0%		14.0%		53.5%		23.3%		100.0%

												45-49		Count		0		1		1		17		32		19		70

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		1.4%		1.4%		24.3%		45.7%		27.1%		100.0%

												50-54		Count		0		0		1		11		13		10		35

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		2.9%		31.4%		37.1%		28.6%		100.0%

												55-59		Count		0		0		0		4		4		5		13

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		30.8%		30.8%		38.5%		100.0%

										Total				Count		16		81		136		386		517		233		1369

														% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.2%		5.9%		9.9%		28.2%		37.8%		17.0%		100.0%







































































































































































Suosittelisin koulutustani muille koulutusaloittain



Täysin eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	1.150763038007476	2.4252556988806702	2.3981787619064465	2.1686085727141315	1.2379446054820127	3.0105076359406429	3.5953914919078906	6.8666512828876067	Eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	7.4654633153366872	4.5800182912332756	3.7447675529814752	4.81889186549438	5.3027968496421707	6.384606799813576	9.8586874321141806	9.4258859765588738	Hieman eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	10.952230944099647	9.9108338434959524	8.6402341835505716	10.929043746283531	9.8125786726857207	9.4594095987595139	14.351273933556245	17.38048185281643	Hieman samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	25.163893625112109	23.665222955167835	24.532988555581547	25.661370758366324	26.972677274640006	28.345265595988849	26.52230767564615	29.616422365646638	Samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	37.00413951779155	37.138634693106738	42.007790607942567	37.976465694894998	38.147608874275086	35.109761047858065	28.727005350825756	23.397183025490815	Täysin samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	18.263509559652519	22.280034518115521	18.676040338037389	18.445619362246632	18.526393723275007	17.690449321639353	16.945334115949784	13.313375496599642	







 Suosittelisin koulutustani muille tutkintonimikkeen mukaan



Täysin eri mieltä	tradenomi, sihteerityö ja kielet	tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	1.4492753623188406E-2	1.1695906432748537E-2	Eri mieltä	tradenomi, sihteerityö ja kielet	tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	4.3478260869565216E-2	5.847953216374268E-2	Hieman eri mieltä	tradenomi, sihteerityö ja kielet	tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	0.11594202898550725	9.8684210526315791E-2	Hieman samaa mieltä	tradenomi, sihteerityö ja kielet	tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	0.27536231884057971	0.2814327485380117	Samaa mieltä	tradenomi, sihteerityö ja kielet	tradenomi, talous hallinto ja markkinointi	0.40579710144927539	0.37865497076023386	Täysin samaa mieltä	tradenomi, sihteerityö ja kielet	tradenomi, talous 	hallinto ja markkinointi	0.14492753623188406	0.17105263157894737	







 Suosittelisin koulutustani muille amk- yamk



Täysin eri mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	1.1111111111111112E-2	1.1695906432748537E-2	Eri mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	2.2222222222222223E-2	5.847953216374268E-2	Hieman eri mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	7.2222222222222215E-2	9.8684210526315791E-2	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	0.19444444444444448	0.2814327485380117	Samaa mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	0.41666666666666674	0.37865497076023386	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi	0.28333333333333333	0.17105263157894737	







Suosittelisin koulutustani muille * 20 yleisintä tutkintonimikettä 



Täysin eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	1.1695906432748537E-2	3.1282586027111578E-2	1.1331444759206799E-2	1.1695906432748537E-2	1.2	307692307692308E-2	2.9090909090909091E-2	2.2222222222222223E-2	2.3715415019762841E-2	5.8252427184466021E-2	3.2432432432432434E-2	1.1111111111111112E-2	1.1695906432748537E-2	6.6666666666666666E-2	3.3112582781456956E-2	1.6666666666666666E-2	2.6086956521739132E-2	2.7272727272727271E-2	1.834862385321101E-2	0.03	3.0303030303030304E-2	Eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	5.847953216374268E-2	5.3180396246089681E-2	3.5410764872521247E-2	1.461988304093567E-2	3.3846153846153845E-2	7.636363636363637E-2	2.2222222222222223E-2	5.1383399209486175E-2	0.1650485436893204	0.11891891891891893	2.2222222222222223E-2	4.0935672514619881E-2	8.6666666666666684E-2	9.2715231788079458E-2	4.1666666666666657E-2	4.3478260869565216E-2	5.4545454545454543E-2	8.2568807339449546E-2	0.08	6.0606060606060608E-2	Hieman eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	9.8684210526315791E-2	0.11261730969760167	7.3654390934844188E-2	5.2631578947368418E-2	0.08	0.10909090909090909	9.6296296296296297E-2	9.0909090909090912E-2	0.18446601941747573	0.14054054054054055	7.2222222222222215E-2	0.14035087719298245	0.20666666666666667	0.11258278145695363	3.3333333333333333E-2	0.13043478260869565	0.13636363636363635	0.19266055045871561	0.11	0.15151515151515152	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.2814327485380117	0.26485922836287801	0.22237960339943347	0.18128654970760233	0.30461538461538462	0.30181818181818182	0.2	0.29249011857707508	0.30097087378640774	0.34594594594594597	0.19444444444444448	0.26900584795321636	0.33333333333333326	0.26490066225165565	0.27500000000000002	0.29565217391304349	0.21818181818181817	0.24770642201834864	0.17	0.24242424242424243	Samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.37865497076023386	0.32221063607924916	0.40651558073654392	0.52046783625730997	0.41538461538461541	0.31636363636363635	0.45925925925925926	0.38339920948616601	0.17475728155339806	0.23783783783783785	0.41666666666666674	0.391812865497076	0.22	0.33774834437086093	0.5083333333333333	0.33913043478260868	0.33636363636363631	0.29357798165137616	0.42	0.33333333333333326	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.17105263157894737	0.21584984358706985	0.25070821529745041	0.21929824561403508	0.15384615384615385	0.16727272727272727	0.2	0.15810276679841898	0.11650485436893204	0.12432432432432433	0.28333333333333333	0.14619883040935672	8.6666666666666684E-2	0.15894039735099338	0.125	0.16521739130434782	0.22727272727272727	0.16513761467889909	0.19	0.18181818181818182	







Suosittelisin koulutustani muille koulutustyypin mukaan



Täysin eri mieltä	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto	1.4719411223551058E-2	0	Eri mieltä	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto	6.7157313707451705E-2	2.4734982332155476E-2	Hieman eri mieltä	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto	0.11223551057957681	4.5936395759717315E-2	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto	0.29254829806807725	0.24028268551236751	Samaa mieltä	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto	0.37810487580496782	0.38162544169611307	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi päivätoteutus	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi monimuoto	0.13523459061637536	0.30742049469964666	







Suosittelisin koulutustani muille koulutuskielen mukaan (tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi)



Täysin eri mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	1.3035381750465549E-2	0	7.874015748031496E-3	Eri mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	4.7486033519553071E-2	2.4390243902439025E-2	0.11023622047244094	Hieman eri mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	9.7765363128491614E-2	0.17073170731707318	9.055118110236221E-2	Hieman samaa mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.29143389199255121	0.24390243902439024	0.24803149606299216	Samaa mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.38733705772811916	0.3902439024390244	0.34251968503937008	Täysin samaa mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.16294227188081936	0.17073170731707318	0.20078740157480315	







Suosittelisin koulutustani muille valmistumisiän mukaan (tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi)



Täysin eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	9.3808630393996256E-3	2.0044543429844096E-2	6.8965517241379318E-3	1.2345679012345678E-2	0	0	0	0	Eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	7.6923076923076927E-2	5.5679287305122498E-2	5.5172413793103454E-2	6.1728395061728392E-2	2.3255813953488372E-2	1.4285714285714285E-2	0	0	Hieman eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	0.1350844277673546	7.5723830734966593E-2	0.14482758620689656	4.9382716049382713E-2	6.9767441860465115E-2	1.4285714285714285E-2	2.8571428571428571E-2	0	Hieman samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	0.27204502814258913	0.31848552338530067	0.29655172413793102	0.2098765432098765	0.13953488372093023	0.24285714285714285	0.31428571428571428	0.30769230769230771	Samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	0.3696060037523452	0.38084632516703787	0.32413793103448268	0.37037037037037041	0.53488372093023251	0.45714285714285713	0.37142857142857144	0.30769230769230771	Täysin samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	0.13696060037523453	0.1492204899777283	0.17241379310344829	0.29629629629629628	0.23255813953488372	0.27142857142857141	0.2857142857142857	0.38461538461538469	









tutkintoantoivalmiudettyöelämää

				Koulutustyyppi * Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. Crosstabulation

				Tutkinnon nimi								Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.												Total

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä						Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count		1		2				4		5				12		tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus		2.8%		8.2%		17.0%		33.8%		29.5%		8.7%		100.0%

										% within Koulutustyyppi		8.3%		16.7%				33.3%		41.7%				100.0%		tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto		1.8%		2.5%		14.8%		32.5%		33.6%		14.8%		100.0%

								Monimuoto		Count		0		0				1		0				1

										% within Koulutustyyppi		0.0%		0.0%				100.0%		0.0%				100.0%

						Total				Count		1		2				5		5				13

										% within Koulutustyyppi		7.7%		15.4%				38.5%		38.5%				100.0%

				Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count				3		7		20		26		11		67

										% within Koulutustyyppi				4.5%		10.4%		29.9%		38.8%		16.4%		100.0%

						Total				Count				3		7		20		26		11		67

										% within Koulutustyyppi				4.5%		10.4%		29.9%		38.8%		16.4%		100.0%

				Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count		31		89		185		368		322		95		1090

										% within Koulutustyyppi		2.8%		8.2%		17.0%		33.8%		29.5%		8.7%		100.0%

								Monimuoto		Count		5		7		42		92		95		42		283

										% within Koulutustyyppi		1.8%		2.5%		14.8%		32.5%		33.6%		14.8%		100.0%

						Total				Count		36		96		227		460		417		137		1373

										% within Koulutustyyppi		2.6%		7.0%		16.5%		33.5%		30.4%		10.0%		100.0%

				Koulutuskieli * Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. Crosstabulation

				Tutkinnon nimi								Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.												Total

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Koulutuskieli		Suomi		Count		1		2				5		5				13

										% within Koulutuskieli		7.7%		15.4%				38.5%		38.5%				100.0%				Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.

						Total				Count		1		2				5		5				13						Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

										% within Koulutuskieli		7.7%		15.4%				38.5%		38.5%				100.0%				Suomi		1.8%		6.1%		16.8%		34.3%		30.7%		10.3%		100.0%

				Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Koulutuskieli		Suomi		Count				2		6		18		23		8		57				Ruotsi		2.4%		4.8%		19.0%		35.7%		28.6%		9.5%		100.0%

										% within Koulutuskieli				3.5%		10.5%		31.6%		40.4%		14.0%		100.0%				Englanti		6.3%		11.1%		14.6%		29.6%		29.6%		8.7%		100.0%

								Englanti		Count				1		1		2		4		4		12

										% within Koulutuskieli				8.3%		8.3%		16.7%		33.3%		33.3%		100.0%

						Total				Count				3		7		20		27		12		69

										% within Koulutuskieli				4.3%		10.1%		29.0%		39.1%		17.4%		100.0%

				Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Koulutuskieli		Suomi		Count		19		66		181		369		330		111		1076

										% within Koulutuskieli		1.8%		6.1%		16.8%		34.3%		30.7%		10.3%		100.0%

								Ruotsi		Count		1		2		8		15		12		4		42

										% within Koulutuskieli		2.4%		4.8%		19.0%		35.7%		28.6%		9.5%		100.0%

								Englanti		Count		16		28		37		75		75		22		253

										% within Koulutuskieli		6.3%		11.1%		14.6%		29.6%		29.6%		8.7%		100.0%

						Total				Count		36		96		226		459		417		137		1371

										% within Koulutuskieli		2.6%		7.0%		16.5%		33.5%		30.4%		10.0%		100.0%

				Ikä valmistuessa, 5 v. * Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. Crosstabulation

				Tutkinnon nimi								Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.												Total						Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		0		1				2		1				4				20-24		2.4%		8.0%		18.7%		33.1%		30.7%		7.1%		100.0%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		25.0%				50.0%		25.0%				100.0%				25-29		3.1%		7.3%		17.1%		33.3%		27.9%		11.3%		100.0%

								25-29		Count		1		1				1		4				7				30-34		2.8%		7.6%		13.1%		41.4%		26.2%		9.0%		100.0%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		14.3%		14.3%				14.3%		57.1%				100.0%				35-39		3.7%		1.2%		14.6%		22.0%		40.2%		18.3%		100.0%

								30-34		Count		0		0				1		0				1				40-44		0.0%		4.5%		6.8%		31.8%		45.5%		11.4%		100.0%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%				100.0%		0.0%				100.0%				45-49		1.4%		5.7%		11.4%		37.1%		34.3%		10.0%		100.0%

								60-64		Count		0		0				1		0				1				50-54		5.6%		2.8%		11.1%		38.9%		22.2%		19.4%		100.0%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%				100.0%		0.0%				100.0%

						Total				Count		1		2				5		5				13

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		7.7%		15.4%				38.5%		38.5%				100.0%

				Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count				1		4		8		16		3		32

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.				3.1%		12.5%		25.0%		50.0%		9.4%		100.0%

								25-29		Count				2		4		12		8		5		31

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.				6.5%		12.9%		38.7%		25.8%		16.1%		100.0%

								30-34		Count				0		0		0		2		4		6

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.				0.0%		0.0%		0.0%		33.3%		66.7%		100.0%

								35-39		Count				0		0		0		1		0		1

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.				0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		100.0%

						Total				Count				3		8		20		27		12		70

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.				4.3%		11.4%		28.6%		38.6%		17.1%		100.0%

				Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		13		43		100		177		164		38		535

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.4%		8.0%		18.7%		33.1%		30.7%		7.1%		100.0%

								25-29		Count		14		33		77		150		126		51		451

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		3.1%		7.3%		17.1%		33.3%		27.9%		11.3%		100.0%

								30-34		Count		4		11		19		60		38		13		145

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.8%		7.6%		13.1%		41.4%		26.2%		9.0%		100.0%

								35-39		Count		3		1		12		18		33		15		82

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		3.7%		1.2%		14.6%		22.0%		40.2%		18.3%		100.0%

								40-44		Count		0		2		3		14		20		5		44

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		4.5%		6.8%		31.8%		45.5%		11.4%		100.0%

								45-49		Count		1		4		8		26		24		7		70

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.4%		5.7%		11.4%		37.1%		34.3%		10.0%		100.0%

								50-54		Count		2		1		4		14		8		7		36

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		5.6%		2.8%		11.1%		38.9%		22.2%		19.4%		100.0%

								55-59		Count		0		1		4		1		5		3		14

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		7.1%		28.6%		7.1%		35.7%		21.4%		100.0%

						Total				Count		37		96		227		460		418		139		1377

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.7%		7.0%		16.5%		33.4%		30.4%		10.1%		100.0%

				Tutkinnon nimi * Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. Crosstabulation

				Koulutusala								Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.												Total

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tutkinnon nimi		Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		Count		0		0		0		1		0		0		1				Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

										% within Tutkinnon nimi		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%		tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet		0.0%		4.5%		10.4%		29.9%		38.8%		16.4%		100.0%

								Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala		Count		0		3		3		6		4		3		19		tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 		2.6%		6.9%		16.5%		33.5%		30.4%		10.0%		100.0%

										% within Tutkinnon nimi		0.0%		15.8%		15.8%		31.6%		21.1%		15.8%		100.0%

								Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		3		7		16		50		72		32		180

										% within Tutkinnon nimi		1.7%		3.9%		8.9%		27.8%		40.0%		17.8%		100.0%

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Count		1		2		0		5		5		0		13

										% within Tutkinnon nimi		7.7%		15.4%		0.0%		38.5%		38.5%		0.0%		100.0%

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Count		0		3		7		20		26		11		67

										% within Tutkinnon nimi		0.0%		4.5%		10.4%		29.9%		38.8%		16.4%		100.0%

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		36		95		227		460		418		137		1373

										% within Tutkinnon nimi		2.6%		6.9%		16.5%		33.5%		30.4%		10.0%		100.0%

						Total				Count		40		110		253		542		525		183		1653

										% within Tutkinnon nimi		2.4%		6.7%		15.3%		32.8%		31.8%		11.1%		100.0%





						Kasvatusalat		Terveys- ja hyvinvointialat		Tekniikan alat		Maa- ja metsätalousalat		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)		Palvelualat		Humanistiset ja taidealat

				Täysin eri mieltä		2.3		2.0		2.4		3.1		2.4		4.4		3.0		5.3

				Eri mieltä		8.7		5.9		9.2		6.7		6.6		11.4		9.2		12.4

				Hieman eri mieltä		10.8		14.3		17.9		18.1		15.3		15.2		17.4		21.4

				Hieman samaa mieltä		35.9		31.9		36.6		41.5		32.8		35.6		34.3		33.0

				Samaa mieltä		32.7		33.2		26.1		22.5		31.8		26.6		25.6		21.5

				Täysin samaa mieltä		9.6		12.6		7.9		7.9		11.1		6.9		10.6		6.3



















				Tutkintonimike (top 20) * Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. Crosstabulation

										Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.												Total

										Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Tutkintonimike (top 20)		Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		36		95		227		460		418		137		1373				Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)		2.6%		6.9%		16.5%		33.5%		30.4%		10.0%

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.6%		6.9%		16.5%		33.5%		30.4%		10.0%		100.0%				Sairaanhoitaja		2.7%		7.1%		17.4%		32.1%		29.9%		10.8%

						Sairaanhoitaja (AMK)		Count		26		68		167		309		288		104		962				Sosionomi		0.8%		4.6%		13.9%		32.6%		34.0%		13.9%

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.7%		7.1%		17.4%		32.1%		29.9%		10.8%		100.0%				Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)		1.2%		8.2%		17.3%		40.6%		26.0%		6.7%

						Sosionomi (AMK), sosiaaliala		Count		6		33		99		232		242		99		711				Insinööri (konetekniikka)		1.2%		8.3%		22.1%		39.3%		24.5%		4.6%

								% within Tutkintonimike (top 20)		0.8%		4.6%		13.9%		32.6%		34.0%		13.9%		100.0%				Tradenomi (tietojenkäsittely)		3.6%		12.3%		17.0%		37.2%		22.4%		7.6%

						Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka		Count		4		28		59		139		89		23		342				Terveydenhoitaja		1.8%		4.4%		11.8%		36.2%		36.5%		9.2%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		8.2%		17.3%		40.6%		26.0%		6.7%		100.0%				Insinööri (tietotekniikka)		4.3%		12.3%		14.2%		35.6%		29.2%		4.3%

						Insinööri (AMK), konetekniikka		Count		4		27		72		128		80		15		326				Restonomi (matkailu)		5.8%		11.7%		20.4%		33.5%		23.8%		4.9%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		8.3%		22.1%		39.3%		24.5%		4.6%		100.0%				Medianomi		6.5%		11.4%		23.9%		31.0%		21.7%		5.4%

						Tradenomi, tietojenkäsittely		Count		10		34		47		103		62		21		277				Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi		1.7%		3.9%		8.9%		27.8%		40.0%		17.8%

								% within Tutkintonimike (top 20)		3.6%		12.3%		17.0%		37.2%		22.4%		7.6%		100.0%				Fysioterapeutti		3.5%		12.8%		18.6%		45.3%		16.3%		3.5%

						Terveydenhoitaja (AMK)		Count		5		12		32		98		99		25		271				Muotoilija		7.2%		16.4%		20.4%		38.2%		14.5%		3.3%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.8%		4.4%		11.8%		36.2%		36.5%		9.2%		100.0%				Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)		0.7%		9.9%		16.6%		32.5%		29.8%		10.6%

						Insinööri (AMK), tietotekniikka		Count		11		31		36		90		74		11		253				Insinööri  (sähkötekniikka)		4.9%		9.8%		18.0%		34.4%		25.4%		7.4%

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.3%		12.3%		14.2%		35.6%		29.2%		4.3%		100.0%				Sosionomi (YAMK)		1.7%		2.6%		10.3%		28.4%		38.8%		18.1%

						Restonomi (AMK), matkailu		Count		12		24		42		69		49		10		206				Agrologi		1.8%		6.4%		21.8%		38.2%		20.9%		10.9%

								% within Tutkintonimike (top 20)		5.8%		11.7%		20.4%		33.5%		23.8%		4.9%		100.0%				Restonomi (liikkeenjohto)		1.9%		15.7%		21.3%		25.9%		23.1%		12.0%

						Medianomi (AMK)		Count		12		21		44		57		40		10		184				Sairaanhoitaja (YAMK)		4.0%		4.0%		10.9%		28.7%		34.7%		17.8%

								% within Tutkintonimike (top 20)		6.5%		11.4%		23.9%		31.0%		21.7%		5.4%		100.0%				Yhteisöpedagogi		1.0%		8.1%		10.1%		28.3%		36.4%		16.2%

						Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		3		7		16		50		72		32		180

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.7%		3.9%		8.9%		27.8%		40.0%		17.8%		100.0%

						Fysioterapeutti (AMK)		Count		6		22		32		78		28		6		172

								% within Tutkintonimike (top 20)		3.5%		12.8%		18.6%		45.3%		16.3%		3.5%		100.0%

						Muotoilija (AMK)		Count		11		25		31		58		22		5		152

								% within Tutkintonimike (top 20)		7.2%		16.4%		20.4%		38.2%		14.5%		3.3%		100.0%

						Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala		Count		1		15		25		49		45		16		151

								% within Tutkintonimike (top 20)		0.7%		9.9%		16.6%		32.5%		29.8%		10.6%		100.0%

						Insinööri (AMK), sähkötekniikka		Count		6		12		22		42		31		9		122

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.9%		9.8%		18.0%		34.4%		25.4%		7.4%		100.0%

						Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala		Count		2		3		12		33		45		21		116

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.7%		2.6%		10.3%		28.4%		38.8%		18.1%		100.0%

						Agrologi (AMK)		Count		2		7		24		42		23		12		110

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.8%		6.4%		21.8%		38.2%		20.9%		10.9%		100.0%

						Restonomi (AMK), liikkeenjohto		Count		2		17		23		28		25		13		108

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.9%		15.7%		21.3%		25.9%		23.1%		12.0%		100.0%

						Sairaanhoitaja (ylempi AMK)		Count		4		4		11		29		35		18		101

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.0%		4.0%		10.9%		28.7%		34.7%		17.8%		100.0%

						Yhteisöpedagogi (AMK)		Count		1		8		10		28		36		16		99

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.0%		8.1%		10.1%		28.3%		36.4%		16.2%		100.0%

						Muu		Count		64		179		344		761		706		269		2323

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.8%		7.7%		14.8%		32.8%		30.4%		11.6%		100.0%

				Total				Count		228		672		1375		2883		2509		872		8539

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.7%		7.9%		16.1%		33.8%		29.4%		10.2%		100.0%









































































































































































































































































































































































Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään koulutustyypin mukaan



Täysin eri mieltä	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto	2.8440366972477066E-2	1.7667844522968199E-2	Eri mieltä	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto	8.1651376146788995E-2	2.4734982332155476E-2	Hieman eri mieltä	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto	0.16972477064220187	0.14840989399293286	Hieman samaa mieltä	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto	0.33761467889908259	0.32508833922261482	Samaa mieltä	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto	0.29541284403669726	0.3356890459363957	Täysin samaa mieltä	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi päivätoteutus	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi monimuoto	8.7155963302752285E-2	0.14840989399293286	







Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään koulutuskielen mukaan (tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi)



Täysin eri mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	1.7657992565055763E-2	2.3809523809523808E-2	6.3241106719367585E-2	Eri mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	6.1338289962825282E-2	4.7619047619047616E-2	0.11067193675889328	Hieman eri mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.16821561338289961	0.19047619047619047	0.14624505928853754	Hieman samaa mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.34293680297397772	0.35714285714285715	0.29644268774703558	Samaa mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.30669144981412638	0.2857142857142857	0.29644268774703558	Täysin samaa mieltä	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.10315985130111524	9.5238095238095233E-2	8.6956521739130432E-2	







Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään valmistumisiän mukaan (tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi)



Täysin eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	2.4299065420560748E-2	3.1042128603104215E-2	2.7586206896551727E-2	3.6585365853658534E-2	0	1.4285714285714285E-2	5.5555555555555552E-2	Eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	8.0373831775700941E-2	7.3170731707317069E-2	7.586206896551724E-2	1.2195121951219513E-2	4.5454545454545456E-2	5.7142857142857141E-2	2.7777777777777776E-2	Hieman eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.18691588785046728	0.17073170731707318	0.1310344827586207	0.14634	146341463414	6.8181818181818177E-2	0.11428571428571428	0.1111111111111111	Hieman samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.33084112149532713	0.33259423503325941	0.41379310344827586	0.21951219512195125	0.31818181818181818	0.37142857142857144	0.38888888888888895	Samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.30654205607476637	0.2793791574279379	0.2620689655172414	0.40243902439024398	0.45454545454545453	0.34285714285714286	0.22222222222222221	Täysin samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	7.1028037383177575E-2	0.1130820399113082	8.9655172413793102E-2	0.18292682926829268	0.11363636363636363	0.1	0.19444444444444448	







Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään tutkintonimikkeen mukaan



Täysin eri mieltä	tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 	0	2.6219956300072834E-2	Eri mieltä	tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 	4.4776119402985072E-2	6.919	1551347414421E-2	Hieman eri mieltä	tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 	0.1044776119402985	0.16533139111434814	Hieman samaa mieltä	tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 	0.29850746268656714	0.33503277494537509	Samaa mieltä	tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 	0.38805970149253732	0.30444282592862343	Täysin samaa mieltä	tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	tradenomi (AMK) talous hallinto ja markkinointi 	0.16417910447761194	9.9781500364166054E-2	







Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään  koulutusaloittain



Täysin eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	2.3015260760149521	2.0357331078519598	2.3547956333518072	3.1311964885868466	2.3833268483992991	4.3676049890271216	2.9680356124466782	5.2870550781885663	Eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	8.6516152617806394	5.8777766427481453	9.188822420916118	6.7496392212408534	6.6352001311696576	11.407144113330464	9.2477753795896547	12.444210566869081	Hieman eri mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvoint	ialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	10.763567729575303	14.311953415615561	17.899207123907786	18.107717765897867	15.343735797424904	15.162066320863913	17.40662348739372	21.435119517189047	Hieman samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	35.928371748383356	31.935316753659521	36.567094510801681	41.521954403487008	32.773578406446767	35.590577472907263	34.251779922078065	33.028053778057462	Samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	32.74302488637386	33.218603628271829	26.080105381804923	22.539784528835948	31.792079820832164	26.583363788259874	25.559247371474385	21.481318674762274	Täysin samaa mieltä	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	Palvelualat	Humanistiset ja taidealat	9.6118942978718813	12.620616451852973	7.9099749292176833	7.9497075919514657	11.07207899572721	6.8892433156113722	10.566538227017503	6.3242423849335534	







Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään top 20 tutkintonimikkeet



Täysin eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	2.6219956300072834E-2	2.7027027027027025E-2	8.4388185654008432E-3	1.1695906432748537E-2	1.2269938650306749E-2	3.6101083032490974E-2	1.8450184501845018E-2	4.3478260869565216E-2	5.8252427184466021E-2	6.5217391304347824E-2	1.6666666666666666E-2	3.4883720930232558E-2	7.2368421052631582E-2	6.6225165562913899E-3	4.9180327868852458E-2	1.7241379310344827E-2	1.8181818181818181E-2	1.8518518518518517E-2	3.9603960396039604E-2	1.0101010101010102E-2	Eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	6.9191551347414421E-2	7.068607068607069E-2	4.6413502109704644E-2	8.1871345029239762E-2	8.2822085889570546E-2	0.12274368231046932	4.4280442804428041E-2	0.1225296442687747	0.11650485436893204	0.11413043478260869	3.888888888888889E-2	0.12790697674418605	0.16447368421052633	9.9337748344370869E-2	9.8360655737704916E-2	2.5862068965517241E-2	6.363636363636363E-2	0.15740740740740741	3.9603960396039604E-2	8.0808080808080815E-2	Hieman eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.16533139111434814	0.17359667359667358	0.13924050632911392	0.17251461988304093	0.22085889570552147	0.169675	09025270758	0.11808118081180811	0.14229249011857709	0.20388349514563106	0.2391304347826087	8.8888888888888892E-2	0.18604651162790697	0.20394736842105263	0.16556291390728478	0.18032786885245902	0.10344827586206896	0.21818181818181817	0.21296296296296297	0.10891089108910892	0.10101010101010101	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.33503277494537509	0.3212058212058212	0.3263009845288326	0.40643274853801176	0.39263803680981596	0.37184115523465705	0.36162361623616235	0.35573122529644263	0.33495145631067963	0.30978260869565216	0.27777777777777779	0.45348837209302323	0.38157894736842107	0.32450331125827814	0.34426229508196721	0.28448275862068967	0.38181818181818189	0.25925925925925924	0.28712871287128711	0.28282828282828282	Samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.30444282592862343	0.29937629937629939	0.34036568213783402	0.26023391812865498	0.24539877300613497	0.22382671480144403	0.3653136531365313	0.29249011857707508	0.23786407766990292	0.21739130434782608	0.4	0.16279069767441862	0.14473684210526316	0.29801324503311261	0.25409836065573771	0.38793103448275867	0.20909090909090908	0.23148148148148148	0.34653465346534651	0.36363636363636365	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto	 ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	9.9781500364166054E-2	0.1081081081081081	0.13924050632911392	6.725146198830409E-2	4.6012269938650305E-2	7.5812274368231042E-2	9.2250922509225092E-2	4.3478260869565216E-2	4.8543689320388349E-2	5.434782608695652E-2	0.17777777777777778	3.4883720930232558E-2	3.2894736842105261E-2	0.10596026490066227	7.3770491803278687E-2	0.18103448275862066	0.10909090909090909	0.12037037037037036	0.17821782178217821	0.16161616161616163	









tutkintotarjosieväitäyrittäjäks

				Tutkintonimike (top 20) * Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Crosstabulation

										Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.												Total						Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

										Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä						Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)		4.7%		12.4%		23.3%		33.5%		19.6%		6.5%

				Tutkintonimike (top 20)		Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		63		167		313		450		263		87		1343				Sairaanhoitaja		23.3%		28.2%		25.6%		15.5%		5.4%		2.0%

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.7%		12.4%		23.3%		33.5%		19.6%		6.5%		100.0%				Sosionomi		14.1%		30.1%		29.1%		19.6%		5.1%		1.9%

						Sairaanhoitaja (AMK)		Count		221		268		243		147		51		19		949				Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)		10.4%		30.8%		27.5%		20.7%		8.9%		1.8%

								% within Tutkintonimike (top 20)		23.3%		28.2%		25.6%		15.5%		5.4%		2.0%		100.0%				Insinööri (konetekniikka)		10.9%		28.7%		32.1%		21.2%		5.9%		1.2%

						Sosionomi (AMK), sosiaaliala		Count		99		211		204		137		36		13		700				Tradenomi (tietojenkäsittely)		9.6%		18.4%		25.7%		30.9%		13.6%		1.8%

								% within Tutkintonimike (top 20)		14.1%		30.1%		29.1%		19.6%		5.1%		1.9%		100.0%				Terveydenhoitaja		24.8%		34.4%		25.2%		13.0%		1.9%		0.7%

						Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka		Count		35		104		93		70		30		6		338				Insinööri (tietotekniikka)		13.2%		23.2%		24.8%		27.2%		9.2%		2.4%

								% within Tutkintonimike (top 20)		10.4%		30.8%		27.5%		20.7%		8.9%		1.8%		100.0%				Restonomi (matkailu)		11.3%		15.2%		20.6%		28.4%		15.7%		8.8%

						Insinööri (AMK), konetekniikka		Count		35		92		103		68		19		4		321				Medianomi		13.1%		26.2%		30.1%		21.3%		7.1%		2.2%

								% within Tutkintonimike (top 20)		10.9%		28.7%		32.1%		21.2%		5.9%		1.2%		100.0%				Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi		7.5%		14.9%		21.3%		29.9%		21.8%		4.6%

						Tradenomi, tietojenkäsittely		Count		26		50		70		84		37		5		272				Fysioterapeutti		11.2%		22.5%		32.0%		24.9%		7.7%		1.8%

								% within Tutkintonimike (top 20)		9.6%		18.4%		25.7%		30.9%		13.6%		1.8%		100.0%				Muotoilija		8.7%		19.5%		19.5%		32.9%		16.8%		2.7%

						Terveydenhoitaja (AMK)		Count		67		93		68		35		5		2		270				Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)		4.6%		17.2%		19.9%		33.8%		15.2%		9.3%

								% within Tutkintonimike (top 20)		24.8%		34.4%		25.2%		13.0%		1.9%		0.7%		100.0%				Insinööri  (sähkötekniikka)		10.8%		30.8%		21.7%		24.2%		11.7%		0.8%

						Insinööri (AMK), tietotekniikka		Count		33		58		62		68		23		6		250				Sosionomi (YAMK)		13.0%		20.0%		27.8%		30.4%		8.7%		0.0%

								% within Tutkintonimike (top 20)		13.2%		23.2%		24.8%		27.2%		9.2%		2.4%		100.0%				Agrologi		2.7%		6.3%		17.1%		32.4%		28.8%		12.6%

						Restonomi (AMK), matkailu		Count		23		31		42		58		32		18		204				Restonomi (liikkeenjohto)		8.3%		18.5%		14.8%		33.3%		20.4%		4.6%

								% within Tutkintonimike (top 20)		11.3%		15.2%		20.6%		28.4%		15.7%		8.8%		100.0%				Sairaanhoitaja (YAMK)		18.9%		17.9%		31.6%		17.9%		11.6%		2.1%

						Medianomi (AMK)		Count		24		48		55		39		13		4		183				Yhteisöpedagogi		19.2%		30.3%		26.3%		18.2%		3.0%		3.0%

								% within Tutkintonimike (top 20)		13.1%		26.2%		30.1%		21.3%		7.1%		2.2%		100.0%

						Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		13		26		37		52		38		8		174

								% within Tutkintonimike (top 20)		7.5%		14.9%		21.3%		29.9%		21.8%		4.6%		100.0%

						Fysioterapeutti (AMK)		Count		19		38		54		42		13		3		169

								% within Tutkintonimike (top 20)		11.2%		22.5%		32.0%		24.9%		7.7%		1.8%		100.0%

						Muotoilija (AMK)		Count		13		29		29		49		25		4		149

								% within Tutkintonimike (top 20)		8.7%		19.5%		19.5%		32.9%		16.8%		2.7%		100.0%

						Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala		Count		7		26		30		51		23		14		151

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.6%		17.2%		19.9%		33.8%		15.2%		9.3%		100.0%

						Insinööri (AMK), sähkötekniikka		Count		13		37		26		29		14		1		120

								% within Tutkintonimike (top 20)		10.8%		30.8%		21.7%		24.2%		11.7%		0.8%		100.0%

						Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala		Count		15		23		32		35		10		0		115

								% within Tutkintonimike (top 20)		13.0%		20.0%		27.8%		30.4%		8.7%		0.0%		100.0%

						Agrologi (AMK)		Count		3		7		19		36		32		14		111

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.7%		6.3%		17.1%		32.4%		28.8%		12.6%		100.0%

						Restonomi (AMK), liikkeenjohto		Count		9		20		16		36		22		5		108

								% within Tutkintonimike (top 20)		8.3%		18.5%		14.8%		33.3%		20.4%		4.6%		100.0%

						Sairaanhoitaja (ylempi AMK)		Count		18		17		30		17		11		2		95

								% within Tutkintonimike (top 20)		18.9%		17.9%		31.6%		17.9%		11.6%		2.1%		100.0%

						Yhteisöpedagogi (AMK)		Count		19		30		26		18		3		3		99

								% within Tutkintonimike (top 20)		19.2%		30.3%		26.3%		18.2%		3.0%		3.0%		100.0%

						Muu		Count		346		602		598		470		206		60		2282

								% within Tutkintonimike (top 20)		15.2%		26.4%		26.2%		20.6%		9.0%		2.6%		100.0%

				Total				Count		1101		1977		2150		1991		906		278		8403

								% within Tutkintonimike (top 20)		13.1%		23.5%		25.6%		23.7%		10.8%		3.3%		100.0%

				Tutkinnon nimi * Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Crosstabulation

				Koulutusala								Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.												Total

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tutkinnon nimi		Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		Count		0		0		0		1		0		0		1				Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

										% within Tutkinnon nimi		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%		Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet		7.8%		20.3%		23.4%		26.6%		12.5%		9.4%		100.0%

								Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala		Count		0		2		7		3		5		3		20		Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi		4.7%		12.4%		23.3%		33.5%		19.6%		6.5%		100.0%

										% within Tutkinnon nimi		0.0%		10.0%		35.0%		15.0%		25.0%		15.0%		100.0%

								Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		13		26		37		52		38		8		174

										% within Tutkinnon nimi		7.5%		14.9%		21.3%		29.9%		21.8%		4.6%		100.0%

								Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Count		1		0		5		3		3		1		13

										% within Tutkinnon nimi		7.7%		0.0%		38.5%		23.1%		23.1%		7.7%		100.0%

								Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Count		5		13		15		17		8		6		64

										% within Tutkinnon nimi		7.8%		20.3%		23.4%		26.6%		12.5%		9.4%		100.0%

								Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		63		167		313		450		263		87		1343

										% within Tutkinnon nimi		4.7%		12.4%		23.3%		33.5%		19.6%		6.5%		100.0%

						Total				Count		82		208		377		526		317		105		1615

										% within Tutkinnon nimi		5.1%		12.9%		23.3%		32.6%		19.6%		6.5%		100.0%

												Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

										Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		7.5%		14.9%		21.3%		29.9%		21.8%		4.6%		100.0%

										Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi		4.7%		12.4%		23.3%		33.5%		19.6%		6.5%		100.0%



















				Koulutusala * Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Crosstabulation

										Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.												Total

										Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Koulutusala		Humanistiset ja taidealat		Count		65		144		137		138		68		21		573				Humanistiset ja taidealat		11.3%		25.1%		23.9%		24.1%		11.9%		3.7%

								% within Koulutusala		11.3%		25.1%		23.9%		24.1%		11.9%		3.7%		100.0%				Kasvatusalat		18.5%		32.6%		19.6%		22.8%		3.3%		3.3%

						Kasvatusalat		Count		17		30		18		21		3		3		92				Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		5.1%		12.9%		23.3%		32.6%		19.6%		6.5%

								% within Koulutusala		18.5%		32.6%		19.6%		22.8%		3.3%		3.3%		100.0%				Maa- ja metsätalousalat		6.2%		13.3%		26.2%		28.4%		18.7%		7.1%

						Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Count		82		208		376		526		316		105		1613				Palvelualat		9.6%		19.5%		20.8%		29.7%		14.4%		5.8%

								% within Koulutusala		5.1%		12.9%		23.3%		32.6%		19.6%		6.5%		100.0%				Tekniikan alat		11.7%		26.8%		28.7%		21.3%		9.4%		2.1%

						Luonnontieteet		Count		5		7		6		1		3		0		22				Terveys- ja hyvinvointialat		19.5%		29.3%		26.6%		17.8%		5.2%		1.7%

								% within Koulutusala		22.7%		31.8%		27.3%		4.5%		13.6%		0.0%		100.0%				Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)		12.2%		20.2%		25.3%		28.6%		11.8%		1.9%

						Maa- ja metsätalousalat		Count		14		30		59		64		42		16		225

								% within Koulutusala		6.2%		13.3%		26.2%		28.4%		18.7%		7.1%		100.0%

						Palvelualat		Count		66		134		143		204		99		40		686

								% within Koulutusala		9.6%		19.5%		20.8%		29.7%		14.4%		5.8%		100.0%

						Tekniikan alat		Count		191		436		468		347		153		34		1629

								% within Koulutusala		11.7%		26.8%		28.7%		21.3%		9.4%		2.1%		100.0%

						Terveys- ja hyvinvointialat		Count		573		862		783		523		153		49		2943

								% within Koulutusala		19.5%		29.3%		26.6%		17.8%		5.2%		1.7%		100.0%

						Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)		Count		70		116		145		164		68		11		574

								% within Koulutusala		12.2%		20.2%		25.3%		28.6%		11.8%		1.9%		100.0%

						Yhteiskunnalliset alat		Count		17		9		9		3		1		0		39

								% within Koulutusala		43.6%		23.1%		23.1%		7.7%		2.6%		0.0%		100.0%

				Total				Count		1100		1976		2144		1991		906		279		8396

								% within Koulutusala		13.1%		23.5%		25.5%		23.7%		10.8%		3.3%		100.0%





				Ikä valmistuessa, 5 v. * Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Crosstabulation

										Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.												Total

										Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä								Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		23		70		144		194		99		27		557				20-24		4.1%		12.6%		25.9%		34.8%		17.8%		4.8%

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		4.1%		12.6%		25.9%		34.8%		17.8%		4.8%		100.0%				25-29		6.3%		13.4%		21.8%		33.0%		17.9%		7.6%

						25-29		Count		30		64		104		157		85		36		476				30-34		3.4%		10.7%		26.8%		33.6%		18.1%		7.4%

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		6.3%		13.4%		21.8%		33.0%		17.9%		7.6%		100.0%				35-39		6.3%		10.1%		21.5%		26.6%		24.1%		11.4%

						30-34		Count		5		16		40		50		27		11		149				40-44		0.0%		16.7%		11.9%		35.7%		33.3%		2.4%

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		3.4%		10.7%		26.8%		33.6%		18.1%		7.4%		100.0%				45-49		7.5%		9.0%		19.4%		28.4%		26.9%		9.0%

						35-39		Count		5		8		17		21		19		9		79				50-54		2.8%		19.4%		19.4%		22.2%		22.2%		13.9%

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		6.3%		10.1%		21.5%		26.6%		24.1%		11.4%		100.0%

						40-44		Count		0		7		5		15		14		1		42

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		16.7%		11.9%		35.7%		33.3%		2.4%		100.0%

						45-49		Count		5		6		13		19		18		6		67

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		7.5%		9.0%		19.4%		28.4%		26.9%		9.0%		100.0%

						50-54		Count		1		7		7		8		8		5		36

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.8%		19.4%		19.4%		22.2%		22.2%		13.9%		100.0%

						55-59		Count		1		3		2		5		3		0		14

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		7.1%		21.4%		14.3%		35.7%		21.4%		0.0%		100.0%

						60-64		Count		0		0		0		1		0		0		1

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%				tässä vois harkita että pitäskö kattoo vastaajan ikä eikä ikä valmistuessa? Tämä on laskettu kaikista tämän koulutusalan amk-tason vastaajista

				Total				Count		70		181		332		470		273		95		1421

								% within Ikä valmistuessa, 5 v.		4.9%		12.7%		23.4%		33.1%		19.2%		6.7%		100.0%



				Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina? * Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Crosstabulation

										Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.												Total				Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.

										Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä						Täysin eri mieltä		Eri mieltä		Hieman eri mieltä		Hieman samaa mieltä		Samaa mieltä		Täysin samaa mieltä

				Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		En		Count		60		164		290		387		220		56		1177		En		5.1%		13.9%		24.6%		32.9%		18.7%		4.8%

								% within Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		5.1%		13.9%		24.6%		32.9%		18.7%		4.8%		100.0%		Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostuu yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä.		1.3%		3.8%		18.8%		32.5%		21.3%		22.5%

						Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostuu yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä.		Count		1		3		15		26		17		18		80		Kyllä, tein/teen silloin tällöin toimeksiantoja/freelancesuhteisia töitä, mutta olen myös palkkatyössä.		5.0%		9.2%		20.8%		32.5%		23.3%		9.2%

								% within Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		1.3%		3.8%		18.8%		32.5%		21.3%		22.5%		100.0%

						Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostui aiemmin yrittäjänä/freelancerina , mutta nyt olen työsuhteessa.		Count		2		2		3		9		8		6		30

								% within Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		6.7%		6.7%		10.0%		30.0%		26.7%		20.0%		100.0%

						Kyllä, tein/teen silloin tällöin toimeksiantoja/freelancesuhteisia töitä, mutta olen myös palkkatyössä.		Count		6		11		25		39		28		11		120

								% within Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		5.0%		9.2%		20.8%		32.5%		23.3%		9.2%		100.0%

						Kyllä, teen toimeksiantoja/freelancetöitä, mutta ne eivät riitä turvaamaan toimeentuloani, en ole palkkatyössä.		Count		0		1		0		4		0		3		8

								% within Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		0.0%		12.5%		0.0%		50.0%		0.0%		37.5%		100.0%

				Total				Count		69		181		333		465		273		94		1415

								% within Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?		4.9%		12.8%		23.5%		32.9%		19.3%		6.6%		100.0%



































































































































































































































































































































































Tutkintonimike (top 20) * Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.



Täysin eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	4.6909903201787041E-2	0.23287671232876711	0.14142857142857143	0.10355029585798818	0.10903426791277258	9.5588235294117641E-2	0.24814814814814812	0.13200000000000001	0.11274509803921569	0.13114754098360656	7.4712643678160925E-2	0.11242603550295857	8.7248322147651006E-2	4.6357615894039729E-2	0.10833333333333334	0.13043478260869565	2.7027027027027025E-2	8.3333333333333315E-2	0.18947368421052635	0.19191919191919191	Eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talo	us, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.12434847356664185	0.28240252897787144	0.30142857142857143	0.30769230769230771	0.28660436137071649	0.18382352941176472	0.34444444444444444	0.23200000000000004	0.15196078431372548	0.26229508196721313	0.14942528735632185	0.22485207100591714	0.19463087248322147	0.17218543046357618	0.30833333333333335	0.2	6.3063063063063057E-2	0.1851851851851852	0.17894736842105263	0.30303030303030304	Hieman eri mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.23306031273268801	0.256059009483667	0.29142857142857143	0.27514792899408286	0.32087227414330216	0.25735294117647056	0.25185185185185183	0.248	0.20588235294117646	0.30054644808743169	0.2126436781609195	0.31952662721893493	0.19463087248322147	0.19867549668874174	0.21666666666666667	0.27826086956521739	0.17117117117117117	0.14814814814814814	0.31578947368421051	0.26262626262626265	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeut	ti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.33507073715562169	0.15489989462592202	0.1957142857142857	0.20710059171597636	0.21183800623052959	0.30882352941176472	0.12962962962962962	0.27200000000000002	0.28431372549019607	0.21311475409836064	0.2988505747126437	0.24852071005917162	0.32885906040268459	0.33774834437086093	0.24166666666666667	0.30434782608695654	0.32432432432432434	0.33333333333333326	0.17894736842105263	0.18181818181818182	Samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.19583023082650783	5.3740779768177031E-2	5.1428571428571421E-2	8.8757396449704137E-2	5.9190031152647975E-2	0.13602941176470587	1.8518518518518517E-2	9.1999999999999998E-2	0.15686274509803921	7.1038251366120214E-2	0.21839080459770116	7.6923076923076927E-2	0.16778523489932887	0.15231788079470199	0.11666666666666665	8.6956521739130432E-2	0.28828828828828829	0.20370370370370369	0.11578947368421053	3.0303030303030304E-2	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	6.4780342516753533E-2	2.0021074815595362E-2	1.8571428571428572E-2	1.7751479289940829E-2	1.2461059190031152E-2	1.8382352941176471E-2	7.4074074074074077E-3	2.4E-2	8.8235294117647065E-2	2.1857923497267763E-2	4.5977011494252873E-2	1.7751479289940829E-2	2.684563758389262E-2	9.2715231788079458E-2	8.3333333333333332E-3	0	0.12612612612612611	4.6296296296296301E-2	2.1052631578947368E-2	3.0303030303030304E-2	







Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen- tutkintonimikkeittäin



Täysin eri mieltä	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	7.8125E-2	4.6909903201787041E-2	Eri mieltä	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.203125	0.124348473	56664185	Hieman eri mieltä	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.234375	0.23306031273268801	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.265625	0.33507073715562169	Samaa mieltä	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.125	0.19583023082650783	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	9.375E-2	6.4780342516753533E-2	







Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen koulutusaloittain



Täysin eri mieltä	Humanistiset ja taidealat	Kasvatusalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Maa- ja metsätalousalat	Palvelualat	Tekniikan alat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	0.11343804537521814	0.18478260869565216	5.0836949783013029E-2	6.222222222222222E-2	9.6209912536443148E-2	0.11724984653161449	0.19469928644240567	0.12195121951219512	Eri mieltä	Humanistiset ja taidealat	Kasvatusalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Maa- ja metsätalousalat	Palvelualat	Tekniikan alat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	0.2513089005235602	0.32608695652173914	0.12895226286422815	0.13333333333333333	0.19533527696793002	0.26764886433394719	0.29289840299014613	0.20209059233449478	Hieman eri mieltä	Humanistiset ja taidealat	Kasvatusalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Maa- ja metsätalousalat	Palvelualat	Tekniikan alat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	0.23909249563699825	0.19565217391304349	0.23310601363918168	0.26222222222222225	0.20845481049562684	0.287292817679558	0.26605504587155965	0.25261324041811845	Hieman samaa mieltä	Humanistiset ja taidealat	Kasvatusalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Maa- ja metsätalousalat	Palvelualat	Tekniikan alat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tietojenkäs	ittely ja tietoliikenne (ICT)	0.24083769633507854	0.22826086956521738	0.32610043397396155	0.28444444444444444	0.29737609329446063	0.21301411909146714	0.17770981991165477	0.2857142857142857	Samaa mieltä	Humanistiset ja taidealat	Kasvatusalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Maa- ja metsätalousalat	Palvelualat	Tekniikan alat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	0.11867364746945899	3.2608695652173912E-2	0.19590824550526972	0.18666666666666668	0.14431486880466474	9.3922651933701667E-2	5.1987767584097865E-2	0.11846689895470383	Täysin samaa mieltä	Humanistiset ja taidealat	Kasvatusalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	Maa- ja metsätalousalat	Palvelualat	Tekniikan alat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)	3.6649214659685861E-2	3.2608695652173912E-2	6.5096094234345939E-2	7.1111111111111111E-2	5.8309037900874633E-2	2.0871700429711478E-2	1.6649677200135916E-2	1.9163763066202089E-2	







Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen valmistumisiän mukaan



Täysin eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	4.1292639138240578E-2	6.3025210084033612E-2	3.3557046979865772E-2	6.3291139240506333E-2	0	7.4626865671641784E-2	2.7777777777777776E-2	Eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.12567324955116696	0.13445378151260504	0.10738255033557048	0.10126582278481014	0.16666666666666663	8.9552238805970144E-2	0.19444444444444448	Hieman eri mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.25852782764811488	0.21848739495798319	0.26845637583892618	0.21518987341772153	0.11904761	904761903	0.19402985074626866	0.19444444444444448	Hieman samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.34829443447037695	0.32983193277310924	0.33557046979865773	0.26582278481012656	0.35714285714285715	0.28358208955223879	0.22222222222222221	Samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.17773788150807898	0.17857142857142858	0.18120805369127516	0.24050632911392406	0.33333333333333326	0.26865671641791045	0.22222222222222221	Täysin samaa mieltä	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	4.8473967684021541E-2	7.5630252100840331E-2	7.3825503355704702E-2	0.11392405063291139	2.3809523809523808E-2	8.9552238805970144E-2	0.1388888888888889	







Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen- amk vs yamk



Täysin eri mieltä	Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	7.4712643678160925E-2	4.6909903201787041E-2	Eri mieltä	Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.14942	528735632185	0.12434847356664185	Hieman eri mieltä	Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.2126436781609195	0.23306031273268801	Hieman samaa mieltä	Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.2988505747126437	0.33507073715562169	Samaa mieltä	Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.21839080459770116	0.19583023082650783	Täysin samaa mieltä	Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	4.5977011494252873E-2	6.4780342516753533E-2	







Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen *Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina?



En	Täysin eri mieltä	Eri mieltä	Hieman eri mieltä	Hieman samaa mieltä	Samaa mieltä	Täysin samaa mieltä	5.097706032285472E-2	0.1393372982158029	0.2463891248937978	0.3288020390824129	0.18691588785046728	4.7578589634664409E-2	Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostuu yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä.	Täysin eri mieltä	Eri mieltä	Hieman eri mieltä	Hieman samaa mieltä	Samaa mieltä	Täysin samaa mieltä	1.2500000000000001E-2	3.7499999999999999E-2	0.1875	0.32500000000000001	0.21249999999999999	0.22500000000000001	Kyllä, tein/teen silloin tällöin toimeksiantoja/freelancesuhteisia töitä, mutta olen myös palkkatyössä.	Täysin eri mieltä	Eri mieltä	Hieman eri mieltä	Hieman samaa mieltä	Samaa mieltä	Täysin samaa mieltä	0.05	9.166666666666666E-2	0.20833333333333337	0.32500000000000001	0.23333333333333331	9.166666666666666E-2	









tyytyväisyys kokonaisuudessaan

				Kansalaisuus (suomi - muu) * Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Crosstabulation

										Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?												Total

										Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

				Kansalaisuus (suomi - muu)		Suomi		Count		16		51		139		422		492		180		1300				Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

								% within Kansalaisuus (suomi - muu)		1.2%		3.9%		10.7%		32.5%		37.8%		13.8%		100.0%		Suomi		1.2%		3.9%		10.7%		32.5%		37.8%		13.8%

						Muu		Count		3		7		19		30		64		30		153		Muu		2.0%		4.6%		12.4%		19.6%		41.8%		19.6%

								% within Kansalaisuus (suomi - muu)		2.0%		4.6%		12.4%		19.6%		41.8%		19.6%		100.0%

				Total				Count		19		58		158		452		556		210		1453

								% within Kansalaisuus (suomi - muu)		1.3%		4.0%		10.9%		31.1%		38.3%		14.5%		100.0%

				Koulutustyyppi * Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Crosstabulation

										Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?												Total

										Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen						Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

				Koulutustyyppi		Päivätoteutus		Count		14		51		139		385		432		147		1168		Päivätoteutus		1.2%		4.4%		11.9%		33.0%		37.0%		12.6%

								% within Koulutustyyppi		1.2%		4.4%		11.9%		33.0%		37.0%		12.6%		100.0%		Monimuoto		1.8%		2.5%		6.7%		23.3%		43.5%		22.3%

						Monimuoto		Count		5		7		19		66		123		63		283

								% within Koulutustyyppi		1.8%		2.5%		6.7%		23.3%		43.5%		22.3%		100.0%

				Total				Count		19		58		158		451		555		210		1451

								% within Koulutustyyppi		1.3%		4.0%		10.9%		31.1%		38.2%		14.5%		100.0%

				Koulutuskieli * Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Crosstabulation

										Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?												Total

										Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

				Koulutuskieli		Suomi		Count		16		41		123		373		431		160		1144				Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

								% within Koulutuskieli		1.4%		3.6%		10.8%		32.6%		37.7%		14.0%		100.0%		Suomi		1.4%		3.6%		10.8%		32.6%		37.7%		14.0%

						Ruotsi		Count		0		1		2		13		19		6		41		Ruotsi		0.0%		2.4%		4.9%		31.7%		46.3%		14.6%

								% within Koulutuskieli		0.0%		2.4%		4.9%		31.7%		46.3%		14.6%		100.0%		Englanti		1.5%		5.7%		12.1%		24.6%		39.4%		16.7%

						Englanti		Count		4		15		32		65		104		44		264

								% within Koulutuskieli		1.5%		5.7%		12.1%		24.6%		39.4%		16.7%		100.0%

				Total				Count		20		57		157		451		554		210		1449

								% within Koulutuskieli		1.4%		3.9%		10.8%		31.1%		38.2%		14.5%		100.0%

						Ikä valmistuessa, 5 v. * Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Crosstabulation

												Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?												Total

												Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen								Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

						Ikä valmistuessa, 5 v.		20-24		Count		3		19		84		185		217		61		569				20-24		0.5%		3.3%		14.8%		32.5%		38.1%		10.7%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.5%		3.3%		14.8%		32.5%		38.1%		10.7%		100.0%				25-29		1.8%		4.1%		8.6%		36.1%		34.9%		14.4%

								25-29		Count		9		20		42		176		170		70		487				30-34		1.3%		6.6%		10.5%		28.3%		36.8%		16.4%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.8%		4.1%		8.6%		36.1%		34.9%		14.4%		100.0%				35-39		3.7%		2.4%		8.5%		14.6%		48.8%		22.0%

								30-34		Count		2		10		16		43		56		25		152				40-44		0.0%		2.3%		11.6%		14.0%		53.5%		18.6%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.3%		6.6%		10.5%		28.3%		36.8%		16.4%		100.0%				45-49		2.8%		4.2%		2.8%		21.1%		47.9%		21.1%

								35-39		Count		3		2		7		12		40		18		82				50-54		2.9%		2.9%		8.6%		31.4%		28.6%		25.7%

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		3.7%		2.4%		8.5%		14.6%		48.8%		22.0%		100.0%

								40-44		Count		0		1		5		6		23		8		43

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		2.3%		11.6%		14.0%		53.5%		18.6%		100.0%

								45-49		Count		2		3		2		15		34		15		71

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.8%		4.2%		2.8%		21.1%		47.9%		21.1%		100.0%

								50-54		Count		1		1		3		11		10		9		35

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		2.9%		2.9%		8.6%		31.4%		28.6%		25.7%		100.0%

								55-59		Count		0		2		1		3		5		3		14

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		14.3%		7.1%		21.4%		35.7%		21.4%		100.0%

								60-64		Count		0		0		0		0		1		0		1

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		100.0%

						Total				Count		20		58		160		451		556		209		1454

										% within Ikä valmistuessa, 5 v.		1.4%		4.0%		11.0%		31.0%		38.2%		14.4%		100.0%

								Kasvatusalat		Terveys- ja hyvinvointialat		Tekniikan alat		Maa- ja metsätalousalat		Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

						Erittäin tyytymätön		1.2		1.4		1.8		3.0		1.2

						Tyytymätön		1.9		4.1		4.8		6.9		3.8

						Hieman tyytymätön		10.8		8.9		10.6		8.0		10.5

						Melko tyytyväinen		30.2		25.5		27.6		33.5		30.5

						Tyytyväinen		40.8		39.6		39.2		36.9		38.4

						Erittäin tyytyväinen		15.2		20.5		16.0		11.8		15.5

						Tutkinnon nimi * Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Crosstabulation

						Koulutusala								Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?												Total				Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

														Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen				Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet		0.0%		3.0%		11.9%		37.3%		31.3%		16.4%		100.0%

						Kauppa, hallinto ja oikeustieteet		Tutkinnon nimi		Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma		Count		0		0		0		1		0		0		1		Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi		1.3%		4.0%		10.8%		31.0%		38.4%		14.5%		100.0%

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%

										Tradenomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala		Count		0		1		3		7		6		3		20

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		5.0%		15.0%		35.0%		30.0%		15.0%		100.0%

										Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		1		5		12		46		72		44		180

												% within Tutkinnon nimi		0.6%		2.8%		6.7%		25.6%		40.0%		24.4%		100.0%

										Tradenomi, muu tai tuntematon ala		Count		1		1		2		1		8		0		13

												% within Tutkinnon nimi		7.7%		7.7%		15.4%		7.7%		61.5%		0.0%		100.0%

										Tradenomi, sihteerityö ja kielet		Count		0		2		8		25		21		11		67

												% within Tutkinnon nimi		0.0%		3.0%		11.9%		37.3%		31.3%		16.4%		100.0%

										Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		18		55		148		425		527		199		1372

												% within Tutkinnon nimi		1.3%		4.0%		10.8%		31.0%		38.4%		14.5%		100.0%

								Total				Count		20		64		173		505		634		257		1653				Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

												% within Tutkinnon nimi		1.2%		3.9%		10.5%		30.6%		38.4%		15.5%		100.0%		Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi		0.6%		2.8%		6.7%		25.6%		40.0%		24.4%		100.0%

																												Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi		1.3%		4.0%		10.8%		31.0%		38.4%		14.5%

































				Tutkintonimike (top 20) * Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Crosstabulation

										Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?												Total

										Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen								Erittäin tyytymätön		Tyytymätön		Hieman tyytymätön		Melko tyytyväinen		Tyytyväinen		Erittäin tyytyväinen

				Tutkintonimike (top 20)		Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi		Count		18		55		148		425		527		199		1372				Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)		1.3%		4.0%		10.8%		31.0%		38.4%		14.5%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.3%		4.0%		10.8%		31.0%		38.4%		14.5%		100.0%				Sairaanhoitaja		1.0%		4.1%		8.5%		25.3%		41.5%		19.6%

						Sairaanhoitaja (AMK)		Count		10		39		82		243		399		189		962				Sosionomi		1.0%		3.1%		7.0%		25.1%		40.0%		23.7%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.0%		4.1%		8.5%		25.3%		41.5%		19.6%		100.0%				Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)		0.9%		2.9%		7.8%		27.0%		44.8%		16.6%

						Sosionomi (AMK), sosiaaliala		Count		7		22		50		179		285		169		712				Insinööri (konetekniikka)		2.1%		3.0%		12.8%		29.9%		40.9%		11.3%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.0%		3.1%		7.0%		25.1%		40.0%		23.7%		100.0%				Tradenomi (tietojenkäsittely)		3.6%		5.4%		13.0%		23.9%		38.8%		15.2%

						Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka		Count		3		10		27		93		154		57		344				Terveydenhoitaja		1.1%		2.6%		8.1%		29.2%		45.8%		13.3%

								% within Tutkintonimike (top 20)		0.9%		2.9%		7.8%		27.0%		44.8%		16.6%		100.0%				Insinööri (tietotekniikka)		2.0%		6.7%		10.2%		24.7%		39.2%		17.3%

						Insinööri (AMK), konetekniikka		Count		7		10		42		98		134		37		328				Restonomi (matkailu)		4.8%		10.6%		21.3%		35.7%		20.3%		7.2%

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.1%		3.0%		12.8%		29.9%		40.9%		11.3%		100.0%				Medianomi		0.5%		12.4%		17.3%		28.6%		29.7%		11.4%

						Tradenomi, tietojenkäsittely		Count		10		15		36		66		107		42		276				Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi		0.6%		2.8%		6.7%		25.6%		40.0%		24.4%

								% within Tutkintonimike (top 20)		3.6%		5.4%		13.0%		23.9%		38.8%		15.2%		100.0%				Fysioterapeutti		1.2%		4.7%		10.5%		40.4%		33.9%		9.4%

						Terveydenhoitaja (AMK)		Count		3		7		22		79		124		36		271				Muotoilija		4.6%		11.8%		15.8%		31.6%		26.3%		9.9%

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.1%		2.6%		8.1%		29.2%		45.8%		13.3%		100.0%				Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)		1.3%		10.5%		11.8%		31.6%		30.9%		13.8%

						Insinööri (AMK), tietotekniikka		Count		5		17		26		63		100		44		255				Insinööri  (sähkötekniikka)		2.5%		3.3%		9.0%		32.0%		40.2%		13.1%

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.0%		6.7%		10.2%		24.7%		39.2%		17.3%		100.0%				Sosionomi (YAMK)		5.2%		4.3%		11.2%		25.0%		34.5%		19.8%

						Restonomi (AMK), matkailu		Count		10		22		44		74		42		15		207				Agrologi		2.7%		8.0%		8.0%		29.5%		38.4%		13.4%

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.8%		10.6%		21.3%		35.7%		20.3%		7.2%		100.0%				Restonomi (liikkeenjohto)		1.9%		5.6%		17.8%		27.1%		32.7%		15.0%

						Medianomi (AMK)		Count		1		23		32		53		55		21		185				Sairaanhoitaja (YAMK)		5.9%		6.9%		12.9%		17.8%		30.7%		25.7%

								% within Tutkintonimike (top 20)		0.5%		12.4%		17.3%		28.6%		29.7%		11.4%		100.0%				Yhteisöpedagogi		0.0%		7.0%		15.0%		29.0%		32.0%		17.0%

						Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi		Count		1		5		12		46		72		44		180

								% within Tutkintonimike (top 20)		0.6%		2.8%		6.7%		25.6%		40.0%		24.4%		100.0%

						Fysioterapeutti (AMK)		Count		2		8		18		69		58		16		171

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.2%		4.7%		10.5%		40.4%		33.9%		9.4%		100.0%

						Muotoilija (AMK)		Count		7		18		24		48		40		15		152

								% within Tutkintonimike (top 20)		4.6%		11.8%		15.8%		31.6%		26.3%		9.9%		100.0%

						Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala		Count		2		16		18		48		47		21		152

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.3%		10.5%		11.8%		31.6%		30.9%		13.8%		100.0%

						Insinööri (AMK), sähkötekniikka		Count		3		4		11		39		49		16		122

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.5%		3.3%		9.0%		32.0%		40.2%		13.1%		100.0%

						Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala		Count		6		5		13		29		40		23		116

								% within Tutkintonimike (top 20)		5.2%		4.3%		11.2%		25.0%		34.5%		19.8%		100.0%

						Agrologi (AMK)		Count		3		9		9		33		43		15		112

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.7%		8.0%		8.0%		29.5%		38.4%		13.4%		100.0%

						Restonomi (AMK), liikkeenjohto		Count		2		6		19		29		35		16		107

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.9%		5.6%		17.8%		27.1%		32.7%		15.0%		100.0%

						Sairaanhoitaja (ylempi AMK)		Count		6		7		13		18		31		26		101

								% within Tutkintonimike (top 20)		5.9%		6.9%		12.9%		17.8%		30.7%		25.7%		100.0%

						Yhteisöpedagogi (AMK)		Count		0		7		15		29		32		17		100

								% within Tutkintonimike (top 20)		0.0%		7.0%		15.0%		29.0%		32.0%		17.0%		100.0%

						Muu		Count		51		137		252		592		844		446		2322

								% within Tutkintonimike (top 20)		2.2%		5.9%		10.9%		25.5%		36.3%		19.2%		100.0%

				Total				Count		157		442		913		2353		3218		1464		8547

								% within Tutkintonimike (top 20)		1.8%		5.2%		10.7%		27.5%		37.7%		17.1%		100.0%











































































































































































































































































































































































Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? kansalaisuuden mukaan



Erittäin tyytymätön	Suomi	Muu	1.2307692307692308E-2	1.9607843137254902E-2	Tyytymätön	Suomi	Muu	3.9230769230769229E-2	4.5751633986928102E-2	Hieman tyytymätön	Suomi	Muu	0.10692307692307694	0.12418300653594772	Melko tyytyväinen	Suomi	Muu	0.32461538461538469	0.19607843137254904	Tyytyväinen	Suomi	Muu	0.37846153846153846	0.41830065359477125	Erittäin tyytyväinen	Suomi	Muu	0.13846153846153847	0.19607843137254904	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Koulutustyypin mukaan



Erittäin tyytymätön	Päivätoteutus	Monimuoto	1.1986301369863013E-2	1.7667844522968199E-2	Tyytymätön	Päivätoteutus	Monimuoto	4.3664383561643837E-2	2.4734982332155476E-2	Hieman tyytymätön	Päivätoteutus	Monimuoto	0.1190068493150685	6.7137809187279157E-2	Melko tyytyväinen	Päivätoteutus	Monimuoto	0.32962328767123289	0.2332155477031802	Tyytyväinen	Päivätoteutus	Monimuoto	0.36986301369863012	0.43462897526501765	Erittäin tyytyväinen	Päivätoteutus	Monimuoto	0.12585616438356165	0.22261484098939927	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? koulutuskielen mukaan



Erittäin tyytymätön	Suomi	Ruotsi	Englanti	1.3986013986013986E-2	0	1.5151515151515152E-2	Tyytymätön	Suomi	Ruotsi	Englanti	3.583916083916084E-2	2.4390243902439025E-2	5.6818181818181816E-2	Hieman tyytymätön	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.10751748251748251	4.878048780487805E-2	0.12121212121212122	Melko tyytyväinen	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.32604895104895104	0.31707317073170732	0.24621212121212122	Tyytyväinen	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.37674825174825183	0.46341463414634149	0.39393939393939392	Erittäin tyytyväinen	Suomi	Ruotsi	Englanti	0.13986013986013987	0.14634146341463414	0.16666666666666663	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Valmistumisiän mukaan



Erittäin tyytymätön	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	5.272407732864675E-3	1.8480492813141684E-2	1.3157894736842105E-2	3.6585365853658534E-2	0	2.8169014084507046E-2	2.8571428571428571E-2	Tyytymätön	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	3.3391915641476276E-2	4.1067761806981518E-2	6.5789473684210523E-2	2.4390243902439025E-2	2.3255813953488372E-2	4.2253521126760563E-2	2.8571428571428571E-2	Hieman tyytymätön	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.14762741652021089	8.6242299794661192E-2	0.10526315789473684	8.5365853658536592E	-2	0.11627906976744186	2.8169014084507046E-2	8.5714285714285715E-2	Melko tyytyväinen	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.3251318101933216	0.36139630390143734	0.28289473684210525	0.14634146341463414	0.13953488372093023	0.21126760563380281	0.31428571428571428	Tyytyväinen	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	0.38137082601054489	0.34907597535934293	0.36842105263157893	0.48780487804878048	0.53488372093023251	0.47887323943661969	0.2857142857142857	Erittäin tyytyväinen	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45	-49	50-54	0.10720562390158171	0.14373716632443531	0.16447368421052633	0.21951219512195125	0.18604651162790697	0.21126760563380281	0.25714285714285712	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Koulutusaloittain



Erittäin tyytymätön	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	1.1507630380074763	1.3663672157984559	1.7675520486985865	2.9726223439417421	1.2278312607971835	Tyytymätön	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousa	lat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	1.9223788595743769	4.0669923976948787	4.8262094044989174	6.9078326037561988	3.8424263260348179	Hieman tyytymätön	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	10.763567729575302	8.9238316748555704	10.577290549417011	7.9560406402120281	10.46897604623687	Melko tyytyväinen	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	30.160324775964288	25.505836883567245	27.598054431641788	33.453646492061957	30.549502985754646	Tyytyväinen	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvi	nvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	40.811687541111944	39.635369434905272	39.203118869123941	36.904227140584695	38.366955376855856	Erittäin tyytyväinen	Kasvatusalat	Terveys- ja hyvinvointialat	Tekniikan alat	Maa- ja metsätalousalat	Kauppa, hallinto ja oikeustieteet	15.19127805576661	20.50160239317859	16.027774696619769	11.805630779443371	15.544308004320632	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Tutkintonimikkeitäin



Erittäin tyytymätön	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0	1.3119533527696793E-2	Tyytymätön	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	2.9850746268656712E-2	4.0087463556851312E-2	Hieman tyytymätön	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.11940298507462685	0.10787172011661808	Melko tyytyväinen	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.37313432835820898	0.30976676384839652	Tyytyväinen	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.31343283582089554	0.38411078717201164	Erittäin tyytyväinen	Tradenomi (AMK) sihteerityö ja kielet	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.16417910447761194	0.14504373177842567	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? amk vs yamk



Erittäin tyytymätön	Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	5.5555555555555558E-3	1.3119533527696793E-2	Tyytymätön	Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	2.7777777777777776E-2	4.0087463556851312E-2	Hieman tyytymätön	Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	6.6666666666666666E-2	0.10787172011661808	Melko tyytyväinen	Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkino	inti	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.25555555555555554	0.30976676384839652	Tyytyväinen	Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.4	0.38411078717201164	Erittäin tyytyväinen	Tradenomi (YAMK), talous, hallinto ja markkinointi	Tradenomi (AMK) talous, hallinto ja markkinointi	0.24444444444444444	0.14504373177842567	







Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2014 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? top 20 tutkintonimikkeet



Erittäin tyytymätön	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	1.3119533527696793E-2	1.0395010395010396E-2	9.8314606741573031E-3	8.7209302325581394E-3	2.1341463414634148E-2	3.6231884057971016E-2	1.107011070110701E-2	1.9607843137254902E-2	4.8309178743961352E-2	5.4054054054054057E-3	5.5555555555555558E-3	1.1695906432748537E-2	4.6052631578947366E-2	1.3157894736842105E-2	2.4590163934426229E-2	5.1724137931034482E-2	2.6785714285714284E-2	1.8691588785046728E-2	5.9405940594059403E-2	0	Tyytymätön	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Median	omi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	4.0087463556851312E-2	4.0540540540540543E-2	3.0898876404494381E-2	2.9069767441860465E-2	3.048780487804878E-2	5.434782608695652E-2	2.5830258302583026E-2	6.6666666666666666E-2	0.10628019323671496	0.12432432432432433	2.7777777777777776E-2	4.6783625730994149E-2	0.11842105263157894	0.10526315789473684	3.2786885245901641E-2	4.3103448275862072E-2	8.0357142857142863E-2	5.6074766355140186E-2	6.9306930693069313E-2	7.0000000000000007E-2	Hieman tyytymätön	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.10787172011661808	8.5239085239085244E-2	7.02247191011236E-2	7.8488372093023256E-2	0.12804878048780488	0.13043478260869565	8.1180811808118078E-2	0.10196078431372549	0.21256038647342992	0.17297297297297298	6.6666666666666666E-2	0.10526315789473684	0.15789473684210525	0.11842105263157894	9.0163934426229511E-2	0.11206896551724138	8.0357142857142863E-2	0.17757009345794392	0.12871287128712872	0.15	Melko tyytyväinen	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.30976676384839652	0.25259875259875259	0.25140449438202245	0.27034883720930231	0.29878048780487804	0.2391304347826087	0.29151291512915128	0.24705882352941178	0.35748792270531399	0.2864864864864865	0.25555555555555554	0.40350877192982454	0.31578947368421051	0.31578947368421051	0.31967213114754101	0.25	0.29464285714285715	0.27102803738317754	0.17821782178217821	0.28999999999999998	Tyytyväinen	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.38411078717201164	0.41476091476091476	0.4002808988764045	0.44767441860465118	0.40853658536585363	0.38768115942028986	0.45756457564575648	0.39215686274509809	0.20289855072463769	0.29729729729729731	0.4	0.33918128654970758	0.26315789473684209	0.30921052631578949	0.40163934426229508	0.34482758620689657	0.38392857142857145	0.32710280373831774	0.30693069306930693	0.32	Erittäin tyytyväinen	Tradenomi (talous, hallinto ja markkinointi)	Sairaanhoitaja	Sosionomi	Insinööri (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka)	Insinööri (konetekniikka)	Tradenomi (tietojenkäsittely)	Terveydenhoitaja	Insinööri (tietotekniikka)	Restonomi (matkailu)	Medianomi	Tradenomi (YAMK) talous, hallinto ja markkinointi	Fysioterapeutti	Muotoilija	Restonomi (majoitus- ja ravitsemisala)	Insinööri  (sähkötekniikka)	Sosionomi (YAMK)	Agrologi	Restonomi (liikkeenjohto)	Sairaanhoitaja (YAMK)	Yhteisöpedagogi	0.14504373177842567	0.19646569646569648	0.23735955056179775	0.16569767441860464	0.11280487804878049	0.15217391304347827	0.13284132841328414	0.17254901960784313	7.2463768115942032E-2	0.11351351351351352	0.24444444444444444	9.3567251461988299E-2	9.8684210526315791E-2	0.13815789473684212	0.13114754098360656	0.19827586206896552	0.13392857142857142	0.14953271028037382	0.25742574257425743	0.17	











TYYTYVÄISYYS
TUTKINTOON



Tyytyväisyyttä kartoittavat väittämät
vastaajina vuonna 2015 valmistuneet kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalta 
(N=1797 AMK, YAMK). Aineisto painotettu sukupuolen, äidinkielen ja koulutusalan mukaan

Tyytyväisyys kokonaisuudessaan: asteikko erittäin tyytymätön- erittäin tyytyväinen
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Tyytyväisyys kokonaisuudessaan 5 vuotta sitten suoritettuun
tutkintoon työuran kannalta
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TYÖLLISTYMINEN



Mikä on keskimääräinen bruttopalkkasi tai kuukausitulosi (säännölliset lisät, luontoisetujen 
verotusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien) tällä hetkellä? Keskiarvo (euroa). p < 0,001. 
Vastaajina vuonna 2014 kauppa, hallinto ja oikeustieteen alalta valmistuneet (N =1463). Aineisto painotettu sukupuolen ja äidinkielen 
mukaan.
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Mikä on keskimääräinen bruttopalkkasi tai kuukausitulosi (säännölliset lisät, luontoisetujen 
verotusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien) tällä hetkellä? Keskiarvo (euroa). p < 0,001. 
Vastaajina vuonna 2014 kauppa, hallinto ja oikeustieteen alalta valmistuneet (N =1464, AMK+ YAMK). Aineisto painotettu sukupuolen ja 
äidinkielen mukaan.
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Tilanne valmistumishetkellä koulutusaloittain 
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 AMK-nimikkeellä valmistuneet (N =7619). Aineisto painotettu 
sukupuolen ja äidinkielen mukaan.

45%

27%

51%

38%

32%

43%

18%

19%

12%

49%

19%

18%

26%

21%

9%

14%

7%

6%

4%

21%

7%

10%

29%

12%

3%

1%

2%

3%

8%

3%

3%

11%

1%

1%

0%

2%

2%

0%

15%

7%

1%

0%

1%

0%

0%

1%

0%

1%

26%

10%

19%

13%

18%

17%

14%

29%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

7%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

2%

0%

1%

1%

1%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Tekniikan alat

Palvelualat

Maa- ja metsätalousalat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kasvatusalat

Humanistiset ja taidealat

Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö
Osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer (oma Y-tunnus)
Useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentely verokortilla) Työllistetty, työharjoittelu tai kuntoutustuki
Työtön työnhakija Työvoimakoulutus tai vastaava
Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (työsuhteesta)
Perhevapaa (ei työsuhdetta) Työskentely apurahalla
Työvoiman ulkopuolella (asevelvollisuus, välivuosi, sairaseläke tms.) Muu



Tilanne 5 vuotta valmistumisesta koulutusaloittain 
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 AMK-nimikkeellä valmistuneet (N =7601). Aineisto painotettu 
sukupuolen ja äidinkielen mukaan.
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Työtilanne valmistuessa ja 5 vuotta myöhemmin
(%) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (N =1645). Aineisto painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan.
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Tilanne 5 vuotta valmistumisesta kansalaisuuden mukaan 
(%, p < 0,01) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (Tradenomi sihteerityö ja kielet (AMK), 
Tradenomi talous, hallinto ja markkinointi (AMK) N=1434). Aineisto painotettu sukupuolen ja 
äidinkielen mukaan.
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Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työuraasi 
valmistumisen jälkeen? koulutusaloittain
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet AMK + YAMK (N =8396). Aineisto painotettu 
sukupuolen ja äidinkielen mukaan.
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Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työuraasi 
valmistumisen jälkeen? kansalaisuuden mukaan
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (N =1645). Aineisto painotettu sukupuolen ja 
äidinkielen mukaan.
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”Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen” *Oletko valmistumisesi 
jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina? 
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 koulutusalalta valmistuneet AMK + YAMK (N=1377). Aineisto 
painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan
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Tyytyväisyys tähänastiseen työuraan koulutusaloittain
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2015 valmistuneet AMK + YAMK (N=8848). Aineisto painotettu sukupuolen, äidinkielen ja koulutusalan 
mukaan
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OSAAMINEN



Hankitun osaamisen hyödyntäminen työssä

Lähde: Vuosien 2018-2020 uraseurantakyselyt vuosina 2013-2015 
valmistuneille, sukupuolen ja valmistumisvuoden mukaan painotettu aineisto.

Pystyn hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani 
osaamista nykyisessä työssäni hyvin.
Kuvaan on merkitty niissä kohdin keskiarvojen ero Miesten ja Naisten 
välillä, joissa se on tilastollisesti merkitsevä (*, ** tai ***).

Pystyin hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani 
osaamista hyvin ensimmäisessä työssäni valmistumisen jälkeen.
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Työn vaativuustaso vastaa hyvin amk-koulutusta

Lähde: Vuosien 2018-2020 uraseurantakyselyt vuosina 2013-2015 
valmistuneille, sukupuolen ja valmistumisvuoden mukaan painotettu aineisto.

Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin 
ammattikorkeakoulutustani.
Kuvaan on merkitty niissä kohdin keskiarvojen ero Miesten ja Naisten 
välillä, joissa se on tilastollisesti merkitsevä (*, ** tai ***).

Ensimmäinen työni valmistumisen jälkeen vastasi 
vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani.
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Työskenteletkö tällä hetkellä 5 vuotta sitten suorittamaasi tutkintoa vastaavalla 
alalla? Kyllä-vastanneet koulutusaloittain
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2015 valmistuneet. Aineisto painotettu sukupuolen, äidinkielen ja koulutusalan mukaan
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Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? 
Keskiarvovertailu, viisi tärkeintä vaihtoehtoa koulutusaloittain, 2015 valmistuneet

Kasvatusalat, maa- ja metsätalousalat, humanistiset ja 
taidealat, palvelualat
1. Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus
2. Itsenäinen työskentely ja ajanhallinta
3. Stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin
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5. Kyky oppia ja omaksua uutta

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
1. Itsenäinen työskentely ja ajanhallinta
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4. Stressinsietokyky ja sopeutuminen 
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Tietojenkäsittely ja 
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Mitä osaamisia työelämässä tarvitaan lisää?
(770 vastaajaa) – 2015 valmistuneet (amk)
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”Mikä on tärkein syy 
sille, että olet 

osallistunut em. 
koulutukseen/-iin?”



Lisäkoulutuksiin osallistuminen koulutusalan mukaan 
(%), 2015 valmistuneet
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Lisäkoulutuksiin osallistuminen tutkintonimikkeittäin
(%,* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (N= 1620). Aineisto 
painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan.
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Lisäkoulutuksiin osallistuminen valmistumisiän mukaan
(%,* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (N=1653, huom. tohtorin 
tai lisensiaatin tutkintoon tähtäävät opinnot N=11, ammatilliset erikoistumisopinnot (AMK) N=17, toisen 
asteen ammatillinen koulutus N=21). Aineisto painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan
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Toisen asteen ammatillinen koulutus (erot ikien välillä ei merkitseviä)



Tärkein syy koulutukseen tutkintonimikkeittäin
(%, p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (N=1568). Aineisto painotettu sukupuolen ja 
äidinkielen mukaan.
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Tärkein syy lisäkoulutukseen osallistumiselle koulutuksen mukaan
(%,* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001) Vastaajina vuonna 2014 valmistuneet (N=1599, huom. tohtorin tai lisensiaatin tutkintoon tähtäävät opinnot N=11, 
ammatilliset erikoistumisopinnot (AMK) N=17, toisen asteen ammatillinen koulutus N=21). Aineisto painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan.
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Millaisia suunnitelmia sinulla on urallesi seuraaville 
viidelle vuodelle? 
(773 vastaajaa) – 2015 kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alalta valmistuneet (amk)
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Millaista lisäkoulutusta tarvitsisit?
(329 vastaajaa) – 2015 kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alalta valmistuneet (amk)
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Mihin eri tutkinnoilla voi
työllistyä? töissä.fi

https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/


Kiitos!
Lisää tuloksia:
• Uraseurannat.fi
• Vipunen.fi
• Töissa.fi

Koko aineisto saatavissa tutkimuskäyttöön Tietoarkistosta

https://uraseurannat.fi/ammattikorkeakoulujen-uraseuranta/tulokset-uraseurantakyselyista/
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
https://toissa.fi/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/aineistot/
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