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• Yliopistojen uraseurantakyselyistä lyhyesti

• Opetus- ja kasvatustyössä olevat, 5 vuotta sitten Helsingin yliopistosta valmistuneet

• Opettajan työn osaamistarpeet - Osaamistutka

• Luokanopettajien ja tiettyjen tiedekuntien avovastausten analyysistä huomioita 
(→samoja havaintoja aineenopettajien avovastausten analyysissä) 
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AGENDA
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Tarja Tuononen

Yliopistopedagogiikan keskus 

HYPE

Eric Carver

Opetuksen strategiset palvelut
Tuukka Kangas

Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut

HELSINGIN YLIOPISTON
MAISTERIURASEURANTA-

RAPORTTI

VUOSINA 2003-2014 
VALMISTUNEET

Lähdeviite: Kangas, Tuukka, Carver, Eric & Tuononen, Tarja: 

Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuosina 

2003–2014 valmistuneet.  Helsingin yliopisto 10.06.2020.

Raportit luettavissa:

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/

artikkeli/uraseuranta-tietoa-

sijoittumisesta-tyoelamaan

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/uraseuranta-tietoa-sijoittumisesta-tyoelamaan


• Raportin saavutettavuus

• Perustiedot yliopistojen uraseurantakyselyistä

• Raportin kuvaus

• Helsingin yliopistosta valmistuneiden maisteriuraseurantakyselyjen tulokset. Vuosina 2003-2014 
valmistuneet: 

• Uraseurantakyselyihin vastanneet

• 2014 valmistuneiden työmarkkinatilanne 5 vuotta valmistumisen jälkeen.

• Viisi vuotta työelämässä tunnuslukuja (työuran kuva, yrittäjyys, työttömyyttä kokeneet).

• Työn ja koulutuksen suhde (työn koulutustasovastaavuus, tyytyväisyys tutkintoon).

• Työllistymiseen vaikuttavat tekijät ja työelämän osaamistarpeet.

• Teema-analyysi: Riittävien valmiuksien kehittyminen

• Avovastausten analyysi

• Analyysin tueksi: perustietoa korkeasti koulutettujen työmarkkinoiden kehityksestä 2000-luvulla

• Rekisteripohjainen työllistymisen ja työmarkkinatilanteen seuranta  (Tilastokeskus)
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SISÄLTÖ Tänään vain valitut palat 

HY-tason raportista ja 

kasvatustieteellisen 

raportin teema-analyysistä.



YLIOPISTOJEN URASEURANNAT

• Valtakunnalliset uraseurantakyselyt: 

• maistereiden uraseurannat 5 vuotta valmistumisen jälkeen,  

• tohtoreiden 2-3 vuotta (uusimmissa tohtorikyselyissä 3 vuotta) 

• Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä vastaa 
kyselyistä, yliopistot vastaavat oman aineistonsa hyödyntämisestä.

• Töissä.fi aineisto perustuu uraseurantoihin: http://www.toissa.fi/

• Lisätietoa uraseurannoista: https://www.aarresaari.net/uraseuranta

• Uusin maisteriseuranta-aineisto: vuonna 2014 valmistuneet (vastaukset 10-11/2019) 

• Uusin tohtoriuraseuranta-aineisto: vuosina 2016 valmistuneet  (vastaukset 10-11/2019) 

5

http://www.toissa.fi/
https://www.aarresaari.net/uraseuranta
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Peilataan 

ennakointitietoon

1. Megatrendit

2. Mahdolliset 

tulevaisuudet

3. Yliopiston oma visio 

koulutuksesta

Analysoitava muuttuvassa kontekstissa:
Yliopistokoulutuksen kehitys, talouden ja työmarkkinoiden kehitys….

Vrt. kurssipalaute, kandipalaute, HowULearn

2014-2019

Maisterin alku-ura

(5. vuotta valmistumisen 

jälkeen)

200X-2014

Opinnot yliopistossa

Syksy 

2019

kysely

URASEURANTOJEN KÄYTTÄMINEN KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISESSÄ  (ESIM. MAISTERIURASEURANNAT)



HELSINGIN YLIOPISTON
MAISTERIURASEURANTA-

RAPORTTI
VUOSINA 2003-2014 

VALMISTUNEET

Tuukka Kangas

Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut
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VASTAUSPROSENTIT 1/2
Valmistumis-

vuosi
(kyselyvuosi)

Bio- ja 

ympäristö-

tieteellinen

Eläinlääke-

tieteellinen Farmasian

Lääke-

tieteellinen

Maatalous-

metsä-

tieteellinen

Matemaattis-

luonnon-

tieteellinen

Helsingin 

yliopisto

2003
(2008) 83 (71 %) 33 (56 %) 131 (53 %) 116 (63 %) 117 (53 %) 149 (58 %) 1478 (56 %)

2005
(2010) 72 (52 %) 30 (63 %) 104 (55 %) 96 (54 %) 83 (43 %) 153 (53 %) 1305 (51 %)

2007
(2012) 69 (48 %) 26 (63 %) 100 (47 %) 110 (49 %) 107 (51 %) 170 (53 %) 1425 (50 %)

2009
(2014) 29 (54 %) 32 (53 %) 70 (40 %) 75 (38 %) 40 (44 %) 72 (42 %) 794 (45 %)

2011
(2016) 39 (36 %) 21 (55 %) 47 (26 %) 63 (30 %) 75 (39 %) 120 (44 %) 917 (38 %)

2012

(2017/18) 65 (52 %) 21 (47 %) 71 (32 %) 68 (32 %) 86 (38 %) 131 (42 %) 1109 (40 %)

2013

(2018) 72 (58 %) 28 (42 %) 70 (34 %) 91 (38 %) 116 (43 %) 132 (42 %) 1242 (42 %)

2014

(2019) 59 (44 %) 26 (44 %) 63 (34 %) 70 (32 %) 106 (43 %) 121 (45 %) 1202 (42 %)

Yhteensä
489 217 656 689 730 1048 9473
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VASTAUSPROSENTIT 2/2

Valmistumisvuosi
(kyselyvuosi) Humanistinen

Kasvatus-

tieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen Valtiotieteellinen Yhteensä

2003
(2008) 261 (49 %) 243 (63 %) 110 (50 %) 62 (56 %) 173 (52 %) 1478 (56 %)

2005
(2010) 217 (48 %) 187 (51 %) 90 (45 %) 85 (52 %) 188 (53 %) 1305 (51 %)

2007
(2012) 244 (48 %) 216 (52 %) 111 (42 %) 85 (50 %) 187 (54 %) 1425 (50 %)

2009
(2014) 149 (47 %) 115 (48 %) 76 (42 %) 43 (43 %) 93 (48 %) 794 (45 %)

2011
(2016) 162 (40 %) 119 (39 %) 82 (34 %) 52 (42 %) 137 (41 %) 917 (38 %)

2012

(2017/18) 214 (43 %) 176 (46 %) 68 (29 %) 65 (42 %) 144 (40 %) 1109 (40 %)

2013

(2018) 239 (42 %) 169 (45 %) 89 (34 %) 70 (42 %) 166 (47 %) 1242 (42 %)

2014

(2019) 248 (47 %) 169 (41 %) 77 (28 %) 80 (45 %) 183 (46 %) 1202 (42 %)

Yhteensä
1734 1393 704 542 1271 9473
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2014 VALMISTUNEIDEN 
TYÖMARKKINATILANNE 5 VUOTTA 

VALMISTUMISEN JÄLKEEN

• Töissä 92 %, työttömänä 2 % ja työvoiman ulkopuolella 6 %

• Työllisten osuus työvoimasta 98 %

• Yleisimmät työnantajasektorit

Kunta/kuntayhtymä 30 %

Yritykset yhteensä 29 %

Järjestöt, säätiöt, seurakunnat vastaavat (3 sektori) 12 %

Yliopistot 11 %, valtio 11 %

• Yleisin pääasiallinen työn luonne

Opetus tai kasvatus 21 %

Asiakas/potilastyö 15 %

Hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät 15 %

Tutkimus 13 %

• Mediaanipalkka kuukaudessa 3 405 euroa
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VASTAUSHETKEN TYÖN LUONNE 
VALMISTUMISVUOSITTAIN
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VASTAUSHETKEN TYÖN LUONNE 
TIEDEKUNNITTAIN
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OSAAMISTUTKA

Linkki ohjaa Osaamistutka-sovellukseen
14

https://hyurapalvelut.shinyapps.io/osaamistutka/
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Poimittu 

Osaamistutkasta

Hajontakuva

2014 

valmistuneet

Kaikki tdkt

Opetus ja 

kasvatus 

pääasiallinen työ
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Poimittu Osaamistutkasta. Jakaumakuva työelämässä vaadittu osaaminen

2014 valmistuneet

Kaikki tdkt

Opetus ja kasvatus pääasiallinen työ
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Poimittu Osaamistutkasta

Toimiminen monikulttuurisessa 

yhteisössä, työelämän 

vaatimus, yliopisto kehitti  

(keskiarvot)

Viivakuva

2009, 2011-2014 

valmistuneet

Kaikki tdkt

Opetus ja kasvatus 

pääasiallinen työ



AVOVASTAUSTEN ANALYYSI

Tuukka Kangas

Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut

Tarja Tuononen

Yliopistopedagogiikan keskus 

HYPE

Eric Carver

Opetuksen strategiset palvelut
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MIKSI VASTAAJIEN ARVIOT TUTKINTOTYYTYVÄISYYDESTÄ, 
TYÖURATYYTYVÄISYYDESTÄ JA KOULUTUKSEN 
TYÖELÄMÄVALMIUKSISTA VAIHTELEVAT MERKITTÄVÄSTI?
→ANALYYSISSÄ URASEURANTAKYSELYN AVOVASTAUKSET

• Analyysissä olivat mukana bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja 

oikeustieteellisen, teologisen tiedekunnan sekä luokanopettajien avovastaukset vuosina 2011, 2012, 2013 ja 

2014 valmistuneilta (maisteriuraseurantakyselyt vuosina 2016-2019). Kunkin tiedekunnan vastausten analyysistä 

lisätietoa tiedekuntaraporteissa. 

• Analyysissä selvitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat vastaajien arvioon tutkintotyytyväisyydestä, 

työuratyytyväisyydestä ja koulutuksen antamista valmiuksista työelämään. Analyysiin valittiin tietoisesti 

koulutusaloja, jotka valmistavat tiettyyn ammattiin tai tiettyyn tehtävään (ns. professioalat) ja aloja, jotka 

valmistavat monipuolisesti erilaisiin asiantuntijatehtäviin (ns. generalistialat).

• Maisteriuraseurantakyselylomakkeessa ei kysytä suoraan perusteluja koulutus antoi riittävät valmiudet 

työelämään -kysymyksen vastaukseen. Vastaajat voivat perustella vastaustaan kahteen kysymykseen, jotka 

liittyvät tähän teemaan:

• Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 201X suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 

Perustele vastaustasi. 

• Kuinka tyytyväinen olet tähänastiseen työuraasi? Perustele vastaustasi. 
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8. Yrittäjyystaitojen puute 

7. Käytännön työssä tarvittavan osaamisen puute opinnoissa

6. Erilaiset kokemukset työstä ja erilainen kuormitus

5. Työmarkkinatilanne

2014-2019

Maisterin alku-ura

(5. vuotta valmistumisen 

jälkeen)

3. Erilainen kokemus opinnoista, kehittyneestä 

osaamisesta ja opintojen suhteesta työelämän tarpeisiin.

4. Opintojen ja urasuunnittelun tukea olisi tarvittu lisää

2. Oma aktiivisuus, 

työkokemus ja 

opintojen aikana 

syntyneet verkostot

1. Erilaiset odotukset 

koulutukselle, työuralle

200X-2014

Opinnot yliopistossa

Syksy 

2019

kysely

TUTKINTOTYYTYVÄISYYS, TYÖURATYYTYVÄISYYS JA RIITTÄVÄT 
VALMIUDET TYÖELÄMÄÄN
- USEITA SELITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ VASTAUSTEN HAJONNALLE AVOVASTAUSTEN 
ANALYYSIN VALOSSA.



Eric Carver Opetuksen strategiset palvelut

TEEMA-ANALYYSI
LUOKANOPETTAJIEN VASTAUKSET KOULUTUS ANTOI 

RIITTÄVÄT VALMIUDET TYÖELÄMÄÄN –KYSYMYKSEEN.

VUOSINA 2011-2014 VALMISTUNEET 
VALTAKUNNALLISEEN URASEURANTAKYSELYYN 

VASTANNEET.

ERIC CARVER
OPETUKSEN STRATEGISET PALVELUT
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Helsingin yliopiston

kasvatustieteellisen tiedekunnan

maisteriuraseurantaraportti 2020

→Aineenopettajien vastauksissa 

huomattiin samoja teemoja



ANALYYSISSÄ OVAT MUKANA 
VUOSINA 2011-2014 VALMISTUNEET LUOKANOPETTAJAT

(URASEURANTAKYSELYT VUOSINA 2016-19)

Valmistumisvuosi
(kyselyvuosi)

Kasvatustieteellin

en tiedekunta

Kasvatustietee

t

Käsityö- ja 

kotitaloustiede

Luokanopettaj

an koulutus

Varhaiskasvat

uksen 

opettajat
Helsingin 

yliopisto

2003
(2008) 243 (63 %) 61 (57 %) 54 (72 %) 65 (60 %) 63 (64 %) 1478 (56 %)

2005
(2010) 187 (51 %) 68 (57 %) 23 (52 %) 44 (42 %) 52 (54 %) 1305 (51 %)

2007
(2012) 216 (52 %) 51 (55 %) 31 (48 %) 73 (53 %) 61 (52 %) 1425 (50 %)

2009
(2014) 115 (48 %) 29 (41 %) 19 (66 %) 26 (44 %) 41 (51 %) 794 (45 %)

2011
(2016) 119 (39 %) 49 (46 %) 20 (47 %) 19 (25 %) 31 (40 %) 917 (38 %)

2012

(2017/18) 176 (46%) 61 (50 %) 34 (54 %) 44 (43 %) 36 (36 %) 1109 (40%)

2013

(2018) 169 (45 %) 49 (45 %) 32 (54 %) 47 (45 %) 41 (41 %) 1242 (42 %)

2014
(2019) 169 (41 %) 62 (49 %) 26 (43 %) 40 (35 %) 41 (36 %) 1202 (42 %)

Yhteensä
1393 430 239 358 366 9473
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3%

11%

21%

42%

21%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri
mieltä

Hieman samaa
mieltä

Samaa mieltä Täysin samaa
mieltä

Luokanopettajien vastaukset kysymykseen koulutus antoi riittävät 
valmiudet työelämään. Osuus vastaajista (%).

Vuosina 2011, 2012, 2013 ja 2014 valmistuneet, 
uraseurantakyselyyn vastanneet. (N 150)
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5 vastaajaa täysin eri mieltä (3%)
väitteen koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään –kanssa
→ analyysissä avovastaukset tutkintotyytyväisyydestä
• […] koulutus antoi 5 vuoden pituuteensa nähden kovin heikot eväät opetusalan työelämän 

haasteisiin. Mitä teet ja miten jaksat työtäsi, kun erityisluokalle suositeltu […] oppilas sabotoi 
muutaman muun oppilaan ohella opetusta 30 oppilaan luokassa, eikä avustajaresursseja ole? 
Miten kohtaat hankalat, sinua mustamaalaavat vanhemmat […]? Tutkinto ei antanut 
esimerkiksi jälkimmäiseen keskeiseen ongelmaan minkäänlaista vastausta, eikä vanhempien 
kohtaamista käsitelty yhden vanhempainillan sivusta seuraamista lukuun ottamatta 
ollenkaan. Kaikkea täysin tarpeetonta tuubaa opiskeltiin kyllä senkin edestä.

• Koulutus ei valmistanut työelämään. Koulutuksesta puuttui lähes kokonaan opettajan työn 
sosiaalipsykologinen puoli. Erilaisten viiteryhmien kanssa työskentelyä, ryhmän johtamista 
tms. ei käsitelty lainkaan. Onneksi minulla oli paljon kokemusta, joten olen pärjännyt hyvin 
valitsemallani alalla. Ilman aiempaa kokemusta, pelkän koulutuksen varassa, olisin jo 
vaihtanut ammattia. Tutkinto oli kuitenkin vaatimuksena viran saamisessa, joten sinänsä siitä 
on ollut hyötyä.

• Työelämän arvopohja muuttui opintojeni aikana kokemukseni mukaan täysin, eikä yliopisto-
opinnoissa ennakoitu muutosta tai kyetty reagoimaan siihen. Opettajaopintojeni aikana 
harjoiteltiin muun muassa tekemään tarkkoja tuntisuunnitelmia, laatimaan formatiivisia 
kokeita ja numeroarvioimaan oppilaita. Valmistuttuani työelämässä odottivat ihanteet 
toiminnallisesta ja projektiluontoisesta opetuksesta digitaalisuutta kaikessa painottaen.

• Tiedeperustainen luokanopettajankoulutus luo mahdollisuuden tutkivaan opettajuuteen, 
minkä koen erittäin tärkeäksi työssä kehittymisen kannalta. Sen sijaan koulutuksessa ei 
kovinkaan paljon opittu luokanopettajan ammatista, ja siihen liittyvistä käytänteistä -
lukuunottamatta opetusharjoittelujaksoja. Olen ymmärtänyt, että niiden määrää on 
vähennetty, mikä on kovin ikävää kuultavaa.

• Tutkinto ei valmentanut työelämään, vaikka opinnot haastoivat monella tapaa. Opinnot ja 
työelämä ei kohdanneet. Esim. Erityisopetusta ei sivuttu koulutuksessa mikä on tosi huono 
juttu

Kuormitus työssä

Inkluusio ilman tukea ja resursseja

Koulutus ei valmistanut 
nykykouluun

Tutkiva opettajuus vs.
luokanopettajan ammatin 
käyttäneet ja käytäntö (ei tarpeeksi 
valmiuksia)

Erityisopetusosaaminen

Vuorovaikutus eri ryhmien kanssa. 
Haastavat vuorovaikutustilanteet

Keskeisiä teemoja

Ammatillinen pätevyys ja 
työllistyminen
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TEEMOJEN ESIINTYMINEN VASTAUSTYYPEITTÄIN
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Teemat/

koulutus antoi riittävät 

valmiudet työelämään/

tutkintotyytyväisyyden 

perustelut (avovastaus)

Täysin eri mieltä

3% (N 5)

Eri mieltä

11% (N 17)

Hieman eri mieltä

21% (N 31)

Hieman samaa 

mieltä 42% (N 63)

Samaa mieltä

21% (N 31)

Täysin samaa 

mieltä 2% (N 

3)

Ammatillinen pätevyys 

ja työllistyminen

Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy Vain yksi 

avovastaus

Kuormitus työssä Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy, mutta 

vähemmän

Esiintyy, mutta vähemmän

Erityisopetus-

osaaminen

Inkluusio ilman tukea ja 

resursseja

Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy Ei esiinny

Vuorovaikutus eri 

ryhmien kanssa. 

Haastavat 

vuorovaikutustilanteet

Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy Ei esiinny

Koulutus ei valmistanut 

nykykouluun

Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy, mutta 

vähemmän

Ei esiinny, päinvastainen 

tulkinta, koulutus 

valmistaa nykykouluun

Tutkiva opettajuus Esiintyy, kriittinen

näkökulma

Esiintyy, kriittinen

näkökulma

Esiintyy, usein 

kriittinen näkökulma

Esiintyy,

positiivisena asiana

Esiintyy,

positiivisena asiana

Luokanopettajan 

ammatin käyttäneet ja 

käytäntö (ei tarpeeksi 

valmiuksia)

Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy Esiintyy, mutta vähemmän



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään väittämän kanssa eri mieltä olevien mielestä

luokanopettajakoulutuksessa ei saatu riittäviä valmiuksia

• Vuorovaikutukseen eri ryhmien kanssa, erityisesti vanhempien kanssa ja erityisesti vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin

• Erityisopetusosaamiseen, erilaisten oppijoiden opettamiseen opetusryhmässä (inkluusio) ja oppilaiden moninaisten 

ongelmien kohtaamiseen

• Luokanopettajan työn käytäntöön koulussa.

• Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen ja käyttämiseen.

• Lainsäädäntöön. 

• Työn kuormittavuuden hallintaan (joka tärkeää erityisesti ensimmäisinä vuosina työssä)

Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään väittämän kanssa samaa mieltä olevien 

vastauksissa korostuvat teemat:

Koulutus antoi ammatillisen pätevyyden, hyvän työllisyyden ja hyvät ja monipuoliset valmiudet toimia nykykoulussa. 
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MITEN LUOKANOPETTAJAT ARVIOIVAT KOULUTUKSEN ANTAMIA 
VALMIUKSIA TYÖHÖNSÄ PERUSTELLEESSAAN VASTAUSTAAN 
TYÖURA-KYSYMYKSEEN?

• Luokanopettajat työllistyvät pääosin erinomaisesti – myös ne, jotka ovat olleet eri 

mieltä väittämän koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään –väittämän kanssa.

• Kielteisesti kysymykseen vastanneet mainitsevat kuitenkin jonkin enemmän alku-

uraan liittyviä ongelmia: katkoksia, kesätyöttömyyttä, työn saannin vaikeuksia 

(muualla kuin pääkaupunkiseudulla).  

• Kielteisesti vastanneiden vastauksissa on enemmän mainintoja työn 

kuormittavuudesta ja myös muutamia burn-out –kertomuksia.

• Samaa mieltä koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään –väittämän kanssa 

olleet mainitsevat myös työn kuormittavuuden vastauksissaan, mutta teema ei ole 

samalla tavalla vahvasti esillä vastauksissa.
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MITEN ERI TAVOIN KOULUTUKSEN ANTAMIEN VALMIUKSIEN RIITTÄVYYTTÄ 
ARVIOIVAT LUOKANOPETTAJAT VASTAAVAT KYSYMYKSEEN:
MINKÄLAISIA TAITOJA TAI OSAAMISTA KANNUSTAISIT NYKYISIÄ OPISKELIJOITA HANKKIMAAN 
TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄÄ AJATELLEN?

Pääosin luokanopettajat nostavat esiin samoja teemoja, kuten

Vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot, esim.

Ryhmänhallinta, 

Vuorovaikutus ja yhteydenpito eri tahojen kanssa

Huoltajan kohtaaminen 

Kollegiaalinen yhteistyö 

Moniammatillinen osaaminen ja verkostoyhteistyö: lastensuojelu, erikoissairaanhoito.

Oman työn säätely, johtaminen, työtyyli/työote, esim.

Stressinsietokyky 

Oman työn rajaaminen ja työssäjaksaminen.  

Joustavuus, avoimuus, oma-aloitteisuus

Erilaiset oppijat

Miten tukea erilaisia erityislapsia?  

Miten eriyttää monen eri tason oppijoita luokassa, jos on yksin? 

Erilaisten oppimis- ja käytöshäiriöiden kanssa toimimista

Monikulttuurisuus

Monikulttuuristen perheiden kohtaaminen ja -lasten opetus koulussa. S2-kielinen opetus..

Teknologinen osaaminen

Alaan liittyvät tieto- ja viestintätekniikan taidot

Analyysi

Koulutus antoi riittävät valmiudet 

työelämään väittämän kanssa eri 

mieltä olevat korostavat 

vastauksissaan jonkin verran enemmän 

vuorovaikutustaitoja,  ja erityisesti 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja 

haastavien vanhempien kanssa 

toimimiseen liittyvää osaamista.

Väittämän kanssa samaa mieltä olvilla 

korostuu jossain määrin laajempi 

osaamisneuvojen skaala.

→ Painotuserot ryhmien välillä eivät ole 

kuitenkaan merkittäviä. 
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Täysin eri mieltä

3% (N 5)

Eri mieltä

11% (N 17)

Hieman eri mieltä

21% (N 31)

Hieman samaa mieltä 

42% (N 63)

Samaa mieltä

21% (N 31)

Täysin samaa mieltä 

2% (N 3)

Luokanopettajat, vastaukset kysymykseen Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään 

–> tiettyjen narratiivinen yleisyys eri  vastausluokissa (vaikka useat narratiivit läpileikkaavat asteikot) 

HUOM! 

Samaa mieltä olevista vain 

30% vastasi tulevaisuuden 

osaaminen –kysymykseen. 29


