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Esitelmä vertailee korkeakoulutuksestatyöelämään siirtymisprosesseja suomalaisten ja
brittiläisten korkeakouluista valmistuneiden kesken. Erityinen huomio on
siirtymisprosessin aikana tapahtuvien koulutusohjelman/oppilaitoksen vaihdoksissa, ja
näiden vaihdosten vaikutuksissa myöhempään työllistymiseen.
Koulutusohjelman/oppilaitoksen vaihtojen voidaan ajatella heijastavan paitsi niitä tapoja,
joilla opiskelijat käyttävät hyväkseen korkeakoulutusjärjestelmän suomia
mahdollisuuksia hankkia erilaisia taitoja, niin myös yrityksiä sopeutua vaihtuviin
markkinatilanteisiin ja edistää henkilökohtaista työllistyvyyttään. Massakorkeakoulu ja
tietoyhteiskuntakontekstissa markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa mitä tulee niin
korkeakoulutuksen tarjontaan, kuin työmarkkinoiden kysyntään erilaisista tutkinnoista.
Kuitenkin se, missä määrin opiskelijoilla on todellisuudessa mahdollisuuksia vaihtaa
koulutusohjelmaa/oppilaitosta, joko muuttuneisiin markkinatilanteisiin sopeutumisen
vuoksi tai muista syistä, riippuu olennaisesti korkeakoulutusjärjestelmän rakenteista.
Yhtäältä se, missä määrin koulutusohjelmaa/oppilaitosta vaihtamalla voi mahdollisesti
edesauttaa tulevaa työllistyvyyttään, on riippuvaista koulutuksestatyöelämään
siirtymisprosessin ja työmarkkinainstituutioiden kansallisista ominaispiirteistä. Suomi ja
IsoBritannia muodostavat edellä mainituissa suhteissa mielenkiintoisen vertailuparin:
suomalainen ja brittiläinen institutionaalinen viitekehys ovat keskeisiltä osin toisilleen
vastakohtaisia mitä tulee opiskelijoiden insentiiveihin vaihtaa
koulutusohjelmaa/oppilaitosta. Esitelmässä tarkastellaan vuonna 2000 tutkinnon
suorittaneita koskevan empiirisen analyysin avulla koulutusohjelman/oppilaitoksen
vaihtamisen yleisyyttä ja seurauksia työuralle. Analyysissä käytetty aineisto tunnetaan
yleisesti nimellä REFLEX. Tulosten perusteella koulutusohjelman/oppilaitoksen vaihto
perustutkintotasolla on selvästi yleisempää Suomessa kuin IsoBritanniassa. Suomalaiset
opiskelijat myös hyötyvät tekemistään vaihdoista enemmän kuin britit.
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The objective of this paper is to investigate the determinants of wage dispersion among
graduates using a unique dataset provided by Statistics Finland on earnings of a cohort of



university graduates. The preliminary analysis is based on a twostep dataset of 8787
individuals who enrolled Finnish universities in 1995. The first step of the dataset holds
information on the university, field of study, degree aiming at, gender, societal position
of parents, place of birth (region), family income level and individual average high
school mark. The second step of the dataset contains information on the same individuals
ten years after, namely their educational attainment and career.
Previous empirical studies have shown that the earning dispersion among graduates
forms primarily on the preexisting abilities, differences in university quality, mismatches
between skills and jobs and firmspecific effects. By and large, most of the previous
studies concur that the standard human capital theory does not capture adequately the
mutual effects of technological change and skill development. The primary objective of
this paper is to fill this gap and investigate wage dispersion by looking at the changes in
the skills needed in different jobs.
The preliminary results from the study show that education is highly rewarded in Finland
even if jobmismatches in the labour market.

Veri vetää? Vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden paluu
maaseudulle
Antero Puhakka, Visa Tuominen & Juhani Rautopuro, Joensuun yliopisto
antero.puhakka@joensuu.fi

Osaaminen ja inhimillinen pääoma kasautuu Suomessa alueellisesti. Korkean
koulutusvarannon alueet houkuttelevat korkeasti koulutettuja muuttajia, kun matalamman
koulutusvarannon alueilla on käynnissä kamppailu alueelle kertyneen osaamisen
säilyttämisestä.
Suomessa korkeaasteen tutkinnon suorittaneet siirtyvät muita todennäköisemmin
maaseuduilta ja taajaan asutuilta seuduilta kaupunkeihin asumaan. Kotiranta (2005) pitää
pitkään jatkunutta osaajien keskittymistä kasvukeskuksiin kehitysalueiden kannalta
huolestuttavana ilmiönä. Kun korkeasti koulutettu henkilö muuttaa taloudellisesti
menestyvälle alueelle, heikommin menestyvien alueiden kehityspotentiaali heikkenee.
Tämä johtuu paitsi väestön lukumäärän vähenemistä, mutta myös siitä, että korkeasti
koulutettujen muuttajien mukana menetetään inhimillistä pääomaa.
Maaseudulle ja taajaan asutuille seuduille kuitenkin palataan sekä asumaan että
työskentelemään. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että maaseudulla asuneet nuoret
muuttivat yliopiston jälkeen selvästi useammin kuin kaupungeissa asuvat nuoret
(Garasky 2002). Skotlannin maaseutualueilta opiskelemaan lähteneitä ja heidän
muuttokäyttäytymistään tutkittuaan Stockdale (2006) totesi paluumuuton
todennäköisyyden lisääntyvän, jos maaseudulle voidaan luoda
työllistymismahdollisuuksia, joissa yksilöt voivat hyödyntää hankkimiaan tietoja ja
taitoja.
Maaseudulle ja taajaan asutuille alueille kuitenkin myös palataan yliopistoopiskelun
jälkeenkin. Tutkimuksessa mallinnetaan logistisen regressioanalyysin avulla ylemmän
korkeakoulututkinnon vuonna 2003 suorittaneiden alun perin maaseutumaisilta tai taajaan
asutuilta seuduilla asuneiden palaamista takaisin viisi vuotta valmistumisensa jälkeen.
Tutkimuksen aineistona on 16 monialaisen yliopiston valmistuneita koskeva Suomen



akateemisten rekrytointipalvelujen, Aarresaari verkoston työllistymiskysely, joka
toteutettiin vuonna 2008. Vastaajia on 6701, mikä on 56 % vuonna 2003 valmistuneista.

Vuonna 2004 valmistuneiden insinöörien viisivuotisseurantatutkimus
Jaakko Koivumäki, Uusi Insinööriliitto UIL ry
jaakko.koivumaki@uil.fi

Esityksessä tarkastellaan uunituoreen insinöörien viisivuotisseurantatutkimuksen
metodologisia ratkaisuja. Tutkimus perustuu toukokuussa 2009 toteutettuun kyselyyn,
jossa selvitettiin vuonna 2004 valmistuneiden insinöörien (AMK) työuran alkuvaiheita,
muun muassa työtilanteen muutoksia, asematasossa tapahtunutta kehitystä sekä
maantieteellistä liikkuvuutta.
Uraseuranta toteutettiin retrospektiivisesti. Vastaajia pyydettiin (muistellen) kertomaan
tilanteensa neljänä eri ajankohtana: valmistumishetkellä, tasan kaksi vuotta
valmistumisen jälkeen, huhtikuussa 2008 ja kyselyhetkellä eli toukokuussa 2009.
Tutkimuksessa kysyttiin myös erikseen työsuhteiden ja työttömyysjaksojen lukumäärää
koko aikaperiodin ajalta.
Metodologisesti kiinnostavan lisäulottuvuuden tutkimukseen tuo Insinööriliiton vuonna
2005 toteuttama ”Vuonna 2004 valmistuneiden insinöörien sijoittumistutkimus”, jonka
perusjoukko ja todennäköisesti suurelta osin myös vastaajat ovat samat kuin vuonna 2009
toteutetussa kyselyssä. Vanhemman poikkileikkausaineiston avulla (henkilöidentifiointia
ei ollut mahdollista tehdä) on mahdollista arvioida retrospektiivisen tiedon luotettavuutta.
Muistavatko vuonna 2004 valmistuneet esimerkiksi ”oikein” sen millaisia ensimmäiset
valmistumisen jälkeiset työpaikat olivat; toisin sanoen onko täsmälleen samalla tavalla
samalle perusjoukolle esitettyjen valmistumishetkeen viittaavien kysymysten
vastausjakaumat samanlaiset vuosina 2005 ja 2009? Vanhemman aineiston avulla on
mahdollista myös tutkia muun muassa sitä kuinka työvuodet vaikuttavat koulutuksen
antamien työelämävalmiuksien merkityksen arviointeihin.
Alustuksen tärkein tavoite on virittää keskustelua retrospektiivisen tutkimusotteen
mahdollisuuksista ja rajoista.

Johtaako korkeakoulutus korkeaan asemaan? Korkeakoulutuksen
duaalijärjestelmästä valmistuneiden sosioekonominen ja ammatillinen asema
Päivi Vuorinen, Jyväskylän yliopisto
paivi.i.vuorinen@jyu.fi

Esityksessä tarkastellaan korkeakoulutuksen kahdelta sektorilta valmistuneiden
sijoittumista työelämän hierarkiaan ja heidän sosioekonomista asemaansa.
Korkeakoulutuksen duaalijärjestelmästä valmistuneiden osalta on kiintoisaa selvittää,
onko sosiaalisten statusten uusintaminen tapahtunut jo koulutukseen valikoitumisessa vai
jatkuuko se edelleen siirryttäessä koulutuksesta työelämään. Esityksen tarkoituksena on
kuvata (1) millaiseen sosioekonomiseen ja ammatilliseen asemaan korkeakoulutuksesta
valmistuneet ovat sijoittuneet kolme vuotta valmistumisensa jälkeen, (2) kuinka
sijoittuminen eroaa ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta valmistuneiden kesken sekä



sukupuolen mukaan ja (3) millainen yhteys valmistuneiden kotitaustalla (kodin koulutus,
sosioekonominen asema) on heidän sijoittumiseensa työelämän erilaisiin asemiin.
Aineisto on kerätty lomakekyselyllä tekniikan alalta (amkinsinöörit, diplomiinsinöörit)
ja kaupan alalta (tradenomit, kauppatieteiden maisterit) valmistuneilta (n=2154).
Alustavien tulosten mukaan yliopistosta valmistuneet ovat sijoittuneet jonkin verran
korkeampiin asemiin kuin ammattikorkeakoulusta valmistuneet. Miehet ovat hyötyneet
sukupuolestaan työelämään sijoittumisessa eli he ovat sijoittuneet naisia korkeampaan
asemaan. Ammattikorkeakoulu ja yliopistotutkinnon suorittaneiden kotitausta on varsin
erilainen: yliopistossa tutkinnon suorittaneet tulevat huomattavasti koulutetummista
kodeista. Yhteiskunnallisten asemien uusintaminen näyttäisi pääosin tapahtuneen jo
koulutukseen valikoiduttaessa.

Oppimisen asiantuntijuus EDUTOOLmaisteriohjelman ytimessä: Designtutkimus
asiantuntijuuden kehittymisestä
Pirkko Hyvönen, Niina Impiö & Sanna Järvelä, Oulun yliopisto
pirkko.hyvonen@oulu.fi

Yliopistojen tulisi kouluttaa asiantuntijoita, joilla on tietoa ja taitoa työskennellä
muuttuvissa toimintaympäristöissä. Yliopistokoulutuksen oppimisympäristöt eroavat
kuitenkin merkittävästi työelämän toimintaympäristöistä (Tynjälä, Slotte, Nieminen,
Lonka & Olkinuora 2006). Esitutkimuksissamme (Hyvönen, Impiö & Järvelä 2009;
Impiö 2009) olemme haastatelleet eri alojen haastavissa työtehtävissä toimivia
asiantuntijoita sekä ala ja yläkoulun opettajia. Tulosten mukaan asiantuntijatyö nyky
yhteiskunnassa on yhteisöllistä; siinä hyödynnetään teknologiaa ja työ sisältää
ongelmanratkaisutilanteita, joissa on opittava toimimaan adaptiivisesti. Tutkimustulokset
osoittavat, että eri tieteenalojen korkeakouluopinnot eivät ole tarjonneet riittävästi
valmiuksia monimutkaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaan asiantuntijatyöhön
eivätkä yhteisölliset työskentelytavat ole vielä vakiintuneet opettajien työskentelyyn.
Korkeakouluopetus ei siis ole kyennyt vastaamaan työelämän tarpeisiin. Jotta tässä
onnistutaan, tarvitaan tutkimustietoa asiantuntijalle tyypillisestä oppimisesta. Tämä on
keskiössä 2vuotisessa EDUTOOL maisteriohjelmassa, jossa koulutetaan oppimisen ja
koulutusteknologian asiantuntijoita. Tutkimme designtutkimuksen iteratiivisten syklien ja
erilaisten aineistojen kautta opiskelijoiden rutiini ja adaptiivisen asiantuntijuuden
(Bereiter & Scardamalia 1993; Bransford et al. 2006) kehittymistä koulutusjakson aikana.
Esityksessä vastaamme kysymyksiin (1) mikä asiantuntijuuden osaalue ja (2) millainen
tutkimusdesign parhaiten valottaa tätä prosessia. Mallinnamme asiantuntijuuden
tutkimisen prosessia, joka pohjautuu teoreettiseen analyysiin ohella esitutkimuksiimme.
Tuloksia hyödynnetään designtutkimuksen seuraavissa sykleissä, joissa tarkastellaan
opiskelijan asiantuntijaprofiilia ja yhteisön ongelmanratkaisuprosesseja.

Profiloitua osaamista työelämään?
Ulpukka IsopahkalaBouret, Helsingin yliopisto; Teemu Rantanen & Eeva
Järveläinen, Laurea ammattikorkeakoulu
ulpukka.isopahkala@helsinki.fi



Suomalaista korkeakoulujärjestelmää on 1990 ja 2000luvun ajan kehitetty duaalimallin
pohjalta. Ajankohtaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa on korostettu tarvetta
selkeyttää ammatillisten ja tieteellisten korkeakoulutusten tehtäviä ja työnjakoa. Tämä
tarkoittanee myös vaatimusta selkeyttää ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistollisen
koulutuksen tavoitteeksi asetetun osaamisen luonnetta. Duaalimallin periaatteiden
mukaisesti eri korkeakoulutustahoilla tulisi olla itsenäiset, toisistaan erottautuvat,
vaikkakin toisiaan täydentävät, profiilit.
Esityksemme tavoitteena on tarkastella ylemmän ammattikorkeakoulutuksen (yamk) ja
yliopistollisen maisterikoulutuksen tuottamaa osaamista sosiaali, terveys ja kaupallisella
alalla työnantajien näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteenamme on selvittää, miten
ylemmän korkeakoulutuksen (vrt. Eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen
viitekehyksen taso 7) tavoitteeksi asetettu osaaminen heijastuu työnantajien käsityksissä
koulutuksen läpikäyneiden ja työelämään siirtyneiden henkilöiden osaamisesta.
Olemme tutkimuksessamme toteuttaneet kyselyn esimiesasemassa oleville henkilöille
edellä mainituilta aloilta. Kyselyllä kartoitettiin työnantajien näkemyksiä työmarkkinoilla
tarvittavasta osaamisesta, koulutusten osaamisprofiileista, sekä siitä kuinka alan eri
koulutuksista valmistuneet asemoituvat työelämässä. Esityksemme painottuu kyselyn
tulosten esittelyyn.
Olemme tutkimuksessamme lisäksi haastatelleet työelämässä toimivia eri alojen
koulutusohjelmista valmistuneita ja kysyneet heidän näkemyksiään oman tutkintonsa
avulla hankittujen tietojen, taitojen ja pätevyyden suhteesta työelämän vaatimuksiin ja
jatkuvaan oppimiseen. Tuomme esiin laadullisesta aineistosta esimerkinomaisesti
huomioita kyselyn tuloksiin liittyen.
Esityksemme on osa ”Suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimalli ja koulutuksen
tuottama osaaminen” tutkimusta, joka toteutetaan Laureaammattikorkeakoulun ja
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitoksen yhteishankkeena (9/2008–12/2009).
Hanke on opetusministeriön rahoittama ja sitä koordinoi Laureaammattikorkeakoulu.
Tuloksia tullaan hyödyntämään korkeakoulutuksen kehittämisessä sekä ylempien
ammattikorkeakoulututkintojen työmarkkinaaseman paikantamisessa.

Ammattikorkeakoulusta kansainväliseen työelämään
Anneli Airola, PohjoisKarjalan ammattikorkeakoulu; Ritva Kantelinen, Joensuun
yliopisto
anneli.airola@pkamk.fi

Korkeakouluopiskelijoilla tulee olla valmiudet työskennellä kansainvälisessä
toimintaympäristössä vuoteen 2015 mennessä (Korkeakoulujen
kansainvälistymisstrategia 2009–2015). Tavoitteisiin pääsemiseksi korkeakoulujen tulee
sisällyttää kaikkiin tutkintoihin kansainvälistymistä tukeva osio.
Kansainvälistymisopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä oman
alansa kansainvälisistä toimintaympäristöistä sekä tukea vuorovaikutustaitojen,
kielitaidon ja monikulttuurisen osaamisen kehittymistä. Tutkintoihin sisältyvät
kielitaitovaatimukset on jo entuudestaan kirjattuna ammattikorkeakouluasetukseen
(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 8 §): ammatissa toimimisen



ja ammatillisen kehittymisen kannalta olennaisten työelämävalmiuksien tuottaminen
suomen ja ruotsin kielessä sekä yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä.
AMKkieltenopetukseen ja sen käytänteisiin on kohdistettu eri tahoilta tutkimus ja
kehittämistyötä ammattikorkeakoululaitoksen alusta lähtien. Olemme osallistuneet tähän
työhön tutkimuskohteenamme kieltenopetuksen käytännöt sellaisina kuin ne
ammattikorkeakoulujen kieltenopettajille ovat näyttäytyneet (esim. Airola & Kantelinen
2008; Kantelinen & Airola 2008; 2009). Tässä esityksessä tarkastelemme aiempien
selvitystemme tuloksia hieman uudesta näkökulmasta etsien vastausta seuraavaan: Mikä
on ominaista kansainvälisiä työelämävalmiuksia tuottavalle AMKkieltenopetukselle?
Tämä tieto on tarpeen AMKkieltenopetuksen laatutyössä kehitettäessä opintojen
työelämävastaavuutta. Tuloksemme pohjautuvat v. 2006 keväällä kieltenopettajilta
koottuun verkkokyselyaineistoon (N=224) sekä kielten yhteysopettajapäivillä v. 2009
alkuvuodesta pienryhmäpohdintoina koottuun verkkokyselyaineiston tuottamien tulosten
kirjalliseen päivitysaineistoon (N=23).
Verkkokysely ja päivitysaineistoon liittyvien tulosten analyysi osoittaa, että
tavoiteltaessa kansainvälisen työelämän edellyttämiä valmiuksia AMKkieliopinnoilla
tulee olla ammatillisesti suuntautunut lähtökohta (Languages for Specific Purposes).
Työelämävalmiuksien kehittäminen ei kuitenkaan ole yksistään kieltenopettajien käsissä,
myös ammattikorkeakoulujen hallinnollisilla ja pedagogisilla ratkaisuilla on keskeinen
rooli kieliopintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Monipuolinen
ammattikorkeakoulujen sisäinen ja ulkoinen asiantuntijaverkostoituminen puolestaan
tarjoaa mielekkään lähtökohdan työelämävalmiuksia edistävien kieliopintojen
kehittämiselle.

Yliopistoopiskelijoiden itsearviointeja tietojen ja taitojen oppimisesta
Anne Virtanen & Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto
anne.virtanen@jyu.fi

Yliopistokoulutusta on julkisessa keskustelussa usein pidetty liian teoreettisena ja
kykenemättömänä vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Erään
tutkimuksen mukaan yliopistoista valmistuneet olivat kokeneet työssä tarvitsemansa
taidot puutteelliseksi (Tynjälä ym. 2004). Syy tämän suuntaisiin kokemuksiin saattaa
johtua myös siitä, etteivät opiskelijat miellä kaikkia yliopistossa oppimiaan tietoja,
esimerkiksi tutkimustaitoja tarpeellisiksi työelämässä (Murtonen ym. 2008). Toisaalta
yliopiston tarjoaman käsitteellisen ymmärryksen kehittyminen saattaa olla vaikeasti
tunnistettava ”työelämätaito”. Aiommekin tutkia, mitä tietoja ja taitoja yliopisto
opiskelijat kokevat oppineensa koulutuksensa aikana sekä tarkastella, millä tavalla
tulokset ovat suhteessa viimeaikaisiin työelämän vaatimuksiin.
Aineisto kerättiin seitsemän eri tiedekunnan opiskelijoilta internetkyselyn avulla kevät
kesällä 2009. Vastausprosentti oli 59 (N=489, n=287). Aineisto analysoitiin tilastollisin
menetelmin.
Alustavien tulosten mukaan yliopistoopiskelijat arvioivat oppineensa monipuolisesti
erilaisia tietoja ja taitoja. Eniten yliopistokoulutuksessa opittiin tutkimusmenetelmätaitoja
ja itsenäistä työskentelyä. Myös yhteistyö ja viestintätaitoja sekä oman alan perustaitoja
opittiin kohtalaisesti. Koulutuksen aikana opituissa tiedoissa ja taidoissa oli kuitenkin



tilastollisesti merkitseviä eroja eri tiedekuntien opiskelijoiden välillä. Ns.
professionaalisilla aloilla (luokanopettajaksi ja liikunnan opettajaksi opiskelevat) opittiin
etenkin oman alan ammatillisia taitoja ja työelämän arvostamia yhteistyö ja
viestintätaitoja enemmän kuin muilla aloilla. Vastaavasti ns. generalistisilla aloilla
opiskelevat (mm. yhteiskuntatieteilijät) arvioivat oppivansa enemmän
yliopistokoulutuksen tuottamia perinteisiä taitoja, kuten tutkimuksen tekemisen taitoja.
Kysymykseksi nouseekin (i) miten saadaan yliopistoopiskelijat oivaltamaan ”hiljaisten”
tietojen ja taitojen merkitys oleellisena oman alan osaamisena ja (ii) miten tätä voisi
pedagogisin keinoin koulutuksen aikana tukea.

Yliopistoopiskelijoiden työharjoittelukokemukset, opintojen aikainen työskentely
ja työelämäodotukset keväällä 2009 Turun yliopistossa ja Turun
kauppakorkeakoulussa
Mirka MäkinenStreng, Turun yliopisto
mirka.makinenstreng@utu.fi

Yliopistokoulutukset valmistavat opiskelijoitaan asiantuntijatehtäviin monille työelämän
alueille. Nykypäivän asiantuntijoilta vaaditaan monenlaisia valmiuksia, esimerkiksi
vaihtelevissa ympäristöissä työskentelemisen taitoja, hyviä sosiaalisia ja
kommunikaatiotaitoja, kriittistä tiedon arviointikykyä ja kykyä tarkastella tietoa eri
näkökulmista (Tynjälä ym. 1997; Tynjälä 2003). Sosiaalisen ajan on todettu asettavan
ehtoja yliopistosta valmistuneiden työllistymiselle (Rouhelo 2008). Akateemisesti
koulutettujen työmarkkinaodotuksia varjostavat usein työn määräaikaisuus ja
mahdollinen työttömyys. Erityisesti akateemisten generalistien on voitu todeta siirtyneen
koulutuksellisten riskien maailmaan, jossa koulutuslupaukset asettuvat kyseenalaisiksi,
eikä pysyviin työsuhteisiin ja nousujohteiseen uraan voida enää luottaa. (Rouhelo &
Rautakilpi 2005.)
Tarkastelen tutkimuksessani opiskelijoiden kokemuksia työharjoittelusta, opintojen
aikaisesta työskentelystä ja odotuksia työelämään siirtymisestä. Tutkimusmenetelmänä
käytettiin kyselyä. Keväällä 2009 toteutettuun kyselyyn vastasi 1503opiskelijaa, jotka
edustivat Turun yliopiston kuutta tiedekuntaa (humanistinen, kasvatustieteiden,
lääketieteellinen, matemaattisluonnontieteellinen, oikeustieteellinen ja
yhteiskuntatieteellinen) ja Turun kauppakorkeakoulua.
Osalle opiskelijoista opintoihin liittyi pakollinen työharjoittelujakso. Opiskelijoista
viidennes oli suorittanut yliopiston tukeman harjoittelun. Keskeisimmäksi hyödyksi
työharjoittelusta koettiin osaamisen kehittyminen. Vain harvat olivat olleet
työharjoittelussa ulkomailla. Lukukausien aikana ansiotyössä kävi valtaosa opiskelijoista.
Työskentelyn ja opiskelun yhteensovittamisessa oli monilla opiskelijoilla jonkinlaisia
ongelmia. Yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista uskoi saavansa koulutustaan
vastaavaa työtä, ja tiesi minkälaisia töitä omasta koulutusohjelmasta tai pääaineesta
valmistuneet tekevät. Vain neljännes opintojen ohella työskennelleistä oli saanut sitä
kautta alakohtaista osaamista. Reilu kolmannes opiskelijoista oli huolissaan
valmistumisen jälkeisestä työllistymisestään.



Mitä monialaisten yliopistojen ura ja rekrytointipalvelujen verkkosivut tarjoavat
käyttäjille?
Jaana Kettunen & Sakari Saukkonen, Jyväskylän yliopisto
jaana.h.kettunen@jyu.fi

Osana ESRrahoitteista hanketta Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea
asteella selvitimme mitä monialaisten yliopistojen ura ja rekrytointipalvelujen
verkkosivut tarjoavat käyttäjille keväällä 2009. Tutkintoaan loppuun saattava ja
työelämään orientoituva opiskelija hakee usein tietoa ja tukea ratkaisujensa tueksi.
Perinteisesti tätä tukea annetaan henkilökohtaisissa ohjauksissa, mutta usein
välimatkojen, aikataulujen tai vain tarjolla olevan tiedon ja vaihtoehtojen runsauden takia
henkilökohtainen ohjaus ei aina ole mahdollista tai se vie runsaasti resursseja. Verkon
käyttäminen tarjoaa keinon tehostaa ja laajentaa urasuunnittelupalveluja
korkeakoulutuksessa. Uudet opiskelijasukupolvet ovat yhä tottuneempia verkon käyttäjiä.
Myös korkeakoulujen opettajat ja työelämän edustajat voivat hyötyä laadukkaista
verkkopalveluista. Uraohjauksessa kaikkea ei voida siirtää verkkoon, mutta monia
tiedonhankintaa ja tietojen vertailuun liittyviä toimintoja on teknisesti vaivatonta
toteuttaa verkossa. Selvityksen pohjan muodostavat yhdeksän ura ja
rekrytointipalveluiden verkkosivustot. Aineisto jäsennettiin seuraaviin pääluokkiin: Ura
ja rekrytointipalveluiden verkkoosoitteet, etusivu, navigointi ja tiedon löytäminen,
palvelut opiskelijoille, palvelut yliopistolle ja palvelut työnantajille. Tarkasteltujen
verkkosivustojen navigointimalli, rakenne ja toiminnot toimivat pääsääntöisesti
vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Vain muutamilla verkkosivuilla
käyttöliittymälogiikka ei ollut täysin yhtenäinen. Sivujen käytettävyys oli kohtuullista
tasoa. Sisältöjen, linkitysten ja toiminnallisuuksien osalta sivuja voidaan huomattavasti
kehittää. Esimerkiksi vuorovaikutteisia palveluja ei juuri ole tarjolla. Verkkosivut
tarjoavat vain vähän tukea opiskelijan omatoimiselle tai opiskelijoiden yhteiselle,
vertaistukeen perustuvalle orientoitumiselle työelämään.


