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TIIVISTELMÄ 

Tutkimus käsittelee Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

generalistialoilta vuosina 2002 ja 2008 valmistuneiden työllistymisen laatua vuosi valmistumisen 

jälkeen. Generalistialoilla tarkoitetaan sellaisia akateemisia koulutusaloja, jotka eivät tuota erityistä 

ammattipätevyyttä, vaan yleisiä työelämävalmiuksia. Työllistymisen laadulla tarkoitetaan työn ja 

koulutustason onnistunutta kohtaamista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä rakenteelliset 

tekijät ja mitkä valmistuneen oman kokemuksen mukaiset tekijät ennustavat parhaiten 

työllistymisen hyvää laatua ja mitkä ovat keskeisiä riskitekijöitä.  

Tutkimusaineistona käytetään Tampereen ura- ja rekrytointipalveluiden keräämiä 

sijoittumisaineistoja. Generalistialoilta valmistuneita vastaajia vuoden 2002 kyselyssä on 557 eli 78 

% kaikista vastaajista. Vuoden 2008 kyselyssä generalistialoilta valmistuneita on 1133, 83 % 

kaikista kyselyyn vastanneista. Selittäviä tekijöitä tarkastellaan kahden ennustemallin avulla, jolloin 

tarkastelu jakautuu rakenteellisten ja subjektiivisten tekijöiden ryhmiin. Ennustavia tekijöitä 

kuvaillaan ristiintaulukoinnin ja frekvenssijakaumien avulla. Ennustemallit rakennetaan logistista 

regressioanalyysia käyttäen.  

Tulosten mukaan kumpanakin tarkasteluvuotena subjektiivisiin kokemuksiin perustuvien tekijöiden 

työllistymisen laadun ennustearvo on parempi kuin rakenteellisten tekijöiden. Parhaiten hyvää 

työllistymisen laatua onnistuivat selittämään vuonna 2002 pro gradun luomat valmiudet ja 

kontaktit. Vuonna 2008 pääaineen merkitys korostui eniten. Työllistymisen laadun riskitekijöitä 

olivat vuonna 2002 työkokemuksen puute ja alueellinen työmarkkinatilanne. Alueellinen 

työmarkkinatilanne tulivat esiin myös 2008 aineistossa, minkä lisäksi samana vuonna myös tutkinto 

ja opintoyhdistelmä työllistymisongelmana nousivat esiin työllistymisen laatua heikentävinä 

tekijöinä. 

Rakenteellisista tekijöistä parhaiten hyvää työllistymisen laatua ennustivat kumpanakin 

tarkasteluvuotena lukukausien aikana tehdyt oman koulutusalan työt. Kyselyhetkellä julkisen 

sektorin työnantajan palveluksessa toimiminen ennusti hyvää työllistymisen laatua, kun yksityisen 

sektorin palveluksessa työ suuremmalla todennäköisyydellä ei vastannut täysin koulutustasoa. 

Vuonna 2008 myös valmistuminen keskiarvoajassa eli alle seitsemässä vuodessa edisti hyvää 

työllistymisen laatua. Vuoden 2002 mallinnuksen mukaan työttömyyden pitkittyminen lisää riskiä 

työllistyä muihin kuin omaa koulutustasoa vastaaviin töihin. Tulosten mukaan yli seitsemän 

kuukautta valmistumisen jälkeen työttömänä olleiden vastaushetkellä tehty työ vastaa heikosti omaa 

koulutustasoa. 

Tutkimustulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa on keskitytty työllistymistä 

edistäviin tekijöihin. Voidaan siis olettaa, että samat tekijät, jotka ennustavat työllistymistä, ovat 

yhteydessä myös työllistymisen laatuun, kun laatua mitataan työn ja koulutustason hyvänä 

vastaavuutena.  

Asiasanat: Generalistialat, työllistymisen laatu, ylempi korkeakoulututkinto, logistinen 

regressioanalyysi 
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ABSTRACT 

This study examines prognostic factors of qualitative employment of in University of Tampere 

generalist graduates of master’s degree in 2002 and 2008, which are connected to successful 

transition from studying to working life. By generalists is referred to graduates of academic fields 

which have not qualified the person in a specific profession but rather offered a more general 

readiness for working life. By qualitative employment is meant the successful encounter of work 

and education. The purpose of this study is to find out which structural and subjective factors are 

the best prognostic factors of qualitative employment, and what are the main risk factors.  

The data for the study is follow-up data of graduates after one year graduation, comprised by 

University of Tampere Career Center. The data is from years 2002 when 78 percent (557) of 

respondents were generalists, and year 2008 when 83 percent (1133) of respondents were 

generalists. The data of explanatory factors are divided up into two prediction models; one 

including structural explanatory factors and the other consisting of subjective explanatory factors. 

Explanatory factors are described by cross-tabulation and frequency distributions. The prediction 

models are constituted with logistic regression.     

Results of this study show that in both years the subjective explanatory factors can predict the 

quality of employment better than structural explanatory factors. Especially the significance of 

readiness and contacts bound by master’s thesis explained good quality of employment in 2002. 

The significance of major was emphasized in 2008. Lack of working experience and situation of 

regional labour markets were the main risks for good quality employment in 2002. In 2008 degree 

and study combination came up as risk in analysis, also with situation of regional labour market.     

In both years working experience from field of own studies during academic semesters was the key 

structural explanatory factor. Also working in public sector after graduation predicted good quality 

of employment. In 2008 graduation in less than seven years promoted the good quality of 

employment. Prolongation of period of unemployment after graduation increased the risk to 

defective quality of employment.   

The findings are mostly in line with earlier studies, which discuss promoting factors of employment 

in general. The conclusion is that the same factors that are used earlier in employment studies can 

be also applied for the study of employment’s quality.   

 

Key words: Generalists, logistic regression, quality of employment, master’s degree 
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1 Johdanto 

Koulutuksen kysymykset eivät ole sosiaalipolitiikan ydinkysymyksiä, mutta kun työllisyyden ja 

koulutuksen kysymykset yhdistetään, esille nousevat sosiaalipoliittisesti ja yleensä 

yhteiskuntapoliittisesti mielenkiintoiset kysymykset sijoittumisesta työelämään ja syrjäytymisen 

ongelmat. Tämä tutkielma tuo omalla työllistymisen laatuun keskittyvällä panoksellaan uudenlaisen 

keskustelunavauksen vilkkaaseen korkeakoulupoliittiseen keskusteluun, jota on käyty muun muassa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä lähivuosien 

aikana. (ks. mm. Lidberg 2011, Aro 2009, Kivinen & Nurmi 2009, Puhakka, Rautajoki & Tuminen 

2009.)  

Koulutus ja työ nähdään yhteiskunnan ja yksilön kannalta tärkeinä, elämää rikastuttavina tekijöinä. 

Erityisesti korkeaa koulutusta pidetään merkittävänä ja hyödyllisenä tekijänä tulevaisuuden 

kannalta. Koulutuspaikkoja on lisätty kaikilla koulutusasteilla. Tämän vuoksi useat ovat pyrkineet 

kouluttautumaan mahdollisimman paljon, ja tästä syystä korkeasti koulutettuja on 

yhteiskunnassamme koko ajan enemmän. Opetusministeriö (nykyinen Opetus- ja 

kulttuuriministeriö) asetti tavoitteeksi vuonna 2003, että vuoteen 2015 mennessä 30–34-vuotiaista 

vähintään puolet on suorittanut korkeakoulututkinnon (OPM 2003). Kehitys on ollut 

tavoitteenmukainen aina 2000-luvun puoleenväliin, jolloin korkeasti koulutettujen määrällinen 

kasvu hidastui jonkin verran. 

Koulutuksen ja työnsaannin kohtaamisen ongelmat johdatellaan usein 1990-luvun lamasta, jolloin 

työmarkkinoiden katsottiin muuttuneen suuntaan, jossa korkeasti koulutettujen 

työnsaantimahdollisuudet heikentyivät merkittävästi (Vähätalo 1998, 47). Tuolloin erityisesti 

julkinen sektori, joka on suurin korkeasti koulutettujen työllistäjä, joutui karsimaan resurssejaan 

budjettivajeiden vuoksi. (Kanervo 2006, 9.)   

Koulutettujen henkilöiden määrän lisääntyminen sekä työpaikkojen määrän väheneminen ovat 

heikentäneet koulutuksen työmarkkina-arvoa mistä johtuen työstä joutuu kilpailemaan entistä 

kovemmin, eikä korkea koulutus ole enää varma tae työpaikan saamiseksi valmistumisen jälkeen. 

Tällainen kehitys heikentää työllistymisen laatua, mikä tarkoittaa työn ja koulutustason huonoa 

vastaavuutta. Muutoksesta johtuen yhä useampi korkeasti koulutettu päätyy koulutustasoaan 

vastaamattomiin töihin, mikä vie töitä alemmin koulutetuilta henkilöiltä. (Rinne 1998, 33.) 
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Työllistymisen on todettu olevan erilaista eri tieteenaloilla riippuen myös siitä, onko ala 

yleistutkintoon johtava generalistiala tai tarkempirajaisen muodollisen pätevyyden tuottava 

professioala. Tutkimusta on tällaisesta asetelmasta tehty jo runsaasti. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on huomioida muun muassa se, että yliopistoista valmistuneiden työllistymistilanne on 

hyvä siitäkin huolimatta, että korkeasti koulutettujen tilanne työmarkkinoilla on heikentynyt 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Tässä tutkimuksessa on keskeisintä kiinnittää huomiota 

työllistymisen laatuun, ei niinkään määrään ja työllistymiseen yleisesti vaikuttaviin tekijöihin. 

Työllistymisen laadulla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan työn ja koulutustason vastaavuutta 

työmarkkinoilla. Hyvän työllistymisen laadun mittari on, että vastaaja kokee nykyisen työnsä 

vastaavan vaativuudeltaan kokonaan yliopistollista tutkintoa.  

Korkeasti koulutettujen kiinnittymiseen työelämään liittyy yksilöllisiä, mutta myös tiettyyn 

luokiteltuun ryhmään liittyviä ongelmia kuten generalistialojen ja professioalojen eroavaisuudet. 

Generalisteilla tarkoitetaan sellaisia eri akateemisilta koulutusaloilta valmistuneita, joiden koulutus 

ei tuota erityistä ammattipätevyyttä, vaan niiden katsotaan antavan enemmän yleisiä valmiuksia 

työelämään. Joissakin yhteyksissä generalisteista puhutaan myös yleistutkinnon suorittaneista, 

yleisosaajista tai yleissivistävän tutkinnon suorittaneista. Generalisti toimii yleisterminä, jota on 

helppo käyttää lyhyenä terminä, joka erottaa muut professioaloilta valmistuneista. (Rouhelo 2008, 

81.) Generalisti-termin valintaa tukee myös Rouhelon (2008, 81) väitöskirjassaan esille tuoma 

havainto, että eri tahoilta saamansa palautteen perusteella kyseisen termin toivottaisiin yleistyvän 

akateemisesti koulutettujen työllistymistä koskevassa tutkimuksessa. 

Professio ei ole vakiintunut ammattiryhmäkategoria. Se on enemmänkin muuttuva ja erilaisia 

muotoja saava ilmiö, joka kehittyy aina erityisessä tilanteessa ja yhteiskunnassa, vaikkakin 

professioryhmään voidaan löytää myös universaaleja piirteitä. (Haapakorpi 1998, 44.) Professioalat 

tuottavat työmarkkinoille strategisesti monopoliasemia tietyn koulutuksen hankkineille. Tietyt 

professioalat kuten juristit ja lääkärit ovat saavuttaneet vankan professionaalisen aseman. 

Professioryhmiä legitimoidaan usein julkisen vallan kautta lisensioimalla 

ammatinharjoittamisoikeuden, jolloin myös työnantajien tulee pitää ryhmien asemaa oikeutettuina. 

Professoitumisella pyritään vahvistamaan alan statusta erityisalueena ja näin ollen  vankentamaan 

myös osaltaan alan arvostusta. (Haapakorpi 1998, 46.) Uusimpana professiostatustaan laajentaneena 

alana on sosiaalityö, jonka pätevyysvaatimuksia tiukennettiin siten, että vain kyseisen oppiaineen 

pääaineopiskelijoille on mahdollisuus toimia pätevinä sosiaalityöntekijöinä. 
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Korkeasti koulutettujen työllistymisen laatua ei ole laajasti tutkittu ja lisätutkimusta ja asiaan 

liittyvää seurantaa tarvitaan (Sainio 2008, 8). Tässä tutkimuksessa pyritään luomaan kuvaa siitä, 

mitkä opiskeluajan valinnat voisivat ennustaa työllistymisen laatua vuoden sisällä valmistumisesta. 

Sainio (2008) tutki työuran alun tapahtumien vaikutusta myöhempään uraan, kun tämä tutkimus 

kohdentuu yhtä askelta aikaisempaan, eli aikaan opiskeluajasta työuran alkuun. Tarkastelu 

kohdistuu myös tarkennetusti niihin, jotka ovat valmistuneet generalistialoilta. Tämän tyyppinen 

tutkimus on tärkeää sen vuoksi, että koulutetut halutaan saada mahdollisimman nopeasti 

työelämään, jolloin työelämän tulisi myös kyetä sijoittamaan heidät laadukkaasti töihin, joissa he 

voivat hyödyntää kaikin tavoin oman koulutuksen tuomaa osaamistaan, etteivät koulutukseen 

sijoitetut voimavarat kuluisi hukkaan. Tutkimustulokset tuovat lisätietoa siitä, mihin asioihin tulisi 

kiinnittää huomiota, kun koulutetut pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille. 

Olisi siis tärkeää huomioida se, että nopea siirtyminen tapahtuisi myös laadukkaasti. Tutkimuksen 

reliabiliteettia pyritään kasvattamaan vertailuasetelman avulla, joka tässä tutkimuksessa kohdistuu 

valmistumisvuoteen, jolloin pyritään huomioimaan suhdanteiden vaikutus työllistymisen laatuun 

vaikuttaviin tekijöihin, ja näin ollen huomioimaan myös ajallinen perspektiivi mahdollisen 

muutoksen selittäjänä. 

Tässä tutkimuksessa kohderyhmän muodostavat Tampereen yliopistossa ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet generalistit. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 

työllistymisen laatuun vaikuttaneita tekijöitä vertailemalla vuosina 2002 ja 2008 valmistuneiden 

generalistialaoilta valmistuneiden työelämään sijoittumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Professioalat on 

jätetty tarkastelun ulkopuolelle ryhmän pienuuden vuoksi sekä myös tutkimusasetelman 

yksinkertaistamisen vuoksi. Toisaalta myös eri tutkimukset osoittavat, että generalistialoilta 

valmistuneilla on enemmän työllistymisongelmia kuin professioaloilta valmistuneilla. (Sainio 2008, 

22.) Siksi myös työllistymisen laatuun on tärkeä kiinnittää huomiota. 

Aineisto on Tampereen yliopiston Ura- ja rekrytointipalveluiden vuosittain keräämä maistereiden 

sijoittumisaineisto tutkimuksen kohteena olevilta vuosilta. Kysely lähetetään vuosittain maisteriksi 

valmistuneille noin vuosi valmistumisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa aineiston avulla selvitetään 

vastavalmistuneiden kokemuksiin perustuvien työnsaantiin liittyvien tekijöiden avulla hyvää 

työllistymisen laatua sekä ongelma- että hyötynäkökulmasta. Työllistyneiden omien kokemusten 

lisäksi työllistymisen laatua tarkastellaan eri rakenteellisten tekijöiden avulla. Tutkimuksessa on 

keskeistä vertaileva asetelma, jossa kartoitetaan muutosta 1990-luvun laman nousuvuosista 

taantuman alkuun vuoteen 2008, sekä vertaillaan rakenteellisten ja subjektiivisten tekijöiden 

selitysvoimaa tutkimusongelmien ratkaisemisessa.  
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Lähestymistapa on koulutusasteen sisäinen, jolloin itse koulutustason sijasta tarkastellaan erilaisten 

tekijöiden vaikutusta työllistymisen laatuun. Vuosi 2002 on hyvä vertailuvuosi, koska tuona vuonna 

korkeasti koulutettujen työttömyysaste oli 2000-luvun matalin. Tällainen vertailu antaa taustoiltaan 

otollisen asetelman tarkastella eri yhteiskunnallisen tilanteen vaikutuksia maistereiden 

työllistymiseen. Tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti eri ennustavien tekijöiden merkitsevyyksiin 

tarkasteluvuosina, mutta tärkeää on myös havainnoida erot vuosien välillä, jolloin ajallinen muutos 

saattaa tuoda informaatiota, jota ei välttämättä aikaisempien tutkimusten avulla ole otettu 

huomioon. 

Luvussa kaksi tarkastellaan yleisesti työmarkkinoita ja niiden kehittymistä korkeakoulutettujen 

näkökulmasta 2000-luvulla, jonka jälkeen tarkasteluun tuodaan mukaan korkeakoulutettujen 

työllistymisen laatu sekä generalistien työmarkkinatilanne. Tarkastelussa sivutaan myös 

elämänpolitiikan kysymyksiä. Luvussa kolme tarkastellaan työllistymiseen ja työllistymisen laatuun 

vaikuttavia tekijöitä, joita tämän tutkimuksen tulosluvussa tarkastellaan sekä rakenteellisten 

tekijöiden että työllistyneen omasta näkökulmasta, subjektiivisten tekijöiden kautta. Tällaiseen 

asetelmaan päädyttiin siitä syystä, että vastaajan omiin kokemuksiin perustuvia subjektiivisia 

tekijöitä haluttiin tarkastella erikseen rakenteellisista tekijöistä, joiden taustalla ei ole kokemus tai 

mielipide. Luvussa neljä esitellään tutkimusasetelma ja luvussa viisi tutkimuksen tulokset. 

Kuudennessa luvussa tiivistetään tutkimustulokset, pohditaan niiden vaikutusta sekä tuodaan esille 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Korkeakoulutetut ja työllistymisen laatu 

Ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat olleet niitä, joiden työn ja 

koulutuksen kohtaannossa ei vuosikymmeniin koettu olevan ongelmia, vaan korkeaa koulutusta 

pidettiin takeena onnistuneelle työllistymiselle. (Hämäläinen 2003, 8.) Akateemisesti koulutettujen 

henkilöiden töiden vähentymisestä ja yleensä korkeakoulutettujen tarpeellisuudesta keskusteltiin 

kuitenkin jo 1970-luvulta lähtien. Jo tuolloin ennustettiin, että korkeakoulutusta vaativia töitä ei 

kaikilla aloilla tulevaisuudessa enää tule olemaan yhtä paljon kuin korkeakoulutettuja koulutetaan. 

(Rinne 1998, 17–18.) Työllistymisongelmat akateemisten keskuudessa eivät ole sinänsä siis mikään 

uusi keskustelunaihe, mutta se on tullut yleiseen keskusteluun vasta lähivuosikymmeninä, kun 

korkeakoulutettujen työttömyysluvut alkoivat nousta. Vasta 1990-luvun lama muutti tilannetta 

suuntaan, jossa työmarkkinoiden epävakaus laajeni koskemaan myös korkeakoulutettuja. 

Korkeakoulutettujen työttömyysluvut alkoivat 1990-luvun alkuvuosina kohota läntisen Euroopan 

alueella kohoten myös Suomessa ennätyslukemiin tavoitellen jopa kymmentä prosenttia (Ahola 

2004, 17; Hämäläinen 2003, 9). Tuolloin koulutuksen massoittumisen vaikutusten voidaan katsoa 

tulleen näkyviksi myös työmarkkinoilla (Kanervo 2006, 43). Muutos on aiheuttanut sen, että 

koulutusta vastaavan työn saaminen on vaikeutunut erityisesti työuran alussa valmistumisen 

jälkeen. Erityisesti generalistialoilta valmistuneiden työtilanne on heikentynyt ja taloudellisten 

suhdannevaihteluiden on havaittu vaikuttavan ensimmäisenä generalistialojen työmarkkinoihin 

(Haapakorpi 2000, 20). 

Työn ja koulutuksen vakaa yhteys näytti purkautuvan epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa 

pirstaloittaen työuria. Siirryttiin enemmän limittäisen elämänkulun malliin, jossa eri elämänvaiheet 

vuorottelevat. (Helenius 1996, 276; Suikkanen 1997, 168.) Lineaarisen mallin mukainen 

koulutuksesta vakaan työuran kautta eläkkeelle tyyppinen elämänkulun malli alkoi korvautua 

nivelikkäällä mallilla, jossa tyypillisiä muutoksia ovat työpaikan tai ammatin vaihto (Kanervo 2006, 

43–44).  

Korkeasti koulutettujen työllisyystilanne ei ole kehittynyt parempaan suuntaan viimeisen 

viidentoista vuoden aikana. Korkeakoulutettujen etujärjestö Akava ilmaisee huolensa aiheesta ja 

huomauttaa, että työllisyystilanne on korkeasti koulutetuilla nyt huonompi kuin koskaan 

aikaisemmin (Salminen, Akavalainen-lehti, 4/2010). Syy lienee osaltaan lisääntyneessä 

kouluttautumisessa sekä ammattikorkeakoulujen tulossa koulutuskentälle viimeisten kahden 

vuosikymmenen aikana. Myös julkisen sektorin raskaan hallintorakenteen keventäminen on 
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vähentänyt korkeakoulututkintoa edellyttäneitä julkisen hallinnon virkoja tai työtehtäviä on siirretty 

ja yhdistetty toisiin tehtäviin.  

 Kuvio 1. Vastavalmistuneiden työttömien osuus koulutusalan / -asteen työttömistä 2001/9 – 2010/9.  
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot 26.10.2010 (Akavan julkaisu Tilastoja korkeasti koulutettujen 
työttömyydestä 30.9.2010). 

Työllisyystilanne oli 1990–2000-luvun vaihteessa alkanut kohentua 1990-luvun laman jälkeen. 

Tuolloin talousnäkymät paranivat merkittävästi, jolloin taloudellisesti valtiolla meni hyvin, 

ensisijaisesti matkapuhelin- ja muun IT-sektorin nopean kehityksen ansiosta, eikä 

korkeakoulutettujen työllisyydestä osattu puhua kovinkaan huolestuneeseen sävyyn. Esille nousivat 

kuitenkin talouden ylikuumeneminen sekä sen mahdollisesti mukanaan tuovat jyrkät taloudelliset 

laskuennusteet. Näin kävikin vuosien 2008–2009 aikana, jolloin talous kääntyi nopeasti 

laskusuhdanteiseksi ja vienti pysähtyi maailmantalouden heikentymisen seurauksena lähes 

kokonaan (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009, 5). 1990-luvun laman tavoin myös vuosien 2008–

2009 taantuma vaikutti korkeakoulutettujen työttömyyteen merkittävästi. Kuviosta 1 voidaan 

havaita työttömyysasteen kehitys 2000-luvulla vastavalmistuneiden osalta koulutusalan ja 

koulutusasteen mukaan tarkasteltuna. Kaikkiin vastavalmistuneisiin verrattuna korkeakoulutettujen 

työllistyminen on ongelmallisempaa uran alussa (ks. Sainio 2008; Rinne 1998). Kuviossa 1 

korostuvat erityisesti ekonomien ja muiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

huomattava työttömyyden nousu.  
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Työttömyyttä voidaan tilastoida eri tavoin riippuen siitä, mitkä ryhmät vastaajista luokitellaan 

työvoimaan, ja mitkä työvoimaan kuulumattomiksi. Myös eri instituutiot tilastoivat työttömyyttä eri 

tavoin. Virallisesta työttömyyden tilastoinnista on vastannut Tilastokeskus, jonka tilastot perustuvat 

työvoimatutkimukseen, jossa tarkasteluajankohtana on yksi viikko. Tapa eroaa työministeriön 

(nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö) tavasta, jossa tarkastellaan sitä, onko henkilö ollut työssä tai 

työttömänä juuri tiettynä, tutkimuksen ajankohdaksi valittuna päivänä. (Koistinen 1999, 139.) 

Tarkastelun erilaisuus vaikuttaa ratkaisevasti tilastoihin, sillä työttömyyttä kokeneen henkilön 

tilanne saattaa muuttua nopeasti, eikä yhden päivän tilanteesta voida juuri tehdä yleistyksiä. Edellä 

esitetyn kuvion (kuvio 1) tilastot ovat työ- ja elinkeinoministeriön tilastoja. Moni asia jää näin 

yksinkertaistetuissa tilastoissa huomioimatta. Esimerkiksi työllistymisen laatua kuvaavat tekijät 

eivät näissä pelkistetyissä luvuissa näy. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että korkean 

työttömyyden aikana korkeakoulutettujen työllisyyden laatu heikkenee eli omaa koulutusalaa ja – 

tasoa vastaavaa työtä on hyvin vaikea löytää. (Asplund 2001.) 

Tilastokeskuksen virallisten tilastojen mukaan työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista 

oli vuonna 2002 67,7 % ja työttömyysaste 9,1 %. Heikosta noin 1,6 prosentin talouskasvusta 

huolimatta työllisten määrä ei laskenut, eikä myöskään työttömien määrä juuri noussut. Aiempien 

kokemusten perusteella alle 2,5 prosentin talouskasvu yleensä heikentää työllisyyttä ja lisää 

työttömien määrää. (Työllisyyskertomus vuodelta 2002). Akavan tuottama kooste 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisestä kertoo, että ylemmän korkeakoulututkinnon 

tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneista vuonna 2002 työttöminä oli noin 2 prosenttia (noin 

10 000). Vastavalmistuneiden osuus työttömistä oli vuonna 2002 alle kymmenen prosenttia, kun se 

vuonna 2008 nousi yli 15 prosenttiin (Kuvio 1). Kuitenkin jo vuonna 2002 ennustettiin, että 

kansainvälisten taloustaantumien vaikutus saattaisi heijastua myös Suomen työllisyysnäkymiin ja 

työllisyystilastoissa voidaankin havaita lievä tasaantumiskausi vuosien 2002–2005 välillä. Tuolloin 

työllisten määrä ei merkittävästi noussut ja kehitystrendi oli hyvin tasainen noustakseen taas vuoden 

2005 jälkeen. (Työvoimatutkimus 2010.)  

Vielä vuoden 2008 loppupuolella työllisyyden kasvu oli poikkeuksellisen voimakasta, jolloin 

työllisyysaste kohosi vielä 0,7 % ollen 70,6 %. (Työllisyyskertomus vuodelta 2008, 11.) Työllisten 

määrä alkoi laskea hyvin nopeasti vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, jolloin vienti alkoi laskea ja 

kansainväliset suhdanteet heiketä. Tuolloin työllisyysaste laski 68,3 prosenttiin ja työttömyysaste 

nousi 8,2 prosenttiin. Vaikka työllisyysaste oli vuonna 2002 jopa pienempi kuin vuoden 2009 

alussa, ei 2000-luvun alussa oltu vielä huolissaan työllisyysasteen kehittymisestä laskusuuntaisesti. 

Syynä voidaan pitää ensisijaisesti matkapuhelinkaupan vireää tilaa ja uusien matkapuhelinmallien 
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tuloa markkinoille. Työpolitiikan strategiassa asetettiin työllisyystavoitteiksi vuonna 2002, että 

vuoteen 2007 mennessä työllisyysaste olisi 69–71 % ja työttömyysaste 7–6 % ja vuoteen 2010 

mennessä työllisyysaste olisi 71–75 % ja työttömyysaste 5–3 %. (Työllisyyskertomus vuodelta 

2002.) Korkeasti koulutettujen työmarkkinatilanne heikkeni tuntuvasti 2000-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen loppupuolella ja tässä ryhmässä työttömyysprosentti olikin noussut vuoden 2002 2 

prosentista 4 prosenttiin vuoteen 2009 mennessä.  

Asplundin (2001) mukaan työllisyys ja työttömyys seurailevat viiveellä taloudellisia suhdanteita 

korkeasti koulutettujen työmarkkinoilla. Työttömyys ei kosketa korkeakoulutettuja kovin herkästi, 

mutta korkean työttömyyden aikaan heidän on vaikea löytää omaa alaa sekä koulutustasoaan 

vastaavaa työtä. Tyypillisiä ilmiöitä taantuma-aikoina ovat myös lisääntyvät pätkätyöt ja nopeasti 

vaihtuvat työsuhteet. On tärkeä huomata, että talouden, työelämän ja koulutuksen syklit eivät kulje 

tasatahtiin, mikä vaikeuttaa muun muassa koulutuksen suunnittelua. (Kanervo 2006, 43.)    

2.1 Valmistuminen ja onnistunut työelämään siirtyminen 

Koulutuksesta valmistuneiden onnistunutta työllistymistä voidaan tarkastella erilaisista elementeistä 

koostuvaksi, joita Teichler (1999) on eri tutkimusten pohjalta tiivistänyt viiteen pääkohtaan:  

1) Opinnoista työelämään siirtymisen tulisi olla sujuvaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

valmistumisen jälkeinen työnhakuaika ei saisi venyä liian pitkäksi. Myös tilapäistöiden osuuden 

tulisi jäädä ajallisesti lyhyeksi ennen vakituisen työn löytämistä.  

2) Työttömyysaste ei saisi nousta kovin korkeaksi.  

3) Epätyypillisiä työsuhteita tulisi olla mahdollisimman vähän. Tässä epätyypillisillä työsuhteilla 

tarkoitetaan satunnaisia, osa-aikaisia ja määräaikaisia työsuhteita.  

4) Työhön sijoittumisen pitäisi olla myös vertikaalisesti onnistunutta eli tuottoasteeltaan korkeaa. 

Tätä asiaa voidaan mitata joko vertaamalla tulotasoa alemman asteen koulutuksen saaneisiin tai 

vastaavalle tasolle työllistyneiden osuudella.  

5) Työllistymisen tulisi olla horisontaalisesti onnistunutta. Toisin sanoen koulutuksen ja työn tulisi 

vastata toisiaan. Ideaalitilanteessa työntekijä pystyy hyödyntämään maksimaalisesti oppimaansa, 

jolloin sekä koulutusala että koulutustaso olisivat työssä hyödynnettyinä. (Teichler 1999, 177.)     

Tässä tutkimuksessa keskitytään työllistymisen onnistumiseen ensisijaisesti Teichlerin viidennessä 

pääkohdassa esitetyn periaatteen mukaisesti. Työllistymisen horisontaalista onnistumista kutsutaan 

myös työllistymisen tarkoituksenmukaisuudeksi, jonka määrittäminen on todettu monessa 
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tutkimuksessa vaikeaksi tehtäväksi. Sekä objektiivinen että subjektiivinen työn ja koulutuksen 

vastaavuuden mittaaminen tuottavat epävarmoja tuloksia, eikä kummankaan mittaamistavan ole 

havaittu olevan ongelmaton ilmiön mittaamisessa. Se, että henkilö vastaa, ettei ole tehtäväänsä 

ylikoulutettu, mutta hän on sitä objektiivisesti tarkasteltuna, tarkoittaa sitä, että kyseisen ammatin 

keskimääräinen koulutustaso on vastaajan koulutustasoon nähden alhaisempi. Syynä tälle 

ristiriidalle voivat olla tehtävän vaatimusten muutokset vastaajan työssäoloaikana tai toisaalta 

vastaaja saattaa olla nuori vastavalmistunut, joka kokee työn hyvin optimaaliseksi tehtäväksi uran 

alkuaikana. (Hämäläinen 2003, 70–71.) Työn ja koulutuksen vastaavuuskysymys ei ole 

yksiselitteinen eikä myöskään helposti mitattavissa oleva ilmiö, jolloin myös ilmiön tutkiminen on 

haastavaa ja tulkinnanvaraista. 

Työn vaativuus suhteessa koulutukseen antaa kuvan siitä, kuinka hyvin vastavalmistunut on 

onnistunut työllistymään koulutustasoaan vastaaviin töihin. Koska korkeakoulutettujen määrän 

lisääntyminen on kasvattanut korkeasti koulutettujen tarjontaa työmarkkinoilla, on oletettavaa, 

etteivät kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista ole etenkään heti valmistumisensa 

jälkeen töissä, jotka työtehtävien vaatimustason suhteen vastaisivat heidän saamaansa koulutusta. 

Koulutustasoaan vastaamatonta työtä tekevää kutsutaan ylikouluttautuneeksi (Hämäläinen 2003, 

11), jolla tarkoitetaan henkilöä, joka tekee valmistuttuaan työtä, joka ei vastaa vaatimustasoltaan 

henkilön korkeinta suorittamaa tutkintoa. Työn vaativuustason arvioimiseen vaikuttaa esimerkiksi 

aikaisempi työkokemus, jolloin työntekijä voi kokea taitojensa riittävän vaativampiinkin tehtäviin, 

koska hän osaa arvioida työnkuvansa ja taitonsa realistisemmin kuin työkokemusta hankkimaton 

henkilö. 

Uran alkuvuosien koulutusta vastaamattomat työt tai katkonaiset työsuhteet eivät ole pelkistetysti 

vakavia signaaleja koulutettujen sijoittumisongelmista. Vastavalmistuneet hakevat työuransa alussa 

omaa paikkaansa työmarkkinoilla kokeillen ja etsien, jolloin työpaikkaa vaihdetaan ahkerasti. 

Liikkuvuus on suurinta korkeasti koulutetuilla, nuorilla, uran alussa ja hyvässä suhdannetilanteessa. 

Erityisesti maisterit saattavat vaihtaa työpaikkaa hyvinkin useasti uransa alkuvuosina. (Jolkkonen & 

Koistinen 2001; Virtaharju 2002, 22–28.) Liikkuvuutta voi tapahtua myös yrityksen sisällä sen 

lisäksi, että liikkuvuutta tapahtuu yritysten välillä. Työntekijä voi vaihtaa toimialaa tai sektoria, 

myös täysin uudelle, omaa koulutusta vastaamattomalle, alalle siirtyminen on mahdollista. 

Liikkuvuus voi merkitä työntekijän aseman samana pysymistä, heikkenemistä tai uralla etenemistä. 

Liikkuvuus on erilaista ammattialasta riippuen sillä toisissa ammateissa ei välttämättä ole 

merkittäviä uralla etenemisen mahdollisuuksia, kun taas toisissa ammateissa ammatillinen 

kehittyminen on riippuvaista jatkuvasta kierrosta ja asemasta toiseen siirtymisestä. (Koistinen 1999, 
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76–77.) Vastavalmistuneet eivät siis välttämättä koe työpaikan vaihtamista huonona asiana vaan 

enemmänkin oman alan ja uran löytämisen elementtinä.  

Puhakka, Rautapuro & Tuominen (2007) esittävät tutkimustulostensa pohjalta erilaisia syitä, miksi 

työ ei vastaa koulutusta. Tutkimuksessa ei eritellä sitä, miksi työ ei vastaa koulutustasoa, mutta 

oletettavasti usein samat syyt vaikuttavat myös tähän. Tärkeimpiä koulutusta vastaamattomassa 

työssä toimivien tilanteen perusteluita ovat ensinnäkin, ettei valmistunut ole hakemisesta huolimatta 

löytänyt koulutusalan töitä. Toinen generalistialoilta valmistuneiden syy koulutusta 

vastaamattomassa työssä toimimiselle oli, ettei kotipaikkakunnalla ollut tarjolla oman alan töitä eikä 

muuttohalukkuutta ole. Mielenkiintoista on myös tulos, jonka mukaan generalistialoilta 

valmistuneiden kolmanneksi tärkein syy koulutusta vastaamattoman työn tekemiseen oli, että muun 

alan työt kiinnostavat enemmän kuin oman alan työt. (Puhakka, Rautapuro & Tuominen 2007, 59–

60.) Työn ja koulutuksen vastaamattomuuden haitallisuus tai hyödyllisyys on siis hyvin suhteellista. 

Lähtökohtaisesti koulutuksen ja työn vastaamattomuutta voidaan kuitenkin pitää ongelmallisena 

tilanteena. Tämän tutkimuksen aineiston avulla ei voida eritellä syitä, miksi valmistunut on työssä, 

joka ei vastaa vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa, eikä myöskään sitä monessako eri 

työpaikassa vastaaja on valmistumisensa jälkeen ollut. 

Vastavalmistuneen työuran alkuvuodet ovat muuttuneet katkonaisemmiksi ja monisyisemmiksi 

vuosien saatossa. Niin kutsutun normaalielämänkulun kaltainen siirtymä opiskelusta työelämään 

vakituiseen työsuhteeseen on harvalle enää mahdollista. Ihmisen elämänkulku määrittyy itsenäisten 

valintojen ohessa myös itsen ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Yhteiskunta vaikuttaa 

siihen, minkälaisia koulutusvalintoja, uravalintoja tai menestymisnormeja yksilön elämänkulkuun 

kehittyy. Ulkoiset paineet tuottavat karsintaa ja yksilöiden valintojen ohjautumista enemmän tai 

vähemmän tarkoituksenmukaisella tavalla. Toisaalta ihminen voi vaikuttaa valintoihinsa ja asettaa 

odotuksia ja tavoitteita hyvän elämän ehtoina. Tällaista elämää koskevien päätösten politiikkaa 

kutsutaan elämänpolitiikaksi, jossa ihminen tekee harkitusti ja tiettyjä periaatteita noudattaen 

elämäänsä koskevia ratkaisuja. (Roos & Hoikkala 1998, 12.)  

Elämänkulun ennustettavuus on kärsinyt normaalielämänkulun vähetessä erityisesti lamasta 

aiheutuvien muutosten seurauksena. Ennen lamaa palkkatyöläinen kulki ja suunnitteli elämäänsä 

jatkuvan palkkatyön ja sen tuomien tulo-odotusten, samalla myös hyvinvointipalveluiden ja 

sosiaalietuuksien, varassa. Nykyään vanha yhteys talouden ja työllisyyden välillä on katkennut ja 

samalla ennustettavuus on vähentynyt. (Karisto 1998, 54–56.) Normaalielämänkulun 
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harvinaistumisesta on seurannut elämänkulun erilaistuminen sekä nopeiden ja vaikeiden ratkaisujen 

yleistyminen puhuttaessa erityisesti työn, perheen ja asumisen suunnittelusta.  

Elämänpolitiikan aineellisten ulottuvuuksien voidaan katsoa olevan keskeisessä roolissa 

hyvinvoinnin kehittymisessä. Työllisyys, jonka kautta ihminen kehittää elintasoaan eli myös 

aineellista vaurauttaan, on edelleen keskeisessä roolissa yhteiskunnassa, jossa työttömyys on suuri 

ongelma (Allardt 1998, 38–47). Koulutukseen panostamisen oletetaan tuottavan parempaa elintasoa 

ja omaa elämää koskevien laajempien valintamahdollisuuksien toteutumista. Mikäli korkea 

koulutus ei tuota toivottua elintason nousua ja varmuutta turvatusta tulevaisuudesta, on vaikea 

kokea tunnetta panostuksen hyödyllisyydestä. Tällöin voidaan ajatella, että panostus on mennyt 

hukkaan eikä koulutus kannata. Ongelmien katsotaan vakavoituvan siinä vaiheessa, kun valmistunut 

ei ole kiinnittynyt työmarkkinoille useamman vuoden kuluttuakaan valmistumisesta. (mm. 

Manninen & Luukannel 2006.) Tilanteen kehittymistä ongelmaksi olisi tärkeä estää 

ennaltaehkäisevän työllistämis- ja lisäkouluttautumistoimilla, joita korkeakoulutetutkin yhä 

useammin tarvitsevat.    

Uudelleenkouluttautumista ja täydennyskoulutusta tuetaan, mutta kaikilla työnsaanti välttämättä 

johdukaan koulutuksen puutteesta vaan koulutuksen ja työn kohtaamisongelmasta. Ongelma 

johdatellaan korkeasti koulutettujen kouluttamisen massatuotannosta. Korkeasti koulutettuja 

valmistuu liikaa, jolloin töitä ei riitä kaikille. Kyse on usein rakenteellisesta ongelmasta, joka 

syntyy, kun tietyiltä aloilta katoaa työpaikkoja eivätkä koulutusmäärät vastaa työelämän tarpeita. 

On kyse kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmasta. Ongelmat voivat olla osaamisen tai 

alueellisen kohtaanto-ongelman aiheuttamia, työvoimakustannuksista ja työn tuottavuudesta 

johtuvia tai työn kannustavuudesta johtuvia ongelmia. (Ruth 2003, 8.) Huoli korkeakoulutettujen 

kasvavista työttömyysluvuista nousee esiin erityisesti lama-aikoina, kun taas toisen asteen 

ammattikoulutuksessa ongelma on jatkuvasti esillä, jolloin usein tuodaan esiin huoli kasvavasta 

nuorisotyöttömyydestä ja koulutusongelmaisten marginalisaatiosta. Korkeakoulutuksen 

massoittuminen ja paineet globalisaatiosta ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisesta ovat 

omiaan luomaan painetta korkeakoulupoliittiseen päätöksentekoon. (Ahola & Silvennoinen 1999, 

36–37; Rinne 1998, 17–20.)   

2.2 Generalistit työelämässä  

Generalistien työuran alkuvuosien työllistymisongelmia on pyritty selittämään alaan kuuluvan 

yleissivistävän koulutusluonteen kautta, jolloin vastavalmistuneen voi olla vaikea eritellä 

täsmällisesti, minkä tyyppisiin töihin hänen kannattaa valmistuttuaan hakeutua. Työelämään 
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siirtyminen on professioaloihin verrattuna monimutkaisempaa, kun täsmällisesti omaa koulutusta 

vastaavia työtehtäviä ei ole vaan koulutusta pitää osata soveltaa useilla eri tavoilla. Toisin kuin 

professioaloilta valmistuneet, generalistit eivät voi yhtä helposti ja täsmällisesti kartoittaa 

työmarkkinoiden heille tarjoamia mahdollisuuksia. Omiin mahdollisuuksiin liittyvä epävarmuus 

korostuu huonossa suhdannetilanteessa haastavan kilpailutilanteen seurauksena. Hyvässä 

suhdannetilanteessa ongelma poistuu nopeammin ja generalistin käsitykset työmarkkinoista 

täsmentyvät helpommin. (Suutari 2003, 23–24.) Generalistien tarkoituksenmukainen työllistyminen 

on ollut kiinnostuksen kohteena ja uutta tutkimusta kyseisen aiheen ympäriltä kaivataan. Myös 

esimerkiksi alauskollisuus puhuttaa tutkijoita, jolloin puhutaan siitä, kuinka usein generalistit 

hakeutuvat täsmällisesti omaa koulutusalaansa vastaaviin tehtäviin, ja kuinka usein työskentely 

jollakin muulla alalla on tietoisen valinnan seurausta. (mt. 26–27.) 

Generalistialojen työmarkkinoilla vaativuustaso on korkea eikä näin ollen eroa professioalojen 

vaatimuksista, mutta ammattiryhmät ovat sen sijaan epäyhtenäisiä ja koulutustaustat kirjavia. 

Professioaloihin verrattuna koulutuksen ja työtehtävien sisältövastaavuus ei ole generalistien töissä 

yhtä tiukka. (Suutari 2003, 14.) 

Generalisteja on pidetty uudenlaisten, monimuotoistuneiden työmarkkinoiden ennakkotapauksina, 

sillä generalistialoille, tarkemmin sanottuna generalistialojen töihin, muutokset ovat vaikuttaneet 

paljon selkeämmin ja nopeammin kuin professioaloihin, joiden asema on muutenkin vankempi ja 

muuttumattomampi. (Haapakorpi 2000, 20.) Tästä syystä generalistien työelämäkokemuksista ja 

työnhakuun liittyvistä asioista ollaan oltu kiinnostuneita. Generalistialoilta valmistuneiden urapolut 

mietityttävät tutkijoita. Mielenkiinnon kohteena ovat muun muassa työmarkkinoille kiinnittyminen, 

missä tilanteessa ja mitä polkuja pitkin esimerkiksi ajaudutaan epätarkoituksenmukaisiin tehtäviin. 

Aiheen tutkiminen vaatisi enemmän alakohtaisia selvityksiä. (Suutari 2003, 26.) Syitä 

epätarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle työmarkkinoille on pyritty löytämään 

suhdannevaihteluiden vaikeuttamista työmarkkinoista, jolloin helpommin vastaanotetaan omaa alaa 

vastaamatonta työtä. Pitkällä tähtäimellä omaa alaa vastaamattoman työn tekeminen voi vaikeuttaa 

työllistymistä oman alan töihin, jolloin hetkellisestä työttömyyden helpottamisesta 

epätarkoituksenmukaisilla töillä saattaa tulla pidempikestoinen ongelma. (Suutari 2003, 29.) 

Epätarkoituksenmukainen työhön sijoittuminen vaikeuttaa myös koulutussuunnittelua, kun tietyn 

koulutuksen saanut henkilö sijoittuu lopulta täysin muihin työtehtäviin kuin mihin hänen olisi 

koulutuksensa puolesta pitänyt sijoittua.  Koulutusmäärien ennakointi on todettu muutenkin 
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ongelmalliseksi, sillä opiskelun keston ollessa noin viisi vuotta, työmarkkinoiden muutos on 

saattanut olla tuossa ajassa hyvin radikaalia. (Suutari 2003, 30.) 

2.3 Lähestymistapoja akateemisten työmarkkinakehitykseen 

Koulutuspoliittiset tavoitteet asetettiin 1990-luvulla korkealle. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin, että 

60–65 prosenttia nuorista suorittaisi jossakin vaiheessa elämäänsä korkea-asteen tutkinnon. Vuoden 

2003 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämislinjauksissa tavoitetta on muutettu siten, että 30–34-

vuotiaista 50 prosenttia olisi suorittanut korkea-asteen tutkinnon (OPM 2003, 19). Tavoitteena on 

edistää Suomen kilpailukykyä, tuottavuutta ja taloudellista kasvua. Tavoitetta edisti 

ammattikorkeakoulututkintojen käyttöönotto, mistä johtuen Suomi on jo lähes saavuttanut edellä 

mainitun koulutustavoitteen, ja Suomessa koulutustaso on noussut OECD-maista nopeimmin. 

(Hämäläinen 2003, 8.) Tällä hetkellä käydäänkin keskustelua siitä, miksi alempaa koulutusta 

vaativiin töihin ei enää riitä tekijöitä ja näihin tehtäviin joudutaan kutsumaan työntekijöitä 

ulkomailta.  

Koulutustason kasvun johdosta työmarkkinoille syntyy koulutuksen ja työn vastaamattomuustila, 

jolloin yhä paremmin koulutetut henkilöt päätyvät alemman palkkatason ja samalla alemman 

vaatimustason töihin. Inhimillisen pääoman teorian mukaan ilmiö yksinkertaisimmillaan johtaa 

tilanteeseen, jossa palkat laskevat, johon yksilö reagoi vähentämällä koulutustaan. Inhimillisen 

pääoman teoria perustuu ajatukselle, että yksilöt hankkivat osaamista kuten koulutus, työpaikoilla 

annettava koulutus, työkokemus, muut taidot (skills), eli niin kutsuttua inhimillistä pääomaa, jonka 

henkilö myy työmarkkinoilla palkkaa vastaan. Teorian ongelmakohta on, ettei se puhtaimmillaan 

tunne tilannetta, jossa koulutus ja työ eivät vastaisi toisiaan. (Hämäläinen 2003, 12.) 

Työmarkkinoiden ns. kohtaantoteorialla (matching theory) on pyritty korjaamaan inhimillisen 

pääoman teorian puutteita. Työmarkkinoilla voi esiintyä kohtaanto-ongelmia, jolloin henkilö 

ajautuu työhön, jossa hänen kykynsä ovat vajaakäytössä. Tilanne kuitenkin korjaantuu ajan myötä, 

kun henkilön työmarkkinatietous lisääntyy ja hän hankkiutuu koulutustaan vastaavaan työhön, 

jolloin myös hänen palkkatasonsa nousee. Teorian mukaan ylikoulutus on siis merkki huonosta 

kohtaannosta (poor matching), jota pidetään ohimenevänä ilmiönä. Teoria olettaa, että ensimmäisen 

vuoden aikana valmistumisesta tehdyt työt eivät välttämättä vastaa omaa koulutustasoa, mutta 

tilanne ei ole hälyttävä, vaan sen katsotaan korjaantuvan uran myöhemmässä vaiheessa. Samaa 

asiaa eri näkökulmasta selittää myös työmarkkinoilla liikkumista kuvaava malli (career mobility 

model), jossa kyvykkäät yksilöt ajautuvat ylikoulutettuina työpaikoille tulevan ylennyksen toivossa. 

Tässäkin tilanteessa ylikoulutus on väliaikainen vaihe, jolla pyritään rationaalisesti uralla 
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etenemiseen. (Hämäläinen 2003, 14.) Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ensimmäistä kertaa 

työmarkkinoille hakeutuvat nuoret vastavalmistuneet vaihtavat työpaikkaa ja ammattiaan usein, 

eikä tätä ole pidetty epänormaalina asiana vaan luonnollisena osana urakehitystä. (Jolkkonen & 

Koistinen 2001.)   

Väestön ohi-, liika- ja ylikoulutuksesta on oltu huolissaan jo pitkälle 1970–1980-luvuilta asti. 

Ylikoulutuksen vuoksi korkeakoulutettujen asema heikkenee työmarkkinoilla, kun kysyntä ja 

tarjonta eivät kohtaa. Korkeakoulutettujen työtehtävien heikko vastaavuus koulutustason kanssa 

aiheuttaa sen, että koulutuksen hyödyntäminen käy mahdottomaksi, jolloin seurauksena saattaa olla 

myös koulutettujen matalampiin sosiaalisiin asemiin joutuminen. Koulutukseen investoiminen eli 

itsensä mahdollisimman pitkälle kouluttaminen, ja kannattavuus kärsivät, kun koulutus ei lunasta 

sille asetettuja esimerkiksi omaa asemaa parantavia lupauksia. (Rinne 1998, 17–18.)  

Hämäläinen (2003) on tutkinut koulutuksen ja työllistymisen kohtaanto-ongelmaa kysymällä, onko 

ylikoulutus yleinen ilmiö Suomessa ja muualla Euroopassa. Kaksi päätermiä tässä tutkimuksessa 

olivat ylikoulutus (overeducation) ja koulutusinflaatio (credentialism). Näiden kahden käsitteen 

erottaminen toisistaan ei ole ongelmatonta ja usein näitä ilmiöitä tarkastellaankin rinnan. 

Ylikoulutus perustuu ajatukselle, että koulutettu päätyy töihin sellaisiin tehtäviin, joissa hänen 

suorittamalleen tutkinnolle ja sen tuomalle osaamiselle ei ole käyttöä. Ero koulutusinflaatioon on se, 

että koulutusjärjestelmän laajeneminen tuottaa joukon vastavalmistuneita, joiden kyvyt ovat hyvin 

heterogeeniset. Näin ollen yritykset pyrkivät koulutustasovaatimuksiaan nostamalla varmistamaan, 

että uudet rekrytoinnit osuvat osaavimpaan osaan koulutettujen joukossa. Tällaista tilannetta, jossa 

yritykset nostavat koulutustasovaatimuksiaan tehtävissä, joissa tasovaatimukset eivät reaalisesti ole 

nousseet, kutsutaan koulutusinflaatioksi. (Hämäläinen 2003, 18.) Tällaisessa tilanteessa työntekijä 

kokee, ettei hänen taitonsa ja tietonsa pääse hyötykäyttöön siinä määrin, kuin hän toivoisi, mutta on 

kuitenkin työssä, jossa on vaadittu ylempää korkeakoulututkintoa.  

Hämäläisen (2003) tutkimuksessa selvitettiin, miten yleistä ylikoulutus on suomalaisten yliopistosta 

valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa. Sekä objektiivisesti 

että subjektiivisesti mitattuna ylikoulutuksen kokeminen ei ollut yleistä vuonna 1997 

valmistuneiden keskuudessa. Aineisto ei ollut koko maata kattava (mukana vain Jyväskylän, Lapin 

ja Turun yliopistot) ja tulokset toimivatkin keskustelun avaajana siitä, kuinka yleistä ylikoulutus 

Suomessa on (Hämäläinen 2003, 94). Tutkimustuloksissa ei havaittu suuria ylikoulutusosuuksia. 

Heti valmistumisensa jälkeen subjektiivisesti tarkasteltuna ylikoulutusta koki 17 prosenttia 

työssäkäyvistä vastaajista. Luku on kansainvälisiin tuloksiin verrattuna alhainen. Syyksi arvioitiin 
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suuri julkiselle sektorille sijoittuneiden määrä, jossa kelpoisuusvaatimukset ovat olleet selkeitä. 

Myös poikkeuksellinen hyvä suhdannetilanne saattoi olla vaikuttamassa myönteisiin tuloksiin. 

Subjektiivisen ja objektiivisen mittarin mukaan ylikoulutettujen osuus oli melko yhtenäinen. 

Kummankaan mittaustavan mukaan ylikouluttautuminen ei kosketa 70 prosenttia vastaajista. 

(Hämäläinen 2003, 89–91.) 

Ylikoulutuksen mittaaminen on haastavaa, eikä sitä voida tulkita yksiselitteisesti sen perusteella, 

kokeeko työntekijä, että hänen tekemänsä työ vastaa täysin tai ei ollenkaan hänen koulutustasoaan. 

Tähän koulutuksen ja työn vastaavuuden ongelmaan ei ole löydetty yksiselitteistä mittaustapaa tai 

mittaria. Tulkintaa voidaan tehdä erilaisten teorioiden valossa, jolloin mittaustapa johdetaan 

työntekijän subjektiivisista kokemuksista tai objektiivisesti ulkopuolisen tarkkailun avulla tai 

tilastomenetelmillä. Kirjallisuudessa, jossa käsitellään ylikoulutusta, nostetaan esille useimmin 

subjektiiviset mittarit, joiden avulla saadaan myös suurempi ylikoulutettujen joukko kuin 

objektiivisia mittareita käyttäen. (Hämäläinen 2003, 21.) Mittari, jolla ylikoulutusta voidaan mitata, 

ei siis ole yksiselitteinen, mutta subjektiivisten kokemusten avulla saadaan kuitenkin kohtalainen, 

kokemukseen perustuva käsitys siitä, kuinka hyvin työn voidaan katsoa vastaavan 

koulutustasovaatimuksia. 

Ylikoulutus on ongelmallista yksilön kannalta silloin, kun se lisää työtyytymättömyyttä, lisää 

työmarkkinakatkosten todennäköisyyttä ja/tai vaikuttaa negatiivisesti palkkaan. Erityisesti kaksi 

viimeistä ovat ongelmallisia myös koulutusinvestoinnin rahoittamiseen osallistuvan yhteiskunnan 

kannalta. Hämäläisen (2003) tutkimus osoittaa, että ylikoulutetut ovat työhönsä tyytymättömämpiä 

useiden eri muuttujien mukaan tarkasteltuna verrattuna niihin, jotka eivät minkään mittarin mukaan 

ole ylikoulutettuja. Kansainvälisten tutkimusten (myös Hämäläinen 2003) mukaan ylikoulutus 

aiheuttaa myös heikkoa palkkakehitystä. Tulokset osoittavat vastanneiden ylikoulutuksen tunteen 

olevan aito eli henkilöt ovat matalammantuottavuuden töissä saaden näin ollen heikompaa palkkaa. 

(Hämäläinen 2003, 92–93.)    

Kun työtä ei saa, on vaikeaa kerätä vaadittavaa työkokemusta tulevaa urakehitystä varten. Puheet 

korkeasti koulutettujen (ja muidenkin) työuran pidentämisestä siinä mielessä, että nuoret saataisiin 

mahdollisimman nopeasti koulutukseen ja vastaavasti valmistumaan koulutuksesta mahdollisimman 

nopeasti, tuottavat ongelmallisen tilanteen, jossa työmarkkinoille valmistuu osaajia ilman 

työkokemusta. Tällöin työmarkkinoiden tulisi ottaa suurempi vastuu työelämävalmiuksien 

kehittämisestä. Myös yliopiston voisi olla tärkeää päivittää omia näkemyksiään siitä, minkälaisella 

imagolla varustettuja maistereita se haluaa työelämään lähettää. Korkeakoulujen on automaattisesti 



16 

 

oletettu ja luotettu tuottavan maistereita, jotka työmarkkinat kykenevät työllistämään ongelmitta 

myös tulevaisuudessa. Korkeakoulutetut nähdään innovatiivisina oppijoina, jotka kykenevät 

vastaamaan työelämään haasteisiin ja muutoksiin. Korkeakoulujen oletetaan myös muuttavan 

opetussuunnitelmiaan suuntaan, jossa maistereiden työntövoimaa työmarkkinoille jatkuvasti 

parannettaisiin. (Rinne 1998, 19–29.) Tilanne vaatii sekä korkeakoulujen että työmarkkinoiden 

saumatonta yhteistoimintaa, jolla luodaan uusia osaajia sekä osaajille oikeanlaisia työpaikkoja.   

Usein ajatellaan, että korkeasti koulutettu saa työtä, kunhan hän vain hyväksyy sen, ettei ainakaan 

uran alussa saa töitä koulutustaan vastaavalta alalta tai tehtävistä. Asiaa tarkastellaan vain 

hetkellisenä sopeutumisongelmana (Viren 2004). Mutta kehitys ei pidemmällä tähtäimellä palvele 

koulutuksen ja yhteiskuntajärjestelmän rakenteita. Koulutuskin maksaa valtiolle rahaa ja 

alempiasteisesti koulutetuilta katoaa sitä mukaa työpaikkoja, kun korkeasti koulutetut sijoittuvat 

tahtomattaan vääriin, koulutustasoaan vastaamattomiin töihin. Korkeasti koulutettujen vuosien työ 

menettää arvonsa tällaisessa tilanteessa, kun opittua ei päästä hyödyntämään ja soveltamaan 

käytännön työssä. Olisikin tärkeää parantaa akateemisten ja muiden korkeasti koulutettujen 

työllistymistä oikeille aloille ja koulutustasoaan vastaaviin töihin, jolloin yhteiskunnan antama 

panos ei menisi hukkaan vaan kaikille löytyisi työtä, johon on saanut koulutuksen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pohtii korkeasti koulutetuille uudenlaisia tukitoimia työllistymisen 

edistämiseksi. Ammatillista täydennyskoulutusta pyritään lisäämään vuonna 2010 sekä esimerkiksi 

korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta laajennetaan. Myös aikuisopiskelun 

tieto, -neuvonta ja -ohjauspalveluita tehostetaan. (Opetusministeriön Internet-sivut: 

www.minedu.fi.) Ministeriötasolla on huomioitu ajankohtainen ongelma, jossa koulutetut nuoret 

akateemiset eivät työllisty asiantuntijatehtäviin hyödyntämään yhteiskunnan kustantamaa 

koulutusta kovinkaan tehokkaalla tavalla. Yhteiskunnassamme on ehdottomasti tarvetta korkeasti 

koulutettujen työllistymisongelmien ratkaisumalleille. Tehokkaan ja mahdollisimman lyhyen 

opiskeluajan vaatimukselle tulisi esittää perusteet, jotka tukevat sitä, ettei opiskeluaikana kerätty 

työkokemus ole välttämättömyys tai etu työmarkkinoille siirryttäessä. 
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3 Onnistuneen työelämään siirtymisen ennustajat 

Työllistymistä hidastavia tekijöitä ovat erityisesti matala koulutustaso, sukupuoli, korkea ikä, tai 

toisaalta hyvin nuori ikä, etnisyys, kehitysvammaisuus, muut terveydelliset tekijät, pitkittynyt 

työttömyys tai päihdeongelmat. Edellä luetellut tekijät voivat altistaa samalla syrjäytymiselle (Aho 

ym. 2003). On tehty paljon tutkimusta siitä, millä tavoin erilaisia työttömien ryhmiä voitaisiin saada 

aktiivisen työvoiman piiriin. Työmarkkinoiden muuttuessa ja työolojen epävarmentumisen 

seurauksena on alettu keskustella laajemminkin työttömyyden ongelmakohdista. Tässä 

keskustelussa on tärkeää nostaa esille myös Suomessa massoittuneen korkeakoulutuksen 

seurauksena lisääntynyt korkeakoulutettujen työttömyys. Koulutus ei enää 1900-luvun 

alkuvuosikymmenten tapaan suojaa työttömyydeltä (Vähätalo 1998, 47). Korkeakoulutettujen 

työttömyysluvut eivät ole yhtä suuria kuin muista koulutusasteista valmistuneiden, mutta tilanne on 

muuttunut huolestuttavampaan suuntaan, jolloin ennaltaehkäiseviin toimiin olisi viimeistään nyt 

alettava kiinnittää huomiota.   

Korkeakoulutetuille vastavalmistuneille on toteutettu kyselyitä eri yliopistoissa ympäri Suomea. 

Kyselyiden pohjalta tuotetut raportit käsittelevät muun muassa työelämään sijoittumista ja siihen 

liittyviä ongelmia. Vastavalmistuneiden työllistyminen on erityisen vaikeaa yhteiskunnallisilta ja 

humanistisilta aloilta valmistuneilla henkilöillä. (mm. Korhonen 2004.) Sainio (2008) raportoi, että 

etenkin työurien alkuvaiheessa monella on ongelmia työllistymiseen liittyvissä asioissa. (ks. myös 

Rinne 1998, 30–33.) Korkeakoulutettujen työelämään siirtymisen laatua kuvaavia tekijöitä on 

löydetty eri tutkimusten avulla, mutta mitään yhtä ainutta ja parasta mallia ei ole kehitetty. Tulokset 

vaihtelevat käytetyn aineiston mukaan. Työllistymistä edistäviä tekijöitä on erilaisia ja 

seurantajärjestelmiä kehitellään jatkuvasti eri yliopistoissa ja yhteistyössä muun muassa Aarresaari-

verkoston kautta, joka on akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto. Kyseinen 

verkosto toimii yliopistojen yhteydessä luoden siltaa opiskelijoiden ja työnantajien välille. 

(Aarresaari-verkoston verkkosivut.) 

Tutkittaessa nuorten työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä, yhdeksi hyvää työllistymistä ennustavaksi 

tekijäksi nousee korkea koulutus tai koulutus yleensä. Monet mittarit osoittavat, että koulutus 

parantaa työnsaantimahdollisuuksia huomattavasti. Tilastokeskuksen julkaisemien 

vastavalmistuneiden työllistymistilastot kertovat, kuinka toisen asteen ammattioppilaitoksista 

valmistuneiden työllistyminen on jonkin verran vaikeampaa kuin ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden keskuudessa. (SVT 2011, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen.) Kun tarkastelun 

kohteena on korkeasti koulutetut, on koulutustasojen merkityksestä siirrettävä huomio 
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koulutustason sisäisiin tekijöihin. Puhakka, Rautajoki ja Tuominen (2006, 42) tutkivat Joensuun 

yliopistosta vuosina 2003–2005 valmistuneiden työelämään sijoittumista. Heidän tutkimuksessaan 

tärkeimmiksi työllistymiseen vaikuttaneiksi tekijöiksi nousivat akateeminen tutkinto, oma 

aktiivisuus, henkilökohtaiset ominaisuudet, ammatillinen pätevyys sekä tutkinnon pääaine. (mt. 70–

80.) Tutkimuksen perusjoukkona olivat perustutkinnon (kandidaatin tai maisterin tutkinto) 

suorittaneet. Vaikuttaisi siltä, että korkeakoulutettujen työllistymistä tutkivissa tutkimuksissa esille 

tuodut teemat liittyvät koulutuksen tuomiin valmiuksiin enemmän kuin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin liittyviin tekijöihin. Näitä voitaisiin tuoda esille enemmän.  

Sosiaalisen pääoman käsite voidaan liittää sujuvaan koulutuksesta työelämään siirtymiseen. 

Riippuen siitä, minkälaisia elementtejä työllistymiseen oletetaan vaikuttavan, voidaan ihmisen 

ominaisuuksia erotella ja rajata kuulumaan eri pääomien alle. Sosiaalisen pääoman käyttö sosiaali- 

ja yleisemmin ihmistieteissä on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana vaikka itse termi on 

keksitty jo 1800-luvulla. Termi on kuitenkin alun perin taloustieteestä, missä merkitys ei täysin 

vastaa sitä sosiaalisen pääoman käsitettä, joka on yleistynyt 1980–1990-lvuilla merkityksenä 

rakenteen aineettomista ominaisuuksista. (Ruuskanen 2001, 1–2.) Yhteiskunnallisilla aloilla termin 

käyttö alkoi yleistyä 1980-luvulla erityisesti Pierre Bourdieun ottaessa käsitteen käyttöön 1970-

luvulla tutkiessaan yksilöiden ja ryhmien asettumista ja kilpailua yhteiskunnan sosiaalisilla kentillä.   

Sosiaalisen pääoman käsitettä voidaan tarkastella joko yhteisön voimavarana tai yksilön 

henkilökohtaisena resurssina. Riippuen näkökulmasta, tutkimus on käsitellyt sosiaalisen pääoman 

suhdetta yksilön tai yhteisön ja yhteiskunnan suuntaan. (Ojala, Hakoluoto, Hjorth & Luoma-Aho 

2006, 16.) Sekä yksilön että yhteisön kannalta sosiaalinen pääoma koostuu kahdesta keskeisestä 

rakenne-elementtistä; luottamuksesta ja maineesta. Maineen kannalta tärkeintä on toimijan mennyt 

toiminta, kun luottamuksen voidaan ajatella olevan edellytyksenä sekä nykyiselle että tulevalle 

toiminnalle. (Luoma-aho 2005.) Yksilön menestyksen kannalta keskeistä on siis luotujen 

sosiaalisten suhteiden hyöty suhteessa saavutettuihin tai saavutettavissa oleviin etuihin. 

Työllistymisen kannalta sosiaalinen pääoma tarkoittaa saavutettuja työpaikkoja, jotka 

mahdollistavat tulevaisuudessa parempia töitä tai verkostoyhteyksiä, joiden avulla työntekijän 

maine leviää yhä laajemmille verkostoille. Sosiaalinen pääoma voidaan luokitella työelämässä 

verkostoitumiseksi, ja erityisesti verkostoitumisesta johtuvien hyötyjen realisoitumiseksi 

esimerkiksi konkreettisina työpaikkatarjouksina. Sosiaalista pääomaa ei katsota olevan, ellei se ole 

tosielämässä realisoitunut konkreettisina etuina tai hyötyinä omassa elämässä (Lin 2001, 25.) 

Suhdeverkostot eivät ole siis tuottaneet sosiaalista pääomaa ennen kuin suhteet ovat tuottaneet 

konkreettista hyötyä. 
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Koulutuksen itseisarvon voidaan katsoa olevan merkityksetön työelämään siirryttäessä. Tällaisessa 

näkökulmassa yksilön tuottavuuteen eivät vaikuta niinkään koulutus, vaan ennemmin työssä opitut 

taidot, jotka opitaan vasta koulutusjakson jälkeen. Tällöin koulutus toimii valikointimekanismina, 

jolloin työnantajan näkökulmasta koulutusprosessi on merkityksetön. Työmarkkinoilla koulutuksen 

kehittämien taito- ja osaamisalueiden merkitykset ovat alisteisia itse koulutuksen vaihtoarvolle, 

jolloin tutkinnot ovat osa sitä sosiaalista mekanismia, joilla yksilöt sijoittuvat työvoimajonoihin ja 

niistä edelleen työpaikkoihin. Kyseisen mallin mukaan oppisisältöjen painoarvo ei ole yhtä suuri 

kuin itse tutkinnon. (Kanervo 2006, 31–32.) Korkeakoulutetut tavoittelevat usein samoja 

työpaikkoja koulutusalasta riippumatta. Ilmiö on yleinen erityisesti generalistialoilla, kun 

tutkintojen tarkka koulutusprofessio on määrittymätön. 

3.1 Työllistymisen laatua ennustavat rakenteelliset tekijät 

Työllistymiseen voivat vaikuttaa tekijät, jotka luokitellaan rakenteellisiksi tai objektiivisiksi 

tekijöiksi, jotka kertovat työllistyneen faktoina kerrottuja tosiasioita henkilön taustoista tai 

työllistymisprosessista. Tekijät voivat olla henkilön omien valintojen kautta tapahtuneita tai 

ihmisten perusominaisuuksia kuvaavia sosiodemografisia taustamuuttujia kuten ikä, sukupuoli tai 

koulutustausta. Korkeakoulutettujen työhönsijoittumistutkimusten yhteydessä sosiodemokrafisten 

muuttujien yhteys työllistymiseen ei ole ollut selkeästi havaittavissa. Sukupuolella tai iällä ei ole 

kovinkaan perustellusti voitu selittää työllistymisongelmia tai niiden vähäisyyttä. (Rouhelo & 

Ruoholinna 1999.) Sen sijaan uran kehittymisen kannalta miesten urien on havaittu kehittyneen 

nopeammin naisten uriin verrattuna. Uran alkuvaiheessa kummankaan sukupuolen edustajien 

eteneminen johtotehtäviin on harvinaista. (Kanervo 2006, 112.) 

Opintojen kesto. Työpolitiikan strategiat pitävät sisällään tavoitteita liittyen eri koulutusasteelta 

valmistuviin ja heidän siirtymiseen koulutuksesta työelämään. Vuoden 2002 strategiassa 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden valmistumisikään ja keskimääräiseen valmistumisaikaan on 

kiinnitetty erityistä huomiota. Korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen 

valmistumisaika on vaihdellut noin 6–7 vuoden välillä koulutusalasta riippuen. Tampereen 

yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskimääräinen valmistumisaika oli 

vuonna 2002 6 vuotta, kun se vuonna 2008 oli 7 vuotta (Opetus- ja kulttuuriministeriö, KOTA-

tietokanta). Tutkinnon suoritusajan pidentyminen johtuu siitä, että vuosi 2008 poikkeaa muista 

vuosista tutkintouudistuksen vuoksi. Tuolloin vanhalla tutkintorakenteella aloittaneiden 

kolmivuotinen siirtymäaika päättyi ja tutkintoja valmistui keskimääräistä enemmän, ja moni 

useamman vuoden työelämässä olleista suoritti kesken jääneen tutkintonsa valmiiksi. Tutkintojen 
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suoritusaikaa alettiin rajata ja siirryttiin myös kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Lopullinen 

siirtyminen Bolognan prosessin mukaisiin tutkintovaatimuksiin tapahtui näin ollen vuonna 2008 

(ks. Jakku-Sihvonen (2005, 11–15). 

Jo vuonna 2002 työllisyyskertomus käsittelee tänä päivänä ajankohtaista kysymystä yliopisto-

opintojen aikaisemmasta aloittamisesta ja nopeammasta valmistumisesta. Taustalla kulkee ajatus 

suurten ikäluokkien siirtymisestä pois työelämästä ja sen vaikutuksista työmarkkinoiden 

muuttumiseen. Tarkoituksena on varmistaa riittävä työllisten määrä korvaamaan tämä mahdollinen 

puute työllisistä työntekijöistä etenkin korkea-asteen työtehtävissä. (Työllisyyskertomus vuodelle 

2002, 90.) Tämä tavoite ei julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella ole muuttunut, vaan 

tavoitetta korostetaan entisestään ja keskustelu on tuotu julkisuuteen voimakkaampana kuin 

aikaisemmin. Työurien pidentämisen tavoite koskee kaikkia koulutusaloja, ei ainoastaan 

korkeakoulutettuja.  

Tutkintorakenneuudistuksen, jonka myötä vuonna 2005 siirryttiin kaksivaiheiseen 

tutkintorakenteeseen Bologna-prosessin mukaisesti, toivottiin tuovan ratkaisun muun muassa 

pienenevien ikäluokkien koulutustarpeen lisääntymiselle ja nopeuttavan koulutuksesta työelämään 

siirtymistä. Suomessa ja muualla EU:ssa harjoitettava korkeakoulupolitiikka, jossa nuoret halutaan 

nopeasti koulutukseen ja tehokkaasti ulos, näyttäisi unohtavan työllistymiseen liittyvät ongelmat. 

(Ahola 2004, 29) Ongelma ei kuitenkaan ole koulutetun väestön puute, vaan päinvastoin 

koulutettujen työmahdollisuuksien heikentyminen ja ylikoulutuksen lisääntyminen. Teknologian 

kehitys ja muulla tavoin työelämän muuttuminen on johtanut korkeakoulutettujen 

rakennetyöttömyyden lisääntymiseen. 

Opiskeluajan työt. Rekrytoituminen uran ensimmäiseen työpaikkaan tuottaa jo opiskeluaikana 

stressiä monelle opiskelijalle. Ulkoiset paineet edellyttävät viimeistään maisterivaiheessa 

ennakoimaan tulevia työmahdollisuuksia ja uravalintoja. Useinkaan vastavalmistuneet, etenkään 

generalistialoilta, eivät ole varmoja tulevista työtehtävistään tai unelmatyöpaikastaan. Tavoitteet 

liittyvät usein oletettuihin, uskomuksiin perustuviin, mahdollisuuksiin. Valmistumassa oleva 

henkilö muodostaa kuvan siitä, minkälainen työmarkkinatilanne ja yleensä yhteiskunnan tila 

milläkin hetkellä on, ja toimii sen mukaisesti tehden valintoja jo opintojensa aikana. Olettamusten 

ja valintojen pohjalta valmistunut muodostaa kuvan omista mahdollisuuksistaan siirtymisestään 

työelämään. Tämä bayesilainen oppimisen malli kuvaa toimintojen vaikutusketjua, jossa toimijan 

lopputulokset kääntyvät tiedoksi ja uskomuksiksi omista mahdollisuuksista työmarkkinoilla. 

(Kanervo 2006, 61–62.)  
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Omaa työmarkkina-arvoa kartutetaan opiskeluaikaisella työssäkäynnillä. Opiskeluaikaisen 

työssäkäynnin motiivit ovat useimmiten kuitenkin taloudelliset, jolloin halutaan välttää opintolainan 

ottoa, taata perustoimeentulo tai hankkia ylimääräistä tuloa kulutukseen. Työssäkäynti kartuttaa 

myös työkokemusta ja osaamista, auttaa solmimaan suhteita työmarkkinatoimijoihin sekä kasvattaa 

ammatti-identiteettiä. Monet opiskelijat kävisivät todennäköisesti töissä, vaikka taloudellista 

tarvetta ei olisikaan, sillä työssäkäynnin hyödyt ovat taloudellisia hyötyjä laajempialaisia tukien 

opiskelua ja antaen uusia näkökulmia omaan opiskelualaan. Työssäkäynnin motiivit myös 

vaihtelevat eri opintojen vaiheessa. Loppuvaiheen opiskelijoiden työt tukevat enemmän opintoja ja 

töitä pidetään palkitsevampina kuin opintojen alkuvaiheessa, jolloin työ ei useinkaan vastaa omaa 

koulutusalaa. (Ahrio & Vallo 2007, 72–73.)  

Opiskeluaikana saadut työelämäkokemukset vaikuttavat koulutuksesta työelämään siirtymiseen 

siten, että valmistuneilla on usein realistisemmat kokemukset ja uskomukset työelämän ja 

työmarkkinoiden todellisuudesta. Kokemukset voivat helpottaa työelämään siirtymisestä, sillä 

työkokemusta omaavien realistisemmat odotukset voivat helpottaa oikeanlaisten töiden 

tavoittelemista ja myös palkkatoiveiden asettamista oikealle tasolle. Vähemmän työkokemusta 

omaavien valmistuneiden työelämäurien alkutaival on rikkonaisempaa ja kokeilevampaa, sillä 

kokemukset eri työnantajista ovat vähäisiä, jolloin omaa paikkaa työmarkkinoilla joudutaan 

etsimään kauemmin. Enemmän kokemusta omaavien työuralla eteneminen voi tästä syystä olla 

nopeampaa, kun omat kiinnostuksen kohteet on kartoitettu jo opiskeluaikana, eikä työpaikkaa ole 

tarve vaihtaa yhtä usein vaan voidaan keskittyä uralla etenemiseen. (Kanervo 2006, 62.) 

Kivisen, Nurmen ja Kanervon (2002) tutkimuksessa on todettu, että opiskeluajan työt ja sitä kautta 

mahdollisesti pitkittyneet opiskeluajat eivät hidasta, vaan päinvastoin, edistävät henkilön 

työllistymis- ja urakehitystä valmistumisen jälkeen. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisen 

maisteriopiskelijoiden opiskeluajat eivät ole Euroopan pisimpiä, vaan sijoittuvat keskitasolle 6,5 

vuoden keskiarvolla. Huomattavaa on myös, kuinka paljon suomalaiset opiskelijat käyvät 

opiskeluvuosinaan töissä. Tällainen tarkastelu osoittaa, kuinka varsinaisesti opiskeluun käytetyn 

nettoajan mukaan tarkasteltuna suomalaiset ovat itse asiassa tarkastelun tehokkaimpia. 

Suomalaisten kuuden ja puolen vuoden valmistumisajasta noin neljännes oli kulunut päätoimisesti 

työssä käyden. Koko tarkastelujoukosta työssä oli lukukausien aikana käynyt vajaa puolet. (emt. 

21.) 

Rouhelo (2008) on tutkinut väitöskirjassaan kahtena eri ajankohtana generalistialoilta valmistuneita 

akateemisia. Tutkimuksessa akateemisilla tarkoitettiin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 
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henkilöitä. Tutkimukseen valittiin henkilöitä, jotka olivat valmistuneet joko humanistiselta, 

yhteiskuntatieteelliseltä tai kasvatustieteelliseltä alalta. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosina 1985 ja 

1995 valmistuneiden urapolkuja noin kahdeksan vuoden ajalta valmistumisen jälkeen. Tutkimus 

keskittyy ensisijaisesti työelämään kiinnittymiseen, työllisyyteen sekä kanaviin, joiden kautta eri 

aikoina valmistuneet ovat työllistyneet. Rouhelon tutkimuksen tulosten mukaan eri aikoina 

työelämään siirtymisessä on ollut selkeitä eroja muun muassa siinä, kuinka paljon vastaaja on 

uransa aikana joutunut itse kokemaan työttömyyttä ja kuinka hyvin työ on vastannut omaa 

koulutustasoa. Tärkeimpiä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet vastavalmistuneen työllistymiseen, ovat 

erityisesti opiskeluaikana kerätty työkokemus oman koulutusalan töissä. Vaikka opiskeluajan työt 

usein viivyttävät opintojen loppuun saattamista, edistävät ne kuitenkin uran kehittymistä 

valmistumisen jälkeen, jolloin esimerkiksi työttömyyskausia on vähemmän. (Rouhelo 2008, 130.) 

Korkeakoulutetut työllistyvät uransa alkuvaiheessa useimmiten koulutustasoaan alempiin 

työtehtäviin, mutta tilanne korjaantuu useammalla uran edetessä (Rouhelo 2008, 139–140). 

Kuitenkin Sainion (2008, 47) saamien tulosten mukaan niillä, jotka työskentelevät 

valmistumishetkellä työssä, jossa eivät pysty hyödyntämään oppimaansa jatkuvasti, myös työt 

viiden vuoden päästä valmistumisesta ovat suuremmalla todennäköisyydellä myös koulutusta 

vastaamattomia. Tarkasteltaessa noin kolmivuotista työmarkkinoille kiinnittymisen vaihetta, kehitys 

on ollut ainakin generalistialoilla sen suuntainen, että 1990-luvulla uran alkuvaiheessa oltiin 

enemmän koulutustasoaan vastaamattomissa töissä uran alkuvaiheessa kuin 1980-luvulla. Vuonna 

1995 valmistuneista generalisteista lähes puolet oli työskennellyt jossakin uransa vaiheessa 

koulutustasoaan alemmissa työtehtävissä, kun vuonna 1985 valmistuneiden keskuudessa osuus oli 

noin neljännes. (Rouhelo 2008, 140.) Tutkimuksissa kehotetaan kuitenkin huomioimaan, että 

koulutustasoaan tai koulutusalaansa vastaamattomissa töissä olevien määrä ei välttämättä aina kerro 

vakavasta sijoittumisongelmasta vaan taustalla voi olla useita syitä. Koulutustasoaan 

vastaamattomat työt voivat olla esimerkiksi sisällöiltään itseä kiinnostavampia, askel kohti 

koulutustasoa vastaavia töitä tai esimerkiksi aikaisemman tutkinnon ohjaaminen kyseiseen työhön. 

(Manninen & Luukannel 2006, 16–17).  

Vaikka yliopistollinen koulutus Suomessa ei ole ollut työelämän käytäntöihin suuntautuvaa, ovat 

opiskelijat kuitenkin pitäneet tärkeänä tutustua työelämään ja sen käytäntöihin jo opintojen aikana. 

Kuten todettua, suomalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa opiskeluaikaiset työt nähdään 

enemmänkin opiskelua häiritsevänä ja valmistumista hidastavana tekijänä. Suomi on Saksan ohella 

kuitenkin kärkimaita siinä, että korkeakoulutettujen rekrytoimisessa työkokemuksen rooli on 

keskeinen. Näin ollen opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä tulee itseään ruokkiva prosessi, jossa 
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työnantajan on helppo kiristää työhönottokriteereitään. (Kivinen ym. 2002, 32–33.) Tilanne kehittyy 

ongelmalliseksi, kun opiskeluaikoja rajataan ja samalla työelämään siirtyminen edellyttää yhä 

enemmän työkokemusta, mieluummin omalta koulutusalalta.  

Rekrytoitumiskanavat. Työttömyysaste ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden keskuudessa ei 

ole laskenut viimeisten 15 vuoden aikana, ja tälläkin hetkellä korkeakoulutettuja on työttömänä 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin. (Akavaaka 2009.) Viime vuosilta on tutkimuksia, jotka 

kertovat siitä, kuinka muun muassa työ- ja elinkeinotoimistoissa on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja 

pitkäaikaistyöttömyyden trendi on laskeva. (mm. Arnkil, Karjalainen, Saikku, Spangar & Pitkänen 

2008). On puhuttu myös lisääntyvistä rekrytointiongelmista. Tilanne olikin vielä vuoden 2008 

alkuvuonna hyvä. Vuonna 2009 julkaistu tutkimus rekrytointiongelmista tarkentaa kuitenkin heti 

johdannossa, että tilanne on tutkimuksen raportoinnin aikana muuttunut merkittävästi. Yhtä 

dramaattinen muutos koettiin viimeksi 1990-luvulla, mistä syystä tuon ajan tutkimuksiakin on 

aiheellista tarkastella. Tutkimuksen tekijät kuitenkin olettavat, etteivät rekrytointiongelmat katoa 

samalla tavalla kuin 1990-luvulla, jolloin lama vei mennessään kaikki ongelmat työvoiman 

löytämisestä. Rekrytointiongelmat, joilla tarkoitetaan työnantajan ongelmia löytää osaavaa 

henkilökuntaa, eivät näyttäisi olevan suorassa yhteydessä suhdanteisiin, vaikka silläkin on toki 

vaikutusta. (Pitkänen, Luoma, Järvensivu & Arnkil 2009, 9.)   

Työnhakijan osalta rekrytointiongelmat liittyvät usein henkilön työrajoitteisuuteen, jolloin on 

haastavaa löytää työtä josta selviytyisi. Myös kielitaito on rekrytointia vaikeuttava tekijä erityisesti 

maahanmuuttajilla. Nuorten suhtautuminen työntekoon on myös muuttunut, eivätkä he ole Pitkäsen 

ym.  (2009) tutkimuksen mukaan enää valmiita sitoutumaan työpaikkaan pitkäksi ajaksi. Ongelma 

on erityisen vaikea pääkaupunkiseudulla, missä nuorilla on yleensä paremmat 

valintamahdollisuudet kuin muualla Suomessa asuvilla nuorilla. Työnhakijan näkökulmasta myös 

odotukset ja väärät mielikuvat omasta ammattitaidosta ovat olleet vaikuttamassa 

rekrytointiongelmiin. (Pitkänen ym. 2009, 301–304.) Tutkimuksessa ei eritelty eri koulutusasteen 

omaavien henkilöiden rekrytointiongelmia. Alakohtaisia eroja havaittiin, jolloin keskityttiin lähinnä 

palvelusektorin ja rakennussektorin rekrytointiongelmiin.  

Aho ym. (2003) tutkivat mikä estää ja mikä edistää työttömien työllistymistä. Tutkimuksen mukaan 

ne alle 45-vuotiaat, joiden työllistymismahdollisuudet olivat kohtalaiset, kokivat suurimmaksi 

työllistymisen esteeksi koulutuksen puutteen. Toisaalta ryhmässä, joiden työllistymisedellytykset 

olivat hyvät, kokivat työkokemuksen puutteen pahimmaksi työllistymisen esteeksi. (emt. 51.) Syitä 

tämänkaltaisiin tuloksiin oli muun muassa se, että ne alle 45-vuotiaat, joiden koulutuksessa oli 
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puutteita, olivat vanhempia työnhakijoita. Toisaalta hyvin työllistyvien ryhmässä oli nuorempia, 

vastavalmistuneita, joiden työkokemus oli vielä alhaisella tasolla. Huomattavin haitta työnhaussa oli 

sekä työkokemuksen puute että myös se, ettei työtä vain koettu olevan. 

Ahon ym. (2003, 59) tutkimuksessa eriteltiin myös erilaisia työnsaantikanavoita ja niiden suhdetta 

työsuhteen vakituisuuteen. Vakituiset työsuhteet saatiin suurelta osin (lähes puolet) virallisten 

ilmoitusten avulla kun määräaikaisista työsuhteista suurin osa saatiin oman aktiivisuuden 

seurauksena. Pieni osa (alle viidennes) kaikista solmituista työsuhteista saatiin sukulaisten tai 

ystävien kautta. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että tutkimuskohteena olevien ryhmistä helpoiten 

työllistyivät ryhmä, johon kuului koulutetuimmat, nuoremmat, vähiten aikaa työttöminä olleet 

henkilöt. Tässä joukossa oli myös selvästi vähemmän ulkomaalaisia tai terveysongelmaisia. Tässä 

työttömien ryhmässä, johon kuului myös suuri osa hyvin kouluttautuneista, ainut ongelma oli vain 

työn löytäminen. Sinänsä työllistymistä estäviä tekijöitä ei juuri havaittu. Tästä syystä tärkein 

toimenpide olisikin työttömyysjakson pitkittymisen ehkäisy. (Aho ym. 2003, 59–63)  

Työvoiman liikkuvuuden ja työpaikkakilpailun tarkastelussa teoreettisia käsitteitä ovat 

rekrytointikanavia luokittelevat muuttujat avoimet ja piilotyömarkkinat. Kaikkien työpaikkojen ei 

voida katsoa olevan kaikkien työnhakijoiden saatavilla tasavertaisesti. Piilotyömarkkinat, joista 

käytetään myös nimitystä informaalit työmarkkinat, työllistävät henkilöitä piilossa pysyvien 

mekanismien kautta työpaikkojen näyttäytymättä avoimesti kaikille työnhakijoille. 

Korkeakoulutetuista piilotyömarkkinoiden kautta työllistyy lähes yhtä suuri osa kuin erilaisten 

rekrytointipalveluiden avulla. Julkiset työvoimapalvelut ovat avuksi maistereille kuitenkin melko 

harvoin avuksi työnhaussa, jolloin uudenlaiset verkkorekrytointikanavat ja muut 

työpaikkailmoitukset osoittautuvat paremmiksi työnsaantiväyliksi. (Kivinen, Nurmi & Kanervo 

2002, 36.) Piilossa pysyvien työllistymiskanavien ilmentyminä ovat muun muassa työpaikan 

sisäiset rekrytoinnit, työnhakijan oman aktiivisuuden avulla saadut työpaikat sekä työntekijän 

suhdeverkostoilla saavutetut työpaikat (Rouhelo 2008, 63).  

Koulutuksesta työelämään siirtyminen ei ole minkään käsitteen tai teorian valossa helppo ja 

yksinkertainen asia. Vastavalmistuneen kokemukset ja olettamukset työelämään siirtymiseen 

liittyvistä riskeistä, ja odotuksista yleensä, tulevat ympäröivästä yhteiskunnasta kuulopuheena, 

omien tulkintojen kautta sekä muulla tavoin kerätyistä todisteista siitä, mitä työmarkkinoilla on 

odotettavissa. Parhaiden valintojen tekemiseen liittyy aina riski jo senkin takia, että tilanne 

työmarkkinoilla on jatkuvassa liikkeessä. Vastavalmistuneet myös tietävät usein hyvin vähän eri 

vaihtoehdoista, riskeistä ja mahdollisuuksista, joita työmarkkinoilla ja työelämässä yleensä voi 
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odottaa. Puutteellisista tiedoista huolimatta vastavalmistunut joutuu tekemään valintoja. (Kanervo 

2006, 62.)  

Työn piirteet. Korkeasti koulutettujen töitä on 2000-luvulla alkanut leimata projektiluontoisuus. 

Käytännön vaikutus tällä muutoksella on ollut, että työt ovat määräaikaisia, usein hyvinkin lyhyitä 

pätkiä. Helsingin Kluuvin työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tom Åhlgren kertoo, kuinka vuoden 

2008 kesällä korkeasti koulutettuja työnhakijoita alkoi yhtäkkiä tulvia toimistoon. Koko kuluneen 

vuosikymmenen on ollut havaittavissa korkeasti koulutettujen työttömien kasvava määrä, vaikka 

voimakas talouskasvu jatkui vielä vuoden 2008 alkuvuoden ajan. Syiksi muutokselle Åhlgren 

mainitsee muun muassa projektitöiden lisääntymisen. Ongelmana on myös se, että vapautuvat 

työtehtävät jaetaan usein kontaktien kautta. Tästä johtuen korkeakoulutetuille pyritään opettamaan 

työnhakustrategioita sekä itsensä ja oman osaamisensa markkinoimista. (Lindén, Työelämä 

pohjoismaissa verkkolehti.)    

Julkisen sektorin organisaatio- ja palvelurakennetta on pyritty tehostamaan 1990-luvun laman 

suurten taloudellisten supistusten seurauksena. Virkoja on pyritty lakkauttamaan ja sama trendi 

todennäköisesti jatkuu myös 2010-luvulle tultaessa, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja 

osaava virkamieskunta vähenee ja virkoja voidaan lakkauttaa. Tällä on ollut suora vaikutus myös 

korkeasti koulutettujen työllistymiseen, sillä lähtökohtaisesti yliopistoista valmistuneiden 

sijoittuminen työmarkkinoille on tapahtunut hyvinvointivaltion tuottamien palveluiden julkisen 

sektorin asiantuntijatehtäviin, korkeimpien virkojen täyttöön. (OECD 1995a, 70 ja 205; Ahrio & 

Vallo 2007, 69.) Korkeakoulutettujen määrän lisääntyminen ja julkisten virkojen vähentäminen ovat 

luoneet paineita yksityisen sektorin työllistäjiin, sillä julkinen sektori supistuu ja sitä pyritään 

tehostamaan tavoin, jotka vievät lisää asiantuntijatehtäviä pois julkisen sektorin toimijoilta. 

3.2 Työllistymisen laatuun vaikuttaneet subjektiiviset ennustajat 

Henkilön tulevaa työelämää koskevat, koulutukseen liittyvät, valinnat alkavat siitä, kun henkilö 

valitsee koulutusalansa ja -tasonsa. Päätöksiä voivat ohjata tietoiset, mielekkäät tai harkitut valinnat, 

joiden taustalla vaikuttavat uskomuksiin perustuvat olettamukset eri aloilta avautuvista 

urakuvitelmista. Voidaan pyrkiä ajattelemaan rationalistisesti, jolloin pyritään järkeistämään 

valinnat pyrkien ennustamaan työmarkkinoiden kehitystä. Ennakointi on kuitenkin vaikeaa ja 

kokemusta omaa koulutustasoa vastaavaan työhön vaikuttaneista tekijöistä liittyvät omiin 

henkilökohtaisiin arvioihin ja taustaolettamuksiin sekä uskomuksiin valintaan mahdollisesti 

vaikuttaneista tekijöistä. (Kanervo 2006, 161–162.) 
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Tässä kappaleessa käsitellään työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä, joiden vaikutus työllistymiseen 

riippuu arvioijasta. Kysyttäessä työnhakijalta niitä tekijöitä, joiden hän on kokenut hyödyttävän tai 

vaikeuttaneen työnsaantia, perustuu vastaus subjektiiviseen kokemukseen, joka ei välttämättä vastaa 

työnantajan painottamia asioita. Käsillä oleva tutkielma käsittelee työllistymiseen vaikuttavia 

tekijöitä subjektiivisesta, työnhakijan näkökulmasta käsin.   

Työllistymisongelmat. Työllistymisongelmat johtuvat useiden tutkimusten mukaan joko 

työkokemuksen puutteesta tai paikallisesta työmarkkinatilanteesta (Vuorinen & Valkonen 2007, 

59–60). Koulutusalojen välillä on suuria eroja työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden suhteen. 

Generalistialoilta valmistuneiden yleisimpiä työllistymisongelmia ovat edellä mainittujen 

työkokemuksen puutteen ja paikallisen työmarkkinatilanteen lisäksi myös se, ettei koulutusta 

vastaavaa työtä ole löytynyt etsinnöistä huolimatta. (Rautapuro & Tuominen 2007, 65–66.) 

Työmarkkinoilla vallitsee työnantajille otolliset olot, kun korkeakoulutettuja on runsaasti ja 

halukkaiden valtavasta joukosta on varaa valita kyvykkäimmät ja kokeneimmat hakijat.   

Tutkimusten mukaan työllistymisongelmien kanssa ovat tekemisissä monet vastavalmistuneet 

koulutusasteesta riippumatta. Erityisesti vastavalmistuneen on vaikea esittää painavia argumentteja, 

joiden avulla työnantaja voisi vakuuttua työnhakijan pätevyydestä juuri kyseiseen työtehtävään. 

Koulutusalasta riippumatta työnantajan keskeisimpiä rekrytointikriteereitä ovat muun muassa 

persoonallisuus, suhdeverkostot, työkokemus, kielitaito, kyky markkinoida itseään työnantajalle 

sekä kansainvälinen kokemus. Rekrytointitilanteessa työnantaja voi ottaa huomioon myös hakijan 

pääaineen, iän, arvosanat tai jatkokoulutuksen. (Rouhelo & Ruoholinna 1999.) Aikaisempaan 

verrattuna työnantajan kriteerit ovat nousseet, kun tarjontaa työmarkkinoilla useilla aloilla on 

enemmän kuin kysyntää. 

Yleisemmin tarkasteltuna työpaikan saamisessa enemmän kuin koulutusala, koulumenestys tai 

koulutuksen kehittämät taidot, vaakakupissa painavat yksilöllisemmät taidot kuten oppimiskyky, 

sosiaaliset valmiudet, terävä äly, päättäväisyys, sujuvuus ja systemaattisuus. Tällaisten seikkojen 

huomioiminen ja esiintuominen saattavat vaatia työnhakijalta aikaisempaa työkokemusta tai muulla 

tavoin omien vahvuusalueiden erittelykykyä. (Kanervo 2006, 34–35.) Edellä kuvattuja taitoja 

voidaan pitää yleisesti akateemisten opintojen kehittäminä taitoina, joihin ei ole niinkään 

yhteydessä spesifi koulutusala vaan henkilön yksilölliset kyvyt ja asioiden sisäistämistaidot. 

Bourdieu (1985) puhuu tässä yhteydessä habituksesta, kulttuurisista käytännöistä sekä muista 

ympäristöstä omaksutuista taidoista ja käyttäytymismalleista, joita ei koulutuksen avulla opita.  
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Tarkasteltaessa yksilön ominaisuuksia, työnantajan ominaisuuksia sekä mekanismeja, joiden 

välityksellä työn kysyntä ja tarjonta kohtaavat, voidaan käyttää teoriakehikkona matching-teoriaa. 

Teoria huomioi erilaiset sosiaaliset verkostot, sosiaalisen pääoman sekä kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamista rajoittavat tekijät, kuten esimerkiksi mahdollisuudet liikkua työmarkkinoilla. 

Työllistymisen kannalta oleellista on myös se, millainen on kulloinenkin kysyntä-tarjonta-tilanne 

työmarkkinoilla. Tällöin tarkasteluun tulee ottaa huomioon eri koulutusalojen kouluttautuneiden 

asiantuntijoiden mahdollinen liikatuotanto, josta seuraa se, että asiantuntijoiden on joustettava 

muihin töihin. Tilanne toimii myös toisin päin, eli mikäli työmarkkinoilla ei ole tarjolla pätevää 

työvoimaa, joutuu työnantaja hyödyntämään muita resursseja saadakseen tekijän tarjoamaansa 

työhön. Tämän tyyppiset ongelmat ovat usein rakenteellisia, jolloin kyse on useimmiten muun 

muassa työmarkkinaliikkuvuudesta, jolloin asiantuntijuus keskittyy enemmän tietyille 

maantieteellisille alueille, ensisijaisesti suuriin kasvukeskuksiin. (Ahola 2004, 21–22.)  

Puhuttaessa työvoiman liikkuvuudesta, voidaan tarkoittaa myös liikkuvuutta siinä mielessä, että 

työntekijä tekee väliaikaisesti koulutustasoaan alempaa työtä kerätäkseen työkokemusta ja taitoja 

tehtävissä, joista olisi hyötyä tulevaisuudessa ylemmän tason tehtävissä. Tällöin myös 

koulutustasoaan alempaa työtä tekevä hyötyy tekemästään työstä. Sekä matching-teoria että 

työvoiman liikkuvuuden teoria perustuu ajatukselle, että ylikoulutus on väliaikainen tila, joka 

paranee ajan myötä ja työnhakijoiden voidaan olettaa parantavan heidän työn ja koulutustason 

kohtaantoa. (Alba-Ramírez & Blázquez 2003, 65–66.) 

Koulutuksen hyödyllisyys tai arvo ei ole yksiselitteinen asia yhteiskunnallisessa kehyksessä. Tietyn 

tutkinnon vastaavuus työmarkkinoilla saavutettavasta sijainnista väestön koulutushierarkiassa on 

yksilöllinen, ja tähän kehitykseen vaikuttaa suoraan tutkinnon taso. Puhutaan job combetition -

mallista, jossa korostetaan koulutuksen arvon suhteellisuutta. Sama absoluuttinen koulutustaso voi 

suhteelliselta arvoltaan vaihdella riippuen siitä, mikä on muiden ihmisten koulutustaso minäkin 

aikana ja tietyssä paikassa. Koulutus antaa työnantajalle signaalin työntekijän kyvykkyydestä ja 

tuottavuudesta, jota on millään näkyvällä tavalla vaikea havaita rekrytointitilanteessa. (Aro 2009, 

497.) Koulutus on siis tietyiltä osin ensivaikutelma työnantajalle, mutta se ei kuitenkaan anna täysin 

aukotonta informaatiota työnhakijan kyvykkyydestä tai muuten soveltuvuudesta kyseiseen työhön. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita työn ja koulutustason vastaavuudesta onnistuneen 

työllistymisen takeena. Tutkimuksen avulla pyritään ennustamaan, minkälaiset rakenteelliset tekijät 

tai subjektiiviset tekijät voisivat ennustaa korkeakoulutetun onnistunutta työelämään siirtymistä 

nopeasti valmistumisensa jälkeen. Tutkimuksessa työn ja koulutustason vastaavuus on 

subjektiivinen kokemus, jossa vastaaja kokee, että työ joko vastaa täysin, osittain tai ei lainkaan 

vaativuudeltaan yliopistollista tutkintoa. Tutkimuksen fokus on onnistuneessa työn ja koulutustason 

kohtaamisen tutkimisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mikä ennustaa vastavalmistuneiden generalistialojen maistereiden onnistunutta työelämään 

sijoittumista vuosina 2002 ja 2008? 

2. Miten opiskelijat itse arvioivat hyvään sijoittumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja mahdollisia 

riskitekijöitä? 

Tutkimusongelmien lisäksi tarkastellaan näiden esitettyjen ongelmien yhteyttä toisiinsa. 

Ensimmäiseen tutkimusongelmaan etsitään ratkaisua muodostamalla logistisen regressioanalyysin 

avulla ennustemalli, jossa työllistymisen laatua ennustetaan rakenteellisten selittävien tekijöiden 

avulla. Rakenteelliset tekijät ovat muuttujia, joiden tiedot perustuvat faktoihin, eivät vastaajan 

kokemuksiin tai mielipiteisiin. Toisen tutkimusongelman mallinnus perustuu subjektiivisiin 

kokemuksiin työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä. Tarkastelu on jaettu kahteen mallinnukseen, 

koska rakenteelliset ja subjektiiviset tekijät eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa, jolloin kahden 

mallin vertailulla saadaan luotettavampi tutkimusasetelma, missä rakenteelliset ja subjektiiviset 

selittäjät asetetaan rinnakkain ja voidaan arvioida sitä, kummat tekijät onnistuvat ennustamaan 

paremmin hyvää työllistymisen laatua. 

Tässä tutkimuksessa työllistymisen laadulla, tai onnistuneella työelämään siirtymisellä, tarkoitetaan 

työn ja koulutustason vastaavuuden kohtaamista työsuhteessa. Laatu voi olla matala tai korkea 

riippuen siitä, kuinka hyvin vastaaja kokee työn ja koulutustason vastaavan vaatimustasoltaan 

yliopistollista tutkintoa. Työllistymistä omaa koulutustasoa vastaavaan työhön voidaan tarkastella 

vain subjektiiviseen kokemukseen perustuvan muuttujan avulla, jolloin työn ja koulutuksen 

vastaavuudesta saadut tulokset perustuvat ainoastaan vastaajan kokemukseen hänen tilanteestaan. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa työllistymisen laatua on tutkittu sekä subjektiivisten että 
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objektiivisten muuttujien avulla, eikä kummankaan ole katsottu olevan ongelmaton tarkasteltaessa 

työn ja koulutustason vastaavuutta (ks. mm. Hämäläinen 2003, 70–73.)  

Työllistymisen laatua voidaan tässä tutkimuksessa tarkastella ryhmittelemällä selitettävä tekijä 

kahteen luokkaan, jossa vastaaja toimii joko kokonaan koulutustasoaan vastaavassa työssä tai 

työssä, joka vastaa vain osittain tai ei lainkaan yliopistollista tutkintoa. Selittävät muuttujat ovat 

joko rakenteellisia tai subjektiivisia riippuen siitä perustuvatko vastaukset omaan arvioon vai 

objektiivisiin tosiasioihin, ja myös näin ollen kysymyksenasettelusta. Kuvio 2 havainnollistaa 

tutkimusasetelmaa. 

 

Kuvio 2. Tutkimusasetelma 

Tutkimuksessa käytetään aineistona Tampereen yliopiston Ura- ja rekrytointipalveluiden vuosittain 

maisteriksi valmistuneilta keräämiä kyselyaineistoja. Maistereiden työllistymistä on Tampereen 

yliopistossa seurattu Ura- ja rekrytointipalveluiden toimesta jo 15 vuoden ajan (Tampereen 

yliopistosta vuonna 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010, 3.) Aineistot on kerätty 

kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille kyseisenä vuonna korkeakoulututkinnon suorittaneille. 

Aineistonkeruu suoritettiin kahdessa erässä sekä keväällä että syksyllä valmistuneilta, jolloin 

vastaaja on saanut kyselyn noin vuoden sisällä valmistumisesta. Taustatiedot on saatu suoraan 

Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä. Tutkimukseen on valittu vuosina 2002 ja 2008 

kerätyt aineistot. Aineiston analyysissa käytetään SPSS for Windows ohjelman versioita 16.0 ja 

18.0.  

Onnistuneen työllistymisen ennustajat

Rakenteelliset tekijät:

- sukupuoli

- asuinmaakunta

- valmistumisaika

- lukukausien aikana tehty työ

- työttömyyskuukaudet

- työllistymiskanavat

- työn piirteet

Subjektiiviset tekijät:

- työllistymiseen myönteisesti vaikuttaneet 
tekijät

- työllistymistä vaikeuttaneet tekijät
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Tutkimuksen kohdejoukko koostuu pelkistä generalistialoilta valmistuneista vastaajista. Tässä 

tutkimuksessa jaottelussa on hyödynnetty Arja Haapakorven (1998) käyttämää jaottelua, jossa 

professioaloina pidetään aloja, joilla voidaan ajatella olevan legitimoitu ammatinharjoittamisoikeus. 

Jaottelun avulla on rajattu tarkastelun ulkopuolelle ne koulutusalat, joilta valmistuu selkeästi 

professsioalojen edustajia. Generalistialoiksi tässä tutkimuksessa on määritelty humanistiselta, 

kasvatustieteelliseltä (pl. opettajat), kauppatieteelliseltä, luonnontieteelliseltä sekä kaikki 

yhteiskuntatieteelliseltä alalta valmistuneet. Professiokoulutuksiksi on tässä tutkimuksessa 

määritelty (jotka siis rajattu tutkimuskohtaan ulkopuolelle) kasvatustieteellinen (pl. yleinen 

kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede), lääketieteellinen, psykologinen ja terveystieteellinen 

koulutusala. Joissakin luokitteluissa myös oikeustieteelliset koulutusalat on määritelty 

professiokoulutukseksi, mutta Tampereen yliopiston oikeustieteelliset alat eivät pätevöitä juristin 

ammattiin, mistä syystä nämä alat on luokiteltu generalistialoihin. Koulutusalat ovat keskenään 

hyvin heterogeenisia työllistymisen suhteen ja työllistymisnäkymiin vaikuttaa suoraan muun 

muassa suhdannemuutokset ja laajemmalla aikavälillä eri koulutusalojen tunnettuus. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole eritellä koulutusaloittain työllistymisen laatua ennustavia tekijöitä, 

vaan tuottaa tietoa yleisemmin generalistialoilta valmistuneiden onnistuneesta työelämään 

siirtymisestä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on jo useaan kertaan havaittu, että generalistialoilta 

valmistuneiden työllistyminen on uran alkuvaiheessa usein haastavampaa kuin professioaloilta 

valmistuneiden (esim. Sainio 2008, 22).  

Vuonna 2002 kyselyyn vastasi 714 Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittanutta, jolloin vastausprosentiksi saatiin 73. Kun aineistosta rajataan pois kaikki 

professioaloilta valmistuneet, vastaajien määräksi saatiin 557 (79 prosenttia vastaajista). Vuonna 

2008 kyselyyn vastasi 1361 ja vastausprosentti oli 68, generalistien osuudeksi jäi 1133 (83 

prosenttia) vastaajaa. Vuosi 2008 oli siinä mielessä erityinen, että kyseisenä vuonna 

tutkintouudistuksen siirtymäaika päättyi ja monet jo työelämään siirtyneet suorittivat tutkintonsa 

loppuun. Tässä tutkimuksessa huomioidaan kuitenkin koko generalistialojen vastaajajoukko.  

Vuodet 2002 sekä 2008 valikoituivat aineistoksi siitä syystä, että nämä kaksi vuotta ovat 

korkeakoulutettujen työmarkkinatilanteen kannalta erilaisia vuosia. Näinä vuosina korkeasti 

koulutettujen työttömyysprosentit ovat olleet hyvin erilaiset (kuva 1. luvussa 2). Näiden seitsemän 

vuoden sisällä työmarkkinoilla tapahtui suuri muutos, kun talous kääntyi laskusuhdanteiseksi 

vuoden 2008 loppuvuodesta. Kyseisten vuosien katsottiin olevan otolliset vertailuajankohdat, kun 

tutkittaessa työllistymisen laatua ja sen mahdollista muutosta. Myös yksinkertaiset käytännön syyt 

ohjasivat tarkasteluvuosien valikoitumisessa, sillä näinä kahtena vuotena kysely on toteutettu täysin 
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samanlaisilla kyselykaavakkeilla. Kyselyt ovat näin ollen yhteismitallisia, jolloin vertailu on eri 

ajankohtina luotattavaa.   

Tärkein ero tarkasteluvuosien välillä on maistereiden työttömyysaste, erityisesti 

vastavalmistuneiden, sekä yleisesti myös maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. 

Vuonna 2002 työttömyysaste koko maassa korkeakoulutettujen keskuudessa oli noin kaksi 

prosenttia, kun se vuonna 2008 oli neljä prosenttia. Vaikka taloudellinen taantuma ei vielä vuoden 

2008 aikana saavuttanut huolestuttavimpia pohjalukemia, näytti korkeakoulutettujen työttömyysaste 

kuitenkin kääntyneen nousuun. Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamien tilastojen valossa näiden 

kahden tarkasteluajankohdan työttömyysasteet eroavat toisistaan hyvin selkeästi (kuvio 1). 

Oleellista on myös se, että usein vastavalmistuneiden työuran alku on muutenkin hyvin katkonainen 

sisältäen sekä työ- että työttömyyskausia, jolloin taantuman vaikutukset voivat näkyä 

työllistymisongelmina vuonna 2008 valmistuneilla, sillä taantuma on saattanut vähentää 

määräaikaisten työsuhteiden uusimista ja uusien työllistymismahdollisuuksien löytämistä.  

4.2 Työllistymisen laatua kuvaava muuttuja 

Työllistymisen onnistumista voidaan tarkastella hyvin erilaisten kriteereiden avulla. Teichler (1999, 

177) erittelee aikaisempien tutkimusten pohjalta viisi keskeistä perustetta (eritelty luvussa 2.1), 

joiden avulla asiaa on aikaisemmin tutkittu. Yksi näistä onnistuneen työllistymisen kriteereistä on 

työn ja koulutuksen vastaavuus, johon tässä tutkimuksessa erityisesti paneudutaan. 

Vastavalmistuneet sijoittuvat työelämään kohtalaisesti, mutta työuran alkuvuosina työn ja 

koulutustason vastaavuus ei ole yhtä laadukasta, jolloin korkeakoulutettu joutuu työskentelemään 

jonkin aikaa niin kutsutusti alisuorittajana.  

Vastausajankohdan työn tehtävien vaativuustasoa tiedusteltiin kysymällä Vastaako nykyinen 

työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Kysymykseen on voinut vastata 

vaihtoehdoilla 1 kokonaan, 2 osittain tai 3 ei lainkaan. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

siitä osasta vastaajia, joiden työ vastaa oman kokemuksen mukaan vaatimustasoltaan kokonaan 

yliopistollista tutkintoa. Muuttuja on koodattu uudelleen kaksiluokkaiseksi eli binaariseksi dummy-

muuttujaksi (0 = osittain tai ei lainkaan, 1 = kokonaan). Työn ja koulutustason vastaavuus katsotaan 

olevan joko korkea (1) tai matala (0). Vastaavuus on korkea siinä tapauksessa, että työ vastaa 

vastaajan kokemuksen mukaan vaatimustasoltaan kokonaan omaa koulutustasoa. 
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4.3 Rakenteelliset selittäjät 

Työllistymisen laatua voidaan tarkastella sekä rakenteellisten että subjektiivisten tekijöiden avulla. 

Rakenteellisia tekijöitä ovat faktaan perustuvia, ei omaan kokemukseen tai mielipiteeseen 

perustuvia muuttujia, usein sosiodemokrafisia taustamuuttujia. 

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, asuinmaakunta (jaettuna luokkiin 1) Pirkanmaa, 0) 

muu Suomi) sekä valmistumisaika. Valmistumisaika jakaantuu kolmeen luokkaan, jotka on 

muodostettu faktorianalyysin avulla, jolloin SPSS-ohjelman avulla valmistumisaika jakaantuu 

kolmeen frekvenssiin. Ensimmäiseen luokkaan on koodattu ne, joiden valmistumiseen on kulunut 

neljä vuotta tai vähemmän. Toinen luokka on keskiarvollinen valmistumisaika (5–6 vuotta) ja 

kolmanteen luokkaan kuuluu kaikki yli seitsemän vuotta opiskelleet vastaajat. Valmistumisaikaa 

kuvaava muuttuja on mukana siitä syystä, että erityisesti vuoden 2008 aineistossa on runsaasti 

vastaajia, joiden opinnot kestivät yli seitsemän vuotta (tutkintouudistuksen siirtymäajan 

päättymisen vuoksi), jolloin valmistumisajan voisi olettaa selittävän työllistymisen laatua tässä 

aineistossa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu opiskeluajan töiden ennustaneen yleisesti työllistymistä 

valmistumisen jälkeen. Tästä syystä tarkasteluun on otettu mukaan muuttujat, joissa vastaajilta on 

tiedusteltu opiskeluajan työssäkäyntiä. Vastaajilta kysyttiin, oliko valmistunut käynyt työssä 

opiskelujensa aikana seuraavan kysymyksen muodossa: Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi 

ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1) lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2) 

lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3) työharjoittelussa 4) lukukausien 

ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5) en ole ollut työssä opiskeluaikana. Näistä 

vaihtoehdoista tarkasteluun valikoituivat ainoastaan vaihtoehdot 1 ja 2 siitä syystä, että lukukausien 

aikana tehtyjen töiden voidaan katsoa rajoittavan eniten opiskeluun varattua aikaa ja näin ollen 

nimenomaan lukukausien aikana tehty työ on myös poliittisen keskustelun kohteena.  

Työttömyysaika. Työttömyyskokemuksia kysyttiin lomakkeella kysymyksellä: Kuinka kauan olit 

heti valmistumisen jälkeen työttömänä ennen kuin pääsit ensimmäiseen työpaikkaasi? 

Työttömyyskuukaudet on koodattu kolmeen luokkaan, jolloin työttömyyttä on voinut kokea joko 0) 

ei yhtään kuukautta, 1) 1–6 kuukautta tai 2) enemmän kuin 6 kuukautta.  

Rekrytoitumiskanavat. Valmistumisen jälkeiset työnsaantikanavat on tässä tutkimuksessa jaettu 

kolmeen vaihtoehtoon. Työllistyminen on voinut tapahtua pääasiallisesti joko piilo- ja avointen 

työllistymiskanavien kautta, joissakin tutkimuksissa käytetään myös termejä informaalit ja formaalit 
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työllistymiskanavat (mm. Rouhelo 2008, 189). Tässä tutkimuksessa avoimiksi työllistymiskanaviksi 

on luokiteltu taulukon 1 mukaisesti kaikki eri rekrytointipalveluiden kautta tapahtuva työnsaanti. 

Piilotyöllistymiskanaviin lukeutuvat vaihtoehdot, joissa vastaaja on hyödyntänyt työnsaannissa 

omaa aktiivisuuttaan ollen yhteydessä työnantajiin, omia suhdeverkostojaan tai on saanut työpaikan 

opiskeluaikaiselta työnantajalta. Kolmas vaihtoehto on, että valmistunut jatkaa samalla 

työnantajalla kuin ennen valmistumistaan. Rouhelo (2008, 189) on luokitellut myös tämän 

vastausvaihtoehdon informaaleihin eli piilotyöllistymiskanaviin. Vuoden 2008 erityislaatuisuudesta 

johtuen (maisterisuma) kyseinen vastausvaihtoehtoa on päädytty tarkastelemaan omana muuttujana. 

Rekrytoitumiskanavia erittelevään kysymykseen on voinut vastata useammalla vaihtoehdolla (esim. 

jatkaa entisellä työnantajalla ja on saanut kyseisen työpaikan verkkorekrytointipalvelun kautta). 

Tästä syystä vastauksen eivät jakaannu siten, että vastauksista tulisi yhteensä 100 prosenttia.  

Piilotyömarkkinoiden kautta tapahtuu valtaosa rekrytoinneista. Rouhelon (2008, 191) tutkimuksen 

mukaan piilotyömarkkinoiden osuus on kasvanut 1980-luvulta lähtien nousten noin 50 prosentin 

osuudesta yli 70 prosenttiin työllistymiskanavista. Osuus o suuri verrattuna avoimiin 

työmarkkinoihin, joiksi määritellään työpaikat, jotka ovat kaikkien työnhakijoiden saatavilla ja 

nähtävillä erilaisilla julkisilla työnvälityskanavilla. 

Taulukko 1. Työllistymiskanavat. 

Työllistymiskanava  Vuosi 2002 Vuosi 2008 

Avoimet työllistymiskanavat 

- Lehti-ilmoitukseen 
vastaaminen 

- Yliopiston rekrytointipalvelut 
- Työvoimatoimisto 
- Verkkorekrytointipalvelut 

37 % 34 % 

Piilotyöllistymiskanavat 
 

- Sai paikan opiskeluaikaiselta 
työnantajalta 

- Oma aktiivinen yhteydenotto 
työnantajiin 

- Hyödynsi suhdeverkostoja. 

57 % 46 % 

Jatkaa entisellä 
työnantajalla 

  23 % 36 % 

 N N=557 N=1133 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Kyselyhetken työn piirteet. Sosiaalitieteet ovat olleet keskeisessä roolissa, kun on haluttu selvittää 

työllistymiseen tai työttömyyteen vaikuttaneita yksilöllisiä tekijöitä. Yksilöllisten tekijöiden lisäksi 

huomio on kiinnittynyt yrityksiin sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ja institutionaalisten 

rakenteiden vaikutuksiin. (Koistinen 1999, 183.) Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy yksilön 

piirteisiin ja kokemuksiin sekä niiden vaikutuksiin työllistymiseen valmistumista seuraavan vuoden 

aikana. Eri instituutioiden vaikutuksia tarkastellaan kuitenkin osana rekrytoitumisprosessia siinä 
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määrin, että tarkasteluun otetaan mukaan muuttuja, joka kertoo työnantajasektorin. Myös 

työsuhteen laadun arvioinnissa tärkeässä roolissa on työnantaja, joka määrittää sen, onko työnhakija 

palkattu vakituiseen vai määräaikaiseen työsuhteeseen.  

Tarkasteltaessa tämänhetkisen työnkuvan yhteyttä työllistymisen laatuun, asiaa tarkastellaan 

työnantajasektori- ja työsuhteen tyyppi-muuttujien avulla. Työnantajasektori-muuttuja kertoo 

valmistuneen tämänhetkisen työnantajasektorin. Työnantajasektorit on tiivistetty kahteen luokkaan: 

1) julkinen sektori ja 2) yksityinen sektori (taulukko 2). Työsuhteen tyyppiä mitataan 

tarkastelemalla työsuhteen tyypillisyyttä. Tyypilliseksi työksi 0) on määritelty ne, jotka ovat 

vakituisessa työsuhteessa tai toimivat yrittäjinä/ammatinharjoittajina. Epätyypillisen työn luokkaan 

1) on määritelty määräaikaista, osa-aika- tai periodityötä tekevät tai on työllistetty/työharjoittelussa. 

Muuttuja on luokiteltu muuttujasta, jossa vastaajalta kysyttiin pääasiallista toimintaa kyselyhetkellä. 

Tällöin muuttujasta koodattiin pois vastaajat, jotka ovat jollakin tavoin työelämän ulkopuolella 

(työtön, päätoiminen opiskelija, muuten työelämän ulkopuolella). Seuraavassa taulukossa esitetään 

muuttujien muodostuminen ja jakaumat. 

Taulukko 2. Kyselyhetkisen työn piirteet. 

Työnantajasektori  Vuosi 2002 Vuosi 2008 

Julkinen sektori 

- kunta, kuntayhtymä 
- valtio, valtion liikelaitos 
- muu julkisen hallinnon 

organisaatio 

70 % 53 % 

Yksityinen sektori 
- yksityinen yritys 
- järjestö tai vastaava 
- oma yritys, vastaanotto tms. 

30 % 47 % 

 N N=304 N=530 

Työsuhteen tyyppi    

tyypillinen 
- vakituinen 
- yrittäjä/ammatinharjoittaja 

37 % 59 % 

epätyypillinen 
- määräaikainen 
- osa-aikainen tai periodityö 
- työllistetty/työharjoittelussa 

63 % 41 % 

 N N=312 N=549 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

4.4 Subjektiiviset selittäjät 

Työllistymisen laatua ennustavaan malliin, jossa tarkastellaan laatua subjektiivisten tekijöiden 

kautta, on valittu myös tekijöitä, jotka kuvaavat työllistymiseen liittyviä ongelmia. Työllistymisen 

voidaan katsoa olevan ongelmallista silloin, kun vastavalmistunut on joutunut olemaan työttömänä 

heti valmistumisensa jälkeen. Työttömyyskuukausien määrä on määritelty rakenteelliseksi tekijäksi, 
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sillä on oletettavaa, että työttömyyden kesto perustuu faktaan eikä kokemukseen sen kestosta. 

Työllistymisvaikeuksia kuvaava muuttuja on summamuuttuja, jossa eri työllistymisongelmat on 

koottu muuttujaan, jossa tarkastellaan työllistymisongelmia niiden esiintymismäärän mukaan. 

Summamuuttujaan on yhdistetty kaikki mahdolliset työllistymistä vaikeuttaneet tekijät, joita 

kyselylomakkeella lueteltiin. Ongelmavaihtoehtoja oli yhteensä kymmenen, jolloin muuttuja saa 

arvoja 0-10 väliltä. Työllistymisongelmatekijöitä saattoivat olla työkokemuksen puute, puutteelliset 

tietotekniikkataidot, puutteellinen kielitaito, tutkinto ja sen opintoyhdistelmä, tutkinnon huono 

tunnettuus, alueellinen työmarkkinatilanne, sukupuoli, ikä, perheeseen tai muuhun 

elämäntilanteeseen liittyvä syy tai joku muu, mikä. Muuttuja on koodattu kategoriseksi siten, että 

työllistymisongelmia saattoi olla 0) ei yhtään, 1) 1 ongelma, 2) 2 ongelmaa, 3) 3 tai useampi 

ongelma. Logistisessa regressioanalyysissa malliin tuodaan jokainen työllistymisongelma erikseen, 

eikä työllistymisongelmien määrää näin ollen tarkastella kyseisessä yhteydessä. 

Eräinä tärkeimmistä työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä pidetään usein tutkintoon liittyviä 

tekijöitä, omia valmiuksia sekä vahvaa suhdeverkostoa. Edellä mainittuja ulottuvuuksia 

tarkastellaan subjektiivisiin kokemuksiin perustuvien muuttujien avulla. Näin ollen kyseisten 

ulottuvuuksien hyöty työnsaannin kannalta on ainoastaan vastaajan kokemus asiasta eikä 

välttämättä vastaa esimerkiksi työnantajan näkemystä hakijan palkkaamiseen myönteisesti tai 

kielteisesti vaikuttaneista tekijöistä.  

Aineiston avulla subjektiivisia kokemuksia voidaan tarkastella kahden eri kysymyksen avulla: 

vastaajan kokemukset tämänhetkisen työn saamiseen myönteisesti vaikuttaneista tekijöistä sekä 

kokemukset työllistymisongelmista. Työllistymistä vaikeuttaneita tekijöitä tarkastellaan 

summamuuttujan avulla, jossa eri työllistymisongelmat on koottu muuttujaksi, joka tarkastelee 

ongelmien määrää, jolloin tarkastelun ulkopuolelle jää erityyppisten ongelmien ja niiden sisältöjen 

tarkastelu. Tätä muuttujaa ei kuitenkaan huomioida logistisessa regressioanalyysissa vaan ongelmat 

tuodaan yksitellen analyysiin.  

Myönteisesti työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä tarkastellaan ensin tutkintoon liittyvien 

tekijöiden vaikutuksella työpaikan saantiin. Tutkintoon liittyvistä muuttujista oli tarkoitus 

muodostaa keskiarvosummamuuttuja, joka olisi kasvattanut tutkintoulottuvuuden reliabiliteettia. 

Muuttujien välinen reliabiliteettitestaus kuitenkin osoitti, ettei tutkintoa koskevien muuttujien 

välillä ole tarpeeksi suurta homogeenisuutta, jolloin näiden tekijöiden tarkastelu on tehtävä erillisten 

muuttujien avulla. Erillisinä hyötyinä tarkastellaan myös vahvan suhdeverkoston, työharjoittelun 

sekä työkokemuksen vaikutusta työnsaantiin. 
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Myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden joukosta on muodostettu keskiarvosummamuuttuja, joka 

kuvaa omien valmiuksien myönteisiä vaikutuksia työnsaantiin. Tähän muuttujaan on yhdistetty viisi 

omia kokemuksia ja asenteita kuvaavia muuttujia. Keskiarvosummamuuttujaan valikoituneiden 

alkuperäisten muuttujien avulla lasketaan uuden mittarin homogeenisuus (sisäinen 

yhdenmukaisuus). Tämä tarkistetaan reliabiliteettitestauksella (Cronbachin alfa). Tällä tavoin 

saadaan selville taulukossa 3 esitetyt alfa-arvot. Alfa voi saada arvoja 0:n ja 1:n väliltä. Raja-

arvoksi määritetään yleensä 0,60 joissain tapauksissa myös 0,50 on riittävä, jolloin voidaan todeta, 

että sisäistä konsestisuutta on riittävästi. (Jokivuori & Hietala 2007, 104.)  

Taulukko 3. Työllistymiseen myönteisesti vaikuttaneet tekijät 

  2002 2008 

1) Tutkinto 
- Pääaine  N=346 N=959 

- Gradun luomat valmiudet ja kontaktit N=488 N=955 

2) Omat valmiudet 
(keskiarvosumma-
muuttuja) 

- Työkokemus 
- Erityisosaaminen 
- Oikea asenne ja motivaatio työhön  
- Oman lähialojen aktiivinen seuraaminen 
- Harrastuksien/luottamustehtävien tuoma 
lisäpätevyys ja kontaktit 

α=0,60 α=0,60 

 kaikki N=1690; α=0,60 

3) Suhdeverkostot - Vahva suhdeverkosto N=487 N=953 

4) Työharjoittelu - Työharjoittelun vaikutus N=482 N=942 

5) Työkokemus - Työkokemuksen vaikutus  N=486 N=963 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

 

Muuttujien vaihteluväli on sama kuin alkuperäisissä muuttujissa (1 = ei lainkaan merkitystä, 6 = 

erittäin paljon merkitystä). Keskiarvosummamuuttujan reliabiliteettikerroin on keskinkertainen. 

4.5 Menetelmät ja tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Kuvailevina analyysimenetelminä tutkimuksessa käytetään ristiintaulukointia, frekvenssijakaumia 

ja korrelaatioita. Ristiintaulukointia voidaan käyttää tarkastelemaan yhden kategorisen muuttujan 

jakaumia erikseen toisen kategorisen muuttujan luokissa. Ristiintaulukointien avulla tarkastellaan 

kahden muuttujan välistä riippuvuutta ja riippuvuuksien tilastollista merkitsevyyttä. Riippuvuus- tai 

riippumattomuustarkastelun avulla tutkitaan, eroaako tarkasteluun valitun selitettävän muuttujan 

jakaumat selittävän muuttujan eri luokissa. Ristiintaulukointi kertoo siis valitun muuttujan 

jakauman selitettävän muuttujan luokissa. (Borg ym. KvantiMOTV, FSD.) 

Ristiintaulukoinnista ei kuitenkaan aina silmämääräisesti kyetä havaitsemaan eroja jakaumissa. 

Havainnointiin on kehitetty eri menetelmille tarkoitetut merkitsevyystestaukset. 
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Ristiintaulukoinnissa tilastollista merkitsevyyttä testataan χ²-testin avulla. Testin lähtökohtaisena 

nollahypoteesina on, että muuttujien välillä ei ole riippuvuutta eli kahden muuttujan, esimerkiksi 

sukupuolen ja lukemisaktiivisuuden välillä ei olisi eroja. Toisin sanoen sukupuolella ei olisi 

vaikutusta lukemisaktiivisuuteen. Kyseisellä χ²-testillä tarkastellaan sitä, kuinka paljon havaitut ja 

odotetut frekvenssit eroavat toisistaan. Erojen ollessa tarpeeksi suuret, voidaan tulos yleistää 

tutkittavaan populaatioon, ja oletetaan, ettei ero johdu sattumasta. Ristiintaulukointi sopii hyvin 

erityisesti analyysin alkuvaiheeseen, jolloin tarkastellaan muuttujien riippuvuuksia ja pyritään 

luomaan jonkinlainen kuva omasta aineistosta ja sen sisällöstä. (Borg ym. KvantiMOTV, FSD.) 

χ²-testin tuloksia tulkitaan p-arvojen avulla. P-arvo kertoo virhepäätelmän todennäköisyyden sille, 

voidaanko muuttujien väliset erot havaita myös perusjoukosta. Merkitsevyystasot kertovat p-

arvojen raja-arvot, milloin eroa voidaan pitää tilastollisesti merkitsevänä. Arvot kertovat virheen 

todennäköisyyden, toisin sanoen todennäköisyyden, milloin saatu tulos ei päde perusjoukkoon. 

Yleisimmät merkitsevyystasot eli p-arvot ja niiden symbolit ovat: 

p<0,001*** = tilastollisesti erittäin merkitsevä 

p<0,01** = tilastollisesti merkitsevä 

p<0,05* = tilastollisesti melkein merkitsevä    

Frekvenssijakaumien avulla tarkastellaan eri likert-asteikollisten muuttujien sekä 

keskiarvomuuttujien jakaumia eri muuttujien luokissa. Frekvenssien avulla saadaan kuvaa siitä, 

millä tavoin keskiarvot muuttuvat selitettävän muuttujan eri luokissa. Sijaintilukuna käytetään 

keskiarvoja, jolloin saadaan tietoa jakauman sijaintia kuvaavista tunnusluvuista. (Nummenmaa 

2004, 54–57.) 

Korrelaatioiden avulla tarkastellaan muuttujien välisiä yhteyksiä. Korrelaatiot voivat saada arvoja 

välillä -1 ja 1. Arvojen sijoittuessa lähelle arvoa -1, merkitsee se voimakasta negatiivista yhteyttä, 

jolloin toisen muuttujan arvojen kasvaessa toisen muuttujan arvot pienenevät. Lähelle 1:tä 

sijoittuvat korrelaatioarvot ovat merkki voimakkaasta positiivisesta korrelaatiosta, jolloin toisen 

muuttujan arvojen kasvaessa myös toisen muuttujan arvot kasvavat. Lähelle nollaa sijoittuvien 

arvojen voidaan katsoa olevan merkki olemattomasta lineaarisesta yhteydestä. (Nummenmaa 2004, 

267–268.) Logistinen regressioanalyysi on herkkä multikollineaarisuudelle, eli selitettävien 

muuttujien välisille liian korkeille keskinäisille korrelaatioille. Tässä tutkimuksessa tehdyt 

korrelaatiotarkastelut ovat liitteissä 1–4. Esitutkimuksessa tehdyistä korrelaatiomatriiseista voidaan 
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tulkita, etteivät selitettävien muuttujien väliset korrelaatiot ole liian suuria otettaviksi malliin 

mukaan. 

Selittävänä analyysimenetelmänä käytetään logistista regressioanalyysia, joka on perinteisen 

regressioanalyysin epäparametrinen vastine. Regressioanalyysi on yleisesti käytetty menetelmä 

tutkimuksissa. Logistisen menetelmän avulla selitetään ja ennustetaan kaksiluokkaisen selitettävän 

muuttujan jakaumaa selittävän muuttujan suhteen. Selittävien muuttujien avulla pyritään näin ollen 

ennustamaan vaihtelua selitettävässä muuttujassa, mihin luokkaan kukin havainto kuuluu ja millä 

todennäköisyydellä. Tyypillinen tutkimusongelma on kysymys, jossa tahdotaan selvittää, mitkä 

tekijät ennustavat jonkin ilmiön toteutumista, esimerkiksi sairastumisriskiä johonkin tiettyyn tautiin. 

(Metsämuuronen 2002, 40.)   

Logistista regressioanalyysia käytetään tilanteissa, joissa selitettävä muuttuja on luokka-arvoinen ja 

selittävät muuttujat jatkuvia tai luokka-arvoisia. Luokka-arvoiset selitettävät muuttujat voivat olla 

joko kaksi- tai useampiluokkaisia, mutta useampiluokkaisten muuttujien analyysi on tarkalleen 

ottaen multinomiaalinen regressioanalyysi (Nummenmaa 2004, 320; Metsämuuronen 2002, 40.) 

Ennustaminen tapahtuu suhteellisen riskin (odds ratio) kertoimen avulla, jossa riskikerroin 1 tai 

suurempi tarkoittaa kasvanutta riskiä, kun taas 1:tä pienempi arvo kertoo pienentyneestä riskistä 

sijoittua selitettävän muuttujan luokkaan. (Jokivuori & Hietala 2007, 85–86.) Logistisen 

regressioanalyysin avulla ei pyritä ennustamaan määriä, vaan todennäköisyyksiä. Eri selittävien 

muuttujien lisääminen malliin vaikuttavat ilmiön todennäköisyyteen joko lisäämällä tai 

vähentämällä ilmiön todennäköisyyttä. (KvantiMOT.)    

Mallin soveltuvuutta ilmiön selittäjänä voidaan tarkastella erilaisten tähän tarkoitukseen 

kehitettyjen testimenetelmien avulla. Menetelminä mallin hyvyyden tarkastelussa on hyödynnetty 

pseudoselitysastetta (Nakelkerke R²) sekä mallin ennustetarkkuutta. Logistisesta regressioanalyysia 

varten kehitelty pseudo R²-kerroin kertoo miten suuren osan malliin valitut selittävät muuttujat 

onnistuvat selittämään selitettävän muuttujan vaihtelusta. Ennustetarkkuus kertoo, kuinka suuren 

osan havainnoista malli onnistuu luokittelemaan tarkasteltaviin selitettävän muuttujan luokkiin. 

Tarkkuus voidaan laskea joko yhdessä kaikille luokille tai erikseen kaikille selitettävän muuttujan 

luokille, jolloin saadaan tarkemmin esille mallin tarkkuus eri luokille. Luokkien ennustetarkkuuden 

välillä voi olla paljonkin eroa. (Nummenmaa 2004, 326.)  

Regressioanalyysia voidaan käyttää kahdella eri tavalla, joko eksploratiivisesti tai konfirmatorisesti. 

Eksploratiivisen tavan käyttö soveltuu parhaiten tilanteisiin, jossa tutkijalla ei ole ennestään teorian 
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pohjalta määräytyviä selittäviä muuttujia, vaan mukaan otetaan joukko mahdollisesti sopivia 

muuttujia. (Jokivuori & Hietala 2007, 43.) Askeltavaa mallia voidaan soveltaa joko siten, että 

annetaan tilasto-ohjelman valikoida parhaat ilmiötä selittävät tekijät tai analyysi voidaan tehdä 

hierarkkisen mallinnuksen avulla. Tässä tapauksessa malliin lisätään erilaisia muuttujaryhmiä 

askelittain. Tällä tavoin voidaan suhteuttaa eri muuttujaryhmien selitysvoimaa suhteessa 

selitettävään muuttujaan. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään hierarkkista askellusta lisäämällä 

askelittain eri muuttujaryhmiin kuuluvia selittäjiä. Lisättävät muuttujat ovat samoja, joiden on 

useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä työllistymiseen. Tässä tutkimuksessa pyritään näin 

ollen todentamaan se, voidaanko samojen tekijöiden avulla ennustaa myös sitä, tapahtuuko 

työllistyminen laadullisesti onnistuneesti, jolloin työllistymisen laatuun tullaan kiinnittämään 

huomiota yleisen työllistymisen lisäksi. 

Tutkimuksen luotettavuus. Valmiin aineiston luotettavuutta tietyn tutkimusaiheen ja 

tutkimusongelmien kuvaamisessa, tulee huomioida kyselyssä esitettyjen kysymysten reliabiliteetti 

suhteessa tutkimusongelmiin. Kysymyksiä tulisi tarkastella siitä näkökulmasta, onko mahdollista, 

että sama ihminen vastaisi kysymyksiin toisena päivänä toisella tavalla kuin mitä hän kyselyhetkellä 

oli samaan asiaan vastannut. Kysymysten luotettavuutta voidaan parantaa testaamalla (pilotoimalla) 

kyselyä ennen varsinaista aineiston keruuta. (deVaus 1986, 46.) Ura- ja rekrytointipalveluiden 

keräämää kyselyaineistoa voidaan pitää varsin luotettavana ja hioutuneena, sillä kyselyä on käytetty 

jo vuodesta 1994, jonka jälkeen kysymyksiä on muutettu kokemusten perusteella muun muassa 

tarkentamalla vaihtoehtokysymysten skaalausta ja lisäämällä tai poistamalla kysymyspatteriston 

kysymyksiä. Vuosina 2002 ja 2008 kysely on toteutettu samanmuotoisella kyselylomakkeella, 

jolloin myös tuloksia voidaan luotettavasti vertailla keskenään.  

Aineiston soveltuvuutta tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaan voidaan tarkastella sen suhteen, 

kuinka hyvin analyysiin valitut muuttujat selittävät tutkittavaa ongelmaa. Esimerkiksi 

subjektiivisten kokemusten hyödyntämisestä ollaan kahta mieltä. Subjektiiviset arviot antavat tietoa 

yksipuolisesti vastaajan kokemuksin väritetystä todellisuudesta. Toisaalta vastaajan omat 

kokemukset ovat se todellisuus, jonka vastavalmistuneet kokevat työelämään siirtyessään. Jos työn 

ei koeta olevan mielekästä tai se ei vastaajan mielestä ole koulutustasoa vastaavaa, voidaan 

kokemusta pitää hyvin todellisena, koska työntekijä on itsessään paras oman työnsä arvioija. 

Tutkimusasetelmassa tulee huomioida se, että tiedot on suurelta osin saatu subjektiivisia 

kokemuksia kuvaavien kysymysten avulla, jolloin tieto on yksipuoleista, eivätkä esimerkiksi 

työnantajan todelliset valintakriteerit tule tämän aineiston avulla esiin.  
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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka laadukkaasti eri yhteiskunnallisissa tilanteissa 

valmistuneet maisterit ovat kiinnittyneet työmarkkinoille Tampereen yliopistosta, ja mitkä asiat 

ovat olleet yhteydessä laatuun. Tutkimuskohteeksi valikoituivat vuosina 2002 ja 2008 ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet generalistialoilta valmistuneet. Tutkimukseen valikoituneet 

vuodet soveltuvat hyvin tämän tyyppiseen tarkasteluun, sillä näinä vuosina korkeasti koulutetut ovat 

valmistuneet erilaisissa yhteiskunnallisissa oloissa, erityisesti taloudellisen tilanteen ja 

työllisyystilanteen erilaisuudesta johtuen. Tällöin voidaan tarkastella erilaisen ajan vaikutusta 

akateemisten valmistuneiden uran alkuun. Se, että tutkimukseen on valikoitunut vain 

generalistialoilta valmistuneet, on oikeutettua pääasiassa siitä syystä, että professioaloilta 

valmistuneiden ryhmä jää tällaisessa aineistossa niin pieneksi, ettei sen tarkastelu tuo juurikaan 

lisäarvoa vastavalmistuneiden työllistymisestä. Tutkimus saa innoituksensa muun muassa 

Haapakorven (2000) esittämästä väitteestä, että yleisesti ottaen generalistit reagoivat herkemmin 

työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Näin ollen tutkimusasetelman rajauksessa päädyttiin siihen, 

että generalistialoilta valmistuneiden seurantavertailu tuottaa paremmin tärkeää tietoa siinä 

mielessä, että eri vuosien vertailun pohjalta saadaan kenties uutta tietoa siitä, onko tilanne tämän 

ryhmän osalta muuttunut vai pysynyt samana.   

Tutkimuksen viitekehyksen muodostavat aiheesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset, joiden avulla 

pyritään todentamaan eri tekijöiden yhteyttä työllistymisen laatuun. Koulutusekspansion 

vaikutuksista korkeasti koulutettujen työllistymisnäkymiin esimerkkinä voidaan pitää 

asiantuntijoiden tarjonnan lisääntymistä työmarkkinoilla, jolloin tarjonta on ylittänyt kysynnän 

ainakin osassa työmarkkinoita. Tarkastelun kohdistuessa vain ensimmäiseen vuoteen 

valmistumisesta, on tuloksiin syytä suhtautua asian vaatimalla kriittisyydellä, sillä työllisyystilanne 

muuttuu usein myönteisempään suuntaan työuran edetessä. Uran alkuvaihe ei kuitenkaan ole 

merkityksetön, vaan siitä voidaan myös jossakin määrin ennustaa tulevan uran kehittymistä. 

Esimerkiksi generalistialoilta valmistuneiden uran alkuvaiheen työllistymisvaikeuksien on havaittu 

olevan yhteydessä myöhemmässä vaiheessa esiintyviin työllistymisongelmiin. (Suutari 2003). 

Sainio (2008, 55) kuitenkin varoittaa tekemästä liian jyrkkiä päätelmiä siitä, miltä aloilta 

valmistuneiden työllistymisessä olisi eniten vaikeuksia. Asiaan vaikuttavat niin monet muutkin 

tekijät kuin vain koulutusala. Tästä syystä myöskään tämän tutkimuksen analyysia ei toteuteta 

puhtaasti koulutusalavertailun pohjalta, vaan vertailu tapahtuu eri ajanjaksojen välillä ja niiden 

sisällä. 

Nykyisin, kun työurat eivät ole enää suurimmaksi osaksi normaalityösuhdemalleja mukailevia, 

tilanteet muuttuvat usein ja urakehitys on useammin myös katkonaista. Valmistumisen jälkeisen 
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vuoden seurannan perusteella ei siis voida vielä tehdä tulevaa uraa sinetöiviä päätelmiä, vaan 

tulosten pohjalta olisi tärkeämpää tuoda esiin tulkintoja, jotka antaisivat kuvaa vastavalmistuneille 

siitä, mikä heitä työmarkkinoilla odottaa ja miten asiaan kannattaa suhtautua. Tilanteet voivat siis 

muuttua ajan saatossa paljonkin, ja tästä syystä tämän tutkimusaineiston kohdejoukkoa olisi 

hedelmällistä tutkia uudelleen esimerkiksi viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Tampereen 

yliopiston Ura- ja rekrytointipalvelut keräävät uraseurantakyselyllä viiden vuoden kuluttua 

vastaavan kaltaisia asioita kuin mitä tässäkin tutkimuksessa aineistona toimineessa kyselyssä on 

kysytty. Tämän tutkimuksen reliabiliteettia voitaisiinkin parantaa tutkimalla samaa kohderyhmää 

siis vielä uudelleen. Tällöin voitaisiin kehittää paremmin jatkumon mallia urakehityksessä ja muun 

muassa taantumavuosien 2008–2009 vaikutusta urakehitykseen.  

Yhteiskunta- ja ihmistieteissä ilmiöstä jää usein selittämättä hyvin suuri osa. Tämä johtuu ilmiöiden 

moniulotteisuudesta. Mallinnuksiin on lähes mahdotonta saada näkyviin kaikkia ilmiöön 

vaikuttavia tekijöitä. Tällöin on vain hyväksyttävä jokin mahdollisimman pätevä malli, jossa on 

huomioitu tekijöitä, joilla voidaan katsoa aikaisemman tutkimuksen perusteella olevan yhteyttä 

tutkittavaan ilmiöön.  
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Työn ja koulutustason vastaavuus 

Vuoden 2002 vastanneista (N=714) generalistialoilta valmistuneiden osuus (N=557) kaikista 

vastaajista oli 78 prosenttia ja vuonna 2008 vastanneista (N=1361) generalistialoilta valmistuneiden 

vastaajien osuus (N=1133) oli 83 prosenttia. Vuoden 2008 vastaajien merkittävästi suurempi määrä 

johtuu osaltaan maisterisuman vaikutuksesta valmistuneiden suurempaan määrään. Vastanneista 

koulutustasoaan vastaavassa työssä vastaushetkellä koki työskentelevänsä vuonna 2002 61 

prosenttia ja vuonna 2008 53 prosenttia vastaajista. Loput vastaajista koki, että heidän työnsä vastaa 

joko osittain tai ei lainkaan vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa (matala/keskinkertainen 

työllistymisen laatu). Ero vuosien välillä on ristiintaulukoinnin avulla tarkasteltuna tilastollisesti 

merkitsevä (p=0.002) ja näin ollen ero on yleistettävissä perusjoukkoon tarkasteluvuosina 

Tampereen yliopistosta generalistialoilta valmistuneiden sijoittumisesta koulutustasoaan vastaaviin 

töihin. Työllistymisen laatu on heikentynyt vastavalmistuneiden keskuudessa siten, että noin 

kahdeksan prosenttiyksikköä pienempi osuus vastaajista on saanut kokonaan koulutustasoaan 

vastaavaa työtä vuoden sisällä valmistumisesta. Kuviossa 3 esitetään vastaajien jakaumat työn ja 

koulutustason vastaavuuden mukaan. 

 
Kuvio 3. Työn ja koulutuksen vastaavuus tarkasteluajankohtina. 
Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen & Tampereen yliopistosta 2008 
valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565).  

Luvuissa 5.2 ja 5.3 pyritään ennustemallien avulla tulkitsemaan onko ennustavilla tekijöillä eroa sen 

suhteen, työllistyykö vastavalmistunut koulutustasoaan vastaavaan työhön, jolloin ainut hyvän 

työllistymisen kriteeri ei ole työmarkkinatilanne vertailuasetelmalla työssä/työtön. Tarkastelussa 

huomioidaan sekä työn ja koulutustason vastaavuus että mahdollinen muutos kahden tarkasteluajan 

välillä. Selittäviksi tekijöiksi on valittu erilaisia luvussa kolme esitettyjä muuttujia, jotka voivat olla 

joko subjektiivisia tai rakenteellisia tekijöitä, jotka kuvaavat sellaisia henkilön ominaisuuksia, 

joiden on aikaisemmissa tutkimuksissa katsottu olevan yhteydessä työllistymiseen.  
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5.2 Työn ja koulutustason hyvää vastaavuutta selittäviä tekijöitä: 

ristiintaulukointi 

Työn ja koulutustason vastaavuutta tarkastellaan tässä luvussa ristiintaulukoiden avulla. 

Sukupuolittain tarkasteltuna valmistuneiden sukupuolijakauma on pysynyt lähes samana 

tarkasteluajankohtina. Vielä pari vuosikymmentä sitten naiset olivat vielä selvänä vähemmistönä 

korkeakoulutuksessa, minkä jälkeen osuus on ollut tasaisesti kasvussa eri puolilla Eurooppaa. 

(Kanervo 2006, 81.) Aikaisempien tutkimusten mukaan lähes yhtä suuri osa miehistä kuin 

naisistakin työllistyy koulutustasoaan vastaaviin töihin valmistumisensa jälkeen. Taulukon 4 

mukaan ei myöskään tutkimuskohteena olevassa aineistossa eroja voida havaita. Jakauma vastaa 

yleistä sukupuolijakaumaa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, joka on noin 30:70 naisten ollessa 

enemmistönä. Aikaisemmissa tutkimuksissa sukupuolten välisiä eroja on havaittu kuitenkin 

urakehityksen nopeudessa. Miesten urat kehittyvät naisten uria nopeammin, mikä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että miehet etenevät urillaan korkea-arvoisimpiin tehtäviin naisia nopeammin ja 

todennäköisemmin. (Kanervo 2006, 112.) 

Kyselyajankohtana asuinmaakunnakseen Pirkanmaan kertoo noin puolet vastaajista kumpanakin 

vuotena. Muut maakunnat on huomioitu yhdistämällä ne yhteen kokoavaan luokkaan. Jakauman 

perusteella suunnilleen samansuuruinen osa on joko joutunut tai tahtonut muuttaa työn perässä 

muihin maakuntiin, ja toinen puoli vastaajista on löytänyt työtä Pirkanmaalta.   

Vuoden 2008 suuri valmistuneiden määrä heijastuu valmistumisajan jakaumaan. Yli puolella 

vastaajista vuonna 2008 oli kulunut valmistumiseen seitsemän vuotta tai kauemmin. Vuonna 2008 

valmistuneiden joukossa on suuri määrä niitä, jotka suorittivat kesken jääneen tutkintonsa valmiiksi 

ennen tutkintouudistuksen siirtymäajan umpeutumista. Vuoden 2002 valmistumisaika on jakautunut 

selkeämmin tasaisesti kaikkiin kolmeen luokkaan (taulukko 4). 

Työttömyyskuukaudet. Vastaajista noin 80 prosenttia ei ollut kokenut työttömyyttä yhtään kuukautta 

heti valmistumisensa jälkeen. Korkeintaan puoli vuotta työttöminä vastaajista oli noin 

kaksikymmentä prosenttia, kun seitsemän kuukautta tai kauemmin heti valmistumisen jälkeen 

työttöminä olleiden osuus oli kumpanakin tarkasteluajankohtana vain noin kaksi prosenttia 

vastaajista.  
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Taulukko 4. Taustamuuttujat korkean työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmässä tarkasteluajankohtiin 

jaoteltuna. 

 2002 2008 

 % % 

sukupuoli 
- nainen 
- mies 

  
77 74 
23 26 

 N=861; p=0,328 

asuinmaakunta 
- Pirkanmaa 
- muu 

  

50 47 

50 53 

 N=861; p=0,297 

valmistumisaika 
- 4 vuotta 
- 5-6 vuotta 
- 7- vuotta 

  

26 15 
40 30 
34 55 

 N=855; p=0,001 

työttömyyskuukaudet   
0 80 81 
1-6 kk 18 17 
7- kk 2 2 
 N=784 ;p=0,930 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Lukukausien aikana oman alan töitä tehdään runsaasti jo opintojen aikana, kun vastaajista noin 70 

prosenttia tai useampi, ilmoitti tehneensä opiskelualansa töitä jo lukukausien aikana. Vuonna 2002 

alle puolet vastaajista (40 prosenttia) kertoo tehneensä muuta kuin opiskelualan työtä lukukausien 

aikana. Osuus on jonkin verran kasvanut vuoteen 2008 tultaessa, jolloin 47 prosenttia vastaajista 

kertoi tehneensä lukukausien aikana muuta kuin opiskelualaan liittyvää työtä. (p=0,049). 

Jakaumasta voisi tehdä tulkintoja muun muassa siitä, että korkeakoulutettujen mahdollisuudet oman 

koulutusalansa töihin opiskeluaikana ovat heikentyneet.  

Taulukko 5. Opiskeluajan työt korkean työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmässä. 

 2002 2008 

Opiskeluajan työt % % 

Lukukausien aikana oman 
alan töissä 
- kyllä 
- ei 

 
 

70 74 

30 26 

 N=861; p=0,198 

Lukukausien aikana muussa 
kuin oman alan töissä 
- kyllä 
- ei 

 
 

40 47 
60 53 

 N=861; p=0,049* 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen & Tampereen yliopistosta 2008 
valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565).  

Työllistymiskanavia kuvaavat muuttujat on jaoteltu kolmeen uuteen muuttujaan luvussa neljä 

esitetyllä tavalla. Työllistymiskanavat voidaan jakaa piilo- ja avoimiin työmarkkinoihin, joihin on 

luokiteltu eri rekrytoitumiskanavat. Tarkastelun kolmas ulottuvuus on vastaus, jossa vastaaja jatkaa 
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entisellä työnantajalla. Muuttujat on uudelleenkoodattu siten, että jokainen vaihtoehto on erotettu ja 

koodattu omaksi dummy-muuttujaksi, jolloin vastaus saa arvon nolla (0) mikäli vaihtoehtoa ei ole 

mainittu ja arvon yksi (1) mikäli kyseinen vaihtoehto on mainittu eli tämänhetkinen työpaikka on 

saatu kyseistä hakukanavaa apuna käyttäen. Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

Taulukko 6. Työllistymiskanavat. 

 2002 2008 

Työllistymiskanavat % % 

Piilotyönhakukanavat 
- kyllä 
- ei 

  

57 46 

43 54 
 N=861; p=0,002** 

Avoimet työnhakukanavat 
- kyllä 
- ei 

  
37 34 
63 66 

 N=861; p=0,440 

Jatkaa entisellä työnantajalla 
- kyllä 
- ei 

  
23 36 
77 64 

 N=861; p=0,001*** 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen & Tampereen yliopistosta 2008 
valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565).  

Piilotyömarkkinoiden kautta työllistyi vuonna 2002 merkittävästi enemmän vastavalmistuneita kuin 

vuonna 2008. Ero on noin kymmenen prosenttiyksikköä. Ero saattaa johtua esimerkiksi taantuma-

ajan ilmiöstä, jolloin työnantajien palkkaamisherkkyys laskee eikä töitä ole yhtä helppo saada, kun 

työnantajat yrittävät ennakoida tulevaa taantumakautta säästökuurilla.  

Vuonna 2008 useampi valmistunut jatkaa entisellä työnantajalla, joka saattaa kertoa maisterisuman 

vaikutuksesta vastaajien profiiliin. Useat tuolloin valmistuneista olivat todennäköisesti jo ennen 

valmistumistaan työelämässä eivätkä valmistumisen jälkeen vaihtaneet työpaikkaa esimerkiksi 

paremmin omaa koulutusalaa vastaaviin töihin. 

Korkeakoulutetuista merkittävä osa on vuosikymmenien ajan työllistynyt julkisen sektorin 

organisaatioihin. Syynä tähän on pidetty ensisijaisesti julkisen sektorin tarkempia 

pätevyysvaatimuksia, jotka edellyttävät työntekijältä tiettyä vähimmäiskoulutustasoa. Yksityinen 

sektori näyttäisi kasvattaneen osuuttaan työllistävänä sektorina vuoteen 2002 verrattuna. 

Tarkasteluvuosien välillä voidaan havaita merkittäviä muutoksia valmistuneiden sijoittumisessa eri 

työnantajasektoreille. Vielä vuonna 2002 lähes 70 prosenttia vastavalmistuneista sijoittui korkean 

työn ja koulutustason vastaavuuden tehtäviin julkiselle sektorille. Vuonna 2008 osuus oli enää noin 

puolet ryhmästä, jolloin yksityisen sektorin työllistämisvaikutus kasvoi merkittävästi. Tämä muutos 

on huomionarvoinen korkeakoulutettujen työllistymisen laadun kannalta.  
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Työsuhteen laadun suhteen tarkasteltuna kehitys näyttäisi olevan myönteistä. Vuonna 2008 

tyypillisessä työsuhteessa toimi 60 prosenttia vastaajista, kun osuus vuonna 2002 oli noin 

kolmannes vastaajista (37 %). Tulkinnassa on kuitenkin oltava varovainen, sillä vuonna 2008 

vastaajien keskuudessa on todennäköisesti enemmän sellaisia vastaajia, jotka ovat olleet 

työelämässä jo suhteellisen kauan ennen valmistumistaan, jolloin työsuhdekin on todennäköisesti 

vakiintuneempi. Ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta tulkinta kuitenkin epävarma.  

Taulukko 7. Työsuhteen laatu. 

 2002 2008 

Työsuhdeasiat % % 

työnantajasektori 
- yksityinen 
- julkinen 

  

31 47 

69 53 
 N=834; p=0,001*** 

työsuhteen laatu 
- tyypillinen 
- epätyypillinen 

  
37 60 
63 40 

 N=861; p=0,001*** 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen & Tampereen yliopistosta 2008 
valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565).  

Työllistymistä vaikeuttaneita tekijöitä tarkastellaan summamuuttujan avulla, jossa on yhdistetty 

kaikki työllistymisongelmat, joita kyselylomakkeella oli eritelty. Työllistymisongelmia 

tarkastellaan näin ollen niiden määrän eikä laadun suhteen. Aineiston avulla on kehitetty 

hyötyulottuvuuksia, joiden on koettu vaikuttaneen myönteisesti kyselyhetkisen työn saantiin. 

Ulottuvuuksien keskiarvot ja keskihajonnat esitetään kummankin tarkasteluvuoden kohdalla 

samoissa taulukoissa vertailuasetelman helpottamiseksi. Lopulliset logistisen regressioanalyysin 

avulla muodostetut mallit esitetään myös yhteisesti samaan taulukkoon koottuna.  

Työllistymisongelmat. Työllistymisongelmat eivät ole aineistoissa prosentuaalisesti tarkasteltuna 

yleisiä. Työllistymisongelmien määrää mittaava summamuuttuja, johon on yhdistetty kaikki 

mahdolliset työllistymisongelmat, on muodostettu ilmentämään ongelmien yleisyyttä koko 

aineistossa. Tätä muuttujaa ei käytetä logistisessa regressiomallissa vaan se on muodostettu 

työllistymisongelmien yleisyyttä kuvaavaksi muuttujaksi. Valtaosa vastaajista (noin 70–80 

prosenttia) ei ollut kokenut lainkaan työllistymisongelmia kumpanakaan tarkasteluvuotena. Vuoteen 

2002 verrattuna vuoden 2008 tilanne on heikentynyt, mutta esimerkiksi keskiarvotarkastelussa 

tilanne ei kovin selkeästi näy (taulukko 8.). Kuitenkin, kun aineiston tarkastelua tarkennetaan 

ongelmien lukumäärän suhteen, huomataan ongelmien lisääntyminen vuonna 2008 selkeämmin. 

Vuonna 2008 jopa yli kuusi prosenttia vastaajista oli kokenut yli kolme työllistymisongelmaa, kun 

vuonna 2002 osuus oli noin kolme prosenttiyksikköä pienempi. Tulos viittaisi siihen, että vuoden 
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2008–2009 aikana Suomeen yltäneen taloudellisen taantuman vaikutukset on havaittavissa 

työllistymismahdollisuuksien vaikeutumisena. 

Subjektiivisia kokemuksia kuvaaviin muuttujiin kuuluu kymmenen työllistymisongelmia erittelevää 

muuttujaa. Yleisimpiä työllistymistä vaikeuttaneita tekijöitä koettiin olevan työkokemuksen puute 

sekä alueellinen työmarkkinatilanne. Vuoden 2008 aineistossa työllistymisongelmien määrä oli 

suurempi ja myös osuudet eri ongelmien jakaumissa olivat suurempia vuoteen 2002 verrattuna. 

Vuoden 2002 aineistossa mikään työllistymisongelmista ei ollut tilastollisesti merkittävä. 

Taulukko 8. Työllistymisongelmien esiintyvyys korkean työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmässä 

tarkasteluajankohtina. 

 2002 2008 

Työllistymisongelmat % % 

0 ongelmaa 78 72 

1 ongelma 14 12 

2 ongelmaa 4,5 9,5 

3-6 3,5 6,5 

 N=861; p=0,010** 

keskiarvo (keskihajonta) 0,35 (0,725) 0,51 (0,913) 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 
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Taulukko 9. Työllistymisongelmat korkean työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmässä 

tarkasteluajankohtina. 

 2002 2008 

Työllistymisongelmat % % 

Työkokemuksen puute 
- mainittu 
- ei mainittu 

  

11 18 

89 82 
 N=861; p=0,005** 

Puutteelliset tietotekniikkataidot 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
0,5 1 

99,5 99 
 N=861; p=0,449 

Puutteellinen kielitaito 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
1,5 1 

98,5 99 
 N=861; p=0,416 

Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
3 4,5 

97 95,5 
 N=861; p=0,275 

Tutkinnon huono tunnettuus 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
1,5 3 

98,5 97 
 N=861; p=0,126 

Alueellinen työmarkkinatilanne 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
9 15 

91 85 
 N=861; p=0,012* 

Sukupuoli 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
2 2,5 

98 97,5 
 N=861; p=0,907 

Ikä 
- mainittu 
- ei mainittu 

  
3,5 2,5 

96,5 97,5 
 N=861; p=0,513 

Perheeseen tai muuhun 
elämäntilanteeseen liittyvä syy 
- mainittu 
- ei mainittu 

 
 

1,5 2 
98,5 98 

 N=861; p=0,345 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Myönteisesti työllistymiseen vaikuttaneet tekijät. Työllistymistä kyselyhetken työhön edistäneitä 

tekijöitä tarkastellaan kuuden muuttujan avulla. Muuttujat kuvaavat kuutta hyötyaluetta, jotka 

liittyvät tutkinnon pääaineeseen tai gradun luomiin valmiuksiin ja kontakteihin, omiin valmiuksiin, 

suhdeverkostoihin, työkokemukseen sekä työharjoittelun vaikutukseen työllistymisessä. 

Tutkinnon myönteisiä vaikutuksia työllistymiseen oli tarkoitus tarkastella summamuuttujan avulla, 

johon oli yhdistetty tutkinnon pääaine, opintoyhdistelmä sekä gradun luomat valmiudet ja kontaktit. 

Muuttujien keskinäinen korrelaatio osoittautui kuitenkin niin suureksi, että tarkasteluun valittiin 

ainoastaan pääaineen hyödyllisyyttä sekä gradun luomien valmiuksien ja kontaktien hyödyllisyyttä 
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kuvaavat muuttujat, joita tarkastellaan erikseen. Muuttujat saavat arvoja välillä 1–6 (ei lainkaan-

erittäin paljon).  

Pääaine. Keskiarvotarkastelussa havaitaan eroja pääaineen hyödyllisyyden jakautumisessa 

tarkasteluajankohtien välillä. Pääaineen hyöty on korostunut vuonna 2008 keskihajonnan ollessa 

myös pienempi vuoteen 2002 verrattuna. (2002: m=3,33, sd=2,70; 2008: m=4,20, sd=1,90). Erot 

vuosien välillä voivat kertoa esimerkiksi eri pääaineiden tunnettuuden eroista, jolloin tietyissä 

pääaineissa omaa koulutusta voidaan hyödyntää enemmän työnhakutilanteessa ja sen 

rekrytointiarvo on korkeampi. Kun vastausjakaumaa tarkasteltiin ristiintaulukoimalla pääaineen 

vaikutus koulutusalan mukaan, kaikissa koulutusalaryhmissä korostuivat kuitenkin erittäin paljon 

hyötyneiden ryhmä. Oletettavasti niillä, jotka ovat päätyneet omaa koulutustasoaan vastaaviin 

töihin, pääaineella on ollut merkitystä rekrytoitumistilanteessa. Vaikka usein korostetaan sitä, että 

monien generalistialojen edustajat kilpailevat samoista työpaikoista, ei pääaineen voida katsoa 

olevan täysin merkityksetön työpaikan saamisessa.  

Gradun luomat valmiudet ja kontaktit. Tarkasteltaessa gradun hyödyllisyyttä työnsaannin kannalta 

ei sen hyödyllisyyttä arvostettu kovin korkealle. Kaikkien koulutusalojen vastaukset painottuivat 

arvoon 1 eli ei lainkaan merkitystä. Eniten gradun luomien valmiuksien ja kontaktien merkitys 

korostui kasvatustieteiden koulutusaloilla (huom. pois lukien luokanopettajakoulutus), joista lähes 

30 prosenttia vastaajista koki sen hyödyttäneen työn saamisessa erittäin paljon. Vähiten hyötyä 

kokivat olevan kauppatieteiden aloilta valmistuneiden keskuudessa.  

Omat valmiudet ulottuvuus. Omien valmiuksien hyötyulottuvuutta kuvaa tässä tutkimuksessa 

keskiarvosummamuuttuja, joka saa arvoja välillä 1-6 (ei lainkaan-erittäin paljon). Tämä 

keskiarvosummamuuttuja on muodostettu faktorianalyysin avulla ja tässä muuttujassa yhdistyvät 

omat kokemukset ja asenteet. Mitä suuremman arvon muuttuja saa, sitä suurempi merkitys 

ulottuvuudella on ollut työllistymiselle nykyiseen työpaikkaan. Omien valmiuksien voidaan katsoa 

hyödyttäneen hyvin tasaisesti kumpanakin tarkasteluajankohtana vastanneiden työllistymistä. 

Vastaukset jakaantuvat korkeisiin hyötylukuihin lähelle neljää. Keskihajontaluvut ovat pieniä 

jääden kummassakin ryhmässä alle yhden. 

Suhdeverkosto-ulottuvuus. Työllistymiseen on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan 

vahva suhdeverkosto, jolloin työn saantiin vaikuttaa työntekijän maine ja tunnettuus työpaikalla tai 

työnantajan lähipiirissä. Samassa yhteydessä puhutaan sosiaalisen pääoman käsitteestä mikä viittaa 

työnhakijan tunnettuuteen ja maineeseen työmarkkinoilla. (Luoma-aho 2005). Suhdeverkoston 
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hyötyulottuvuutta voidaan tässä tutkimuksessa mitata yhden muuttujan avulla. Vahvan 

suhdeverkoston vaikutus on arvioitu melko vähän työnsaantiin myönteisesti vaikuttaneeksi tekijäksi 

(keskiarvo kumpanakin vuonna alle 3). Toisaalta keskihajonta on melko suuri, jolloin vastaukset 

jakaantuvat laajemmalle. Vahvojen suhdeverkostojen ei voida tämän tarkastelun perusteella katsoa 

olleen tyypillinen ja merkityksellinen työnsaantiin myönteisesti vaikuttanut tekijä millekään 

tarkastelluista koulutusaloista, mutta suuresta keskihajonnasta voisi tehdä tulkintoja, että niille, 

joilla on vahvat verkostot, heille ne ovat myös olleet hyödyllisiä. Suhdeverkostot kehittyvät 

kuitenkin koko työuran ajan, jolloin vielä valmistumisajankohtana harvalla on ehtinyt kehittyä 

laajoja verkostoja. Vähiten suhdeverkostoista olivat kokeneet hyötyneen humanistisilta aloilta 

valmistuneet. 

Työkokemus. Työkokemuksen merkitys työnsaannin kannalta myönteisenä asiana korostui 

kumpanakin tarkasteluajankohtana. Toisaalta keskihajonta on suurta lähestyen arvoa kaksi 

kumpanakin tarkasteluajankohtana. Tulos vahvistaa oletusta siitä, että työmarkkinoilla arvostetaan 

enenevässä määrin aikaisempaa työkokemusta omalta koulutusalalta mikäli, halutaan työllistyä 

omaa koulutusta vastaavaan työhön.     

Työharjoittelu. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että työharjoittelun vaikutus työllistymisen 

kannalta on ollut hyvin vähäinen (mm. Rouhelo & Ruoholinna 1999). Tähän tutkimukseen 

työharjoittelun koettu merkitys työllistymiseen on aikaisemmista tuloksista huolimatta mukaan, 

sillä tarkastelun kohdistuessa työllistymisen laatuun eikä työllistymiseen yleensä, työharjoittelun 

merkitystä tarkastellaan eri lähtökohdista. Tekijä on valikoitunut tarkasteluun myös siksi, että 

korkeakoulututkinnoissa harjoittelun lisääntyessä tilannetta ja vaikutusta on tarpeellista arvioida 

uudelleen ja vertailla eri vuosien tuloksia keskenään. 

Työharjoittelun ei koettu hyödyttäneen työllistymistä erityisen paljon. Eniten työharjoittelusta 

kokivat hyötyneensä humanistisilta aloilta valmistuneet, joista yli 20 prosenttia vastaajista oli 

arvottanut työharjoittelun merkityksen erittäin merkittäväksi. Toisaalta myös toinen ääripää, ei 

yhtään merkitystä, korostui humanistisilla aloilla prosenttiosuuden noustessa noin 40 prosenttiin. 

Myös luonnontieteellisiltä aloilta valmistuneiden kokemukset työharjoittelun hyödyllisyydestä eivät 

olleet kovin korkeat. Työharjoittelun hyödyllisyyden erot voivat johtua ensisijaisesti eri 

oppiaineiden eriävistä harjoittelukäytännöistä. Kaikissa oppiaineissa tutkintoon ei kuulu pakollista 

harjoittelua, jolloin harjoittelun hyödyllisyyden mittaamisen tarkkuus on epätarkka. 
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Taulukko 10. Työllistymiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden arvot työn ja koulutustason vastaavuuden 

mukaan vuosina 2002 ja 2008. 

Hyötyulottuvuudet 2002 m (sd) 2008 m (sd) 

Pääaine  3,33 (2,70) 4,20 (1,90) 
Gradun luomat kontaktit ja valmiudet 2,49 (1,75) 2,27 (1,70) 
Omat valmiudet  3,76 (0,90) 3,95 (0,90) 
Suhdeverkostot  2,82 (1,70) 2,85 (1,85) 
Työkokemus  4,08 (1,80) 4,41 (1,82) 
Työharjoittelu  2,95 (1,90) 2,65 (2,00) 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

5.3 Onnistuneen työllistymisen rakenteelliset ennustajat: logistinen 

regressioanalyysi  

Kahdessa seuraavassa luvussa raportoidaan logistisen regressioanalyysin avulla kaksi erillistä 

mallinnusta, joissa ennustetaan työn ja koulutustason vastaavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Ensimmäiseen malliin otetaan mukaan kaikki rakenteellisia tekijöitä edustavat muuttujat. Toisessa 

mallissa ennustemalli rakentuu subjektiivisiin kokemuksiin perustuvien tekijöiden avulla. Mallit 

toteutettiin ensin askeltavana hierarkkisena mallinnuksena, mutta tulosten mukaan askeltava 

mallinnus ei tuonut lisäarvoa, joten mallit on tehty yhdellä askeleella, jolloin kaikki mahdollisesti 

ilmiötä selittävät tekijät on tuotu malleihin yhtä aikaa. Rakenteellisia tekijöitä kuvaavat muuttujat 

on kategorisoitu neljään osaan, jotka kukin tuovat selitettävän ilmiön tarkasteluun erilaisia 

näkökulmia. Subjektiivisia tekijöitä edustavat muuttujat on kahdessa kategoriassa, työllistymiseen 

myönteisesti vaikuttaneet tekijät sekä työllistymistä vaikeuttaneet tekijät. 

Rakenteellisten tekijöiden mallin kokonaisselitysaste R² on vuoden 2002 aineistossa noin 10 

prosenttia mitä voidaan pitää heikkona. Malli luokittelee kaikista tapauksista oikein 66 prosenttia. 

Osuutta pienentää se, että malli onnistuu luokittelemaan matalan vastaavuuden ryhmään kuuluvista 

oikein vain alle 33 prosenttia. Korkean vastaavuuden ryhmän tapauksista oikein luokittuu 87 

prosenttia. Vuoden 2008 mallin kokonaisselitysaste R² jää vuoden 2002 ohella heikoksi luokitellen 

kaikista tapauksista oikein 63 prosenttia. Malli luokittelee matalan vastaavuustason ryhmään 

kuuluvien vastaukset hieman paremmin kuin vuoden 2002 mallissa, kun taas korkean vastaavuuden 

ryhmään kuulumista malli ennustaa 15 prosenttiyksikköä heikomman osuuden havainnoista. 
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Taulukko 11. Selitysasteet rakenteellisten tekijöiden mallissa. 

2002 (vakio: 61,0) pseudoselitysaste R² selitysaste kaikki selitysaste korkea/matala 

χ²=37,620; df=14; p=0,001 0,101 65,5 86,7/32,6 

2008 (vakio: 52,8) pseudoselitysaste R² selitysaste kaikki selitysaste korkea/matala 

 χ²=81,230; df=14; p<0,001 0,118 62,7 71,3/53,1 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Taustamuuttujat. Taustamuuttujista paras selittäjä on valmistumisvuosi. Vuonna 2002 

keskimääräistä nopeammassa ajassa valmistuneet onnistuivat työllistymään lähes kaksi kertaa 

paremmin omaa koulutustasoa vastaavaan työhön kuin yli keskiarvoajassa valmistuneet. 

Merkitsevyyden taso on kuitenkin vain oireellinen p-arvon ollessa 0,063. Vuonna 2008 

valmistuneiden sijoittuminen oli parhainta keskiarvoajassa valmistuneiden ryhmässä, joiden 

todennäköisyys kuulua korkean työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmään oli kauemmin 

opiskelleisiin verrattuna lähes kaksinkertainen. Mitä kauemmin vastaaja on opiskellut, sitä 

todennäköisemmin hän ei ole valmistumista seuraavan vuoden sisällä työllistynyt koulutustasoaan 

vastaavaan työhön. Tulos on ristiriidassa väittämän kanssa, jonka perusteella opiskelijat 

viivästyttäisivät valmistumistaan kunnes saavat omaa koulutustasoaan tai koulutusalaansa vastaavaa 

työtä. Toisaalta vuonna 2008 tilanne saattoi monella valmistuneella olla se, että valmistuminen oli 

välttämätöntä eikä laskelmointiin jäänyt varaa tutkintouudistuksen pakottaessa valmistua 

määräaikaan mennessä tai siirtymällä uusiin tutkintovaatimuksiin.  

Jo aikaisemmissakin tutkimuksissa on ilmennyt, ettei sukupuolella ole merkitystä 

vastavalmistuneiden työllistymisessä. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset vahvistavat, ettei 

sukupuolella ole myöskään merkitystä työn ja koulutustason vastaavuuden suhteen tarkasteltuna. 

Aikaisemmin suoritetun tutkinnon yhteyttä työllistymisen laatuun ei voida myöskään todeta. 

Asuinmaakunnan yhteyttä työllistymisen laatuun ei tuloksissa voida todeta vaan jakauma on hyvin 

tasainen maakuntien välillä. Korkeakoulutettujen keskuudessa alueellinen liikkuvuus etenkin uran 

alussa on suurta, jolloin työtä otetaan vastaan todennäköisesti sieltä missä koulutusta vastaavaa 

työtä on tarjolla. Asuinmaakunnan valinnassa on saattanut vaikuttaa näin ollen työpaikkatarjonta 

eikä esimerkiksi vahva kotiseuturakkaus.  

Opiskeluajan työt. Lukukausien aikana tehdyn työn suhde työllistymisen laatuun ilmeni 

kumpanakin tarkasteluajankohtana. Lukukausien aikana tehty omaan koulutusalaan liittyvää työ 

lisäsi todennäköisyyttä toimia vuoden sisällä valmistumisesta työssä, joka vastaa vaativuudeltaan 

omaa koulutustasoa. Vuonna 2008 oman koulutusalan työt kasvattivat todennäköisyyttä kuulua 

korkean työn ja koulutustason ryhmään lähes kolminkertaiseksi, vuonna 2002 todennäköisyys 
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kasvoi kaksinkertaiseksi. Muun kuin omaan koulutusalaan liittyvän työn tekeminen ei heikentänyt 

todennäköisyyttä työskennellä omaa koulutustasoa vastaavassa työssä.  

Työttömyyskuukaudet. Heti valmistumisen jälkeen koettujen työttömyyskuukausien määrän suhde 

työn ja koulutustason vastaavuuteen tuli esiin vuoden 2002 aineistossa. Yli seitsemän kuukautta 

työttömänä olleiden todennäköisyys toimia omaa koulutustasoaan vastaavassa työssä oli heikompi 

verrattuna valmistuneisiin, jotka eivät olleet joutuneet kokemaan työttömyyttä yhtään kuukautta 

valmistumisensa jälkeen. Työttömyyden pitkittyminen heikensi todennäköisyyttä kuulua korkean 

työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmään jopa 70 prosenttia. Vuoden 2008 aineistossa 

työttömyyskuukausien määrän yhteyttä työllistymisen laatuun ei havaittu. 

Työllistymiskanavat. Valmistunut voi työllistyä joko piilo- tai avointen työmarkkinoiden kautta. 

Tarkastelussa on huomioitu erikseen myös vaihtoehto, jossa vastaaja jatkaa samalla työnantajalla, 

sillä tämän muuttujan avulla on pyritty huomioimaan se, että henkilöt valmistuvat eri vaiheissa 

omaa työuraa. Joidenkin vastaajien valmistuminen ei siis tapahdu samalla hetkellä, kun ura alkaa. 

Työllistymiskanavien ennustearvo ei ole merkittävä työn ja koulutustason vastaavuutta 

ennustettaessa. Vuoden 2008 tutkintouudistuksen siirtymäajan päättymisen vaikutukset eivät näy 

tuloksissa siinä määrin kuin olisi ollut oletettavissa. Eli niiden valmistuneiden, jotka jatkoivat 

entisellä työnantajalla, työ ei vastannut yhtään enempää koulutustasoa kuin muidenkaan 

työllistyneiden. Toisaalta vuoden 2002 aineistossa on hyvin heikko oireellisuus siitä, että niiden 

työt, jotka jatkoivat entisellä työnantajalla, vastasivat vähemmän koulutustasoa (p=0,095).      

Työn piirteet. Vastausajankohtana tehdyn työn piirteistä työnantajasektorin yhteys työllistymisen 

laatuun ilmeni kumpanakin vuotena. Julkisen sektorin työt ennustivat korkeaa työn ja koulutustason 

vastaavuutta. Julkinen sektori on tunnetusti ollut korkeakoulutettujen merkittävä työllistäjä, joka on 

tarjonnut työtä, jolle useimmin asetetaan tiukemmat pätevyysvaatimukset kuin useille yksityisen 

sektorin työtehtäviin. Työsuhteen laadulla ja työllistymisen laadulla ei tämän tutkimuksen mukaan 

näyttäisi olevan merkittävää yhteyttä toisiinsa. 
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Taulukko 12. Logistinen regressioanalyysi rakenteellisten tekijöiden mallinnus; tarkasteluvuosien suhteen 

eriteltynä.  

Regressiomalli  2002 2008 

taustatekijät Sig. OR OR 95 % Sig. OR OR 95 % 

sukupuoli 
- nainen 
- mies 

      

 1 1  1  

0,520 1,169 0,727-1,879 0,455 1,130 0,820-1,556 

asuinmaakunta 
- Pirkanmaa 
- muu 

      

 1   1  

0,444 0,860 0,584-1,266 0,298 0,860 0,648-1,142 

Valmistumisaika 
- 7- vuotta 
- 5-6 vuotta 
- -4 vuotta 

      

0,112 1  0,017** 1  

0,968 0,990 0,610-1,608 0,005** 1,914 1,215-3,015 

0,063 1,538 0,978-2,420 0,869 1,027 0,751-1,403 

Aikaisemmin suoritettu tutkinto 
- ei 
- kyllä 

      

 1   1  

0,285 2,121 0,535-8,410 0,943 1,016 0,656-1,575 

Opiskeluajan työt   

Lukukausien aikana oman alan töissä 
- ei 
- kyllä 

      

 1   1  

0,001** 2,091 1,369-3,192 0,001*** 2,592 1,886-3,562 

Lukukausien aikana muussa kuin 
oman alan töissä 

- ei 
- kyllä 

      

 1   1  

0,183 0,766 0,518-1,134 0,135 0,793 0,585-1,075 

Työllistymisongelmat   

Työttömyyskuukaudet 
- 0 kk 
- 1-6 kk 
- Yli 7 kk 

      

0,125 1  0,666 1  

0,731 1,098 0,644-1,872 0,783 1,061 0,696-1,619 

0,051* 0,317 0,100-1,003 0,416 0,652 0,232-1,829 

Työllistymiskanavat       

Avoimet työmarkkinat 
- ei 
- kyllä 

      

 1   1  

0,557 1,147 0,726-1,812 0,867 1,029 0,734-1,442 

Piilotyömarkkinat 
- ei 
- kyllä 

      

 1   1  

0,668 0,912 0,600-1,387 0,444 0,889 0,657-1,202 

Jatkaa entisellä työnantajalla 
- Ei 
- kyllä 

      

 1   1  

0,095 0,660 0,406-1,075 0,305 0,837 0,596-1,176 

Työn piirteet   

Työnantajasektori 
- julkinen 
- yksityinen 

      

 1   1  

0,003** 0,551 0,371-0,820 0,001*** 0,503 0,375-0,675 

Työsuhteen laatu 
- epätyypillinen 
- tyypillinen 

      

 1   1  

0,787 0,947 0,638-1,406 0,819 1,040 0,745-1,450 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Työllistymiskanavat oli jaettu ennustemallissa kolmeen muuttujaan, joista kaksi oli 

summamuuttujia muodostaen teoreettisten käsitteiden informaalit ja formaalit työmarkkinat. Näiden 

summamuuttujien osalta tulkintaa tarkennettiin siten, että kyseiset summamuuttujat purettiin ja 

tarkasteltiin yksittäisten työllistymiskanavien yhteyksiä työllistymisen laatuun (ks. taulukko 1 

luvussa 4.3). Vuoden 2002 aineistossa, jossa ei alkuperäisen mallin mukaankaan ilmennyt yhteyttä 
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työllistymisen laadun ja työllistymiskanavan välillä, ei yksikään erillinen työllistymiskanava ollut 

yhteydessä työllistymisen laatuun. Vuoden 2008 mallissa lehti-ilmoituksen kautta työtä saaneiden 

työn ja koulutustason yhteys oli huono. Toisin sanoen lehti-ilmoitusten kautta oli työllistytty omaa 

koulutustasoa alempiin töihin (p=0,028, OR=0,594).  

5.3 Onnistuneen työllistymisen subjektiivisiin kokemuksiin perustuvat 

ennustajat: logistinen regressioanalyysi 

Työllistymisen onnistumista, eli hyvää sijoittumista työelämään tarkastellaan tässä luvussa 

vastavalmistuneiden omiin kokemuksiin perustuvien muuttujien avulla. Subjektiiviset tekijät on 

jaettu myönteisesti työllistymiseen vaikuttaneisiin sekä työllistymistä vaikeuttaneisiin tekijöihin. 

Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät on otettu mukaan mallinnukseen jotta saataisiin laajemmin 

tietoa siitä, onko oletettujen työllistymisongelmien yhteys työllistymisen laatuun todettavissa 

samalla tavoin kuin yleensä työllistymisvaikeuksiin. Työllistymisongelmien aiheuttama 

työllistymisen laadun heikkeneminen voi kertoa esimerkiksi työttömyyden keston pitkittymisestä 

seuranneesta pakottavasta tarpeesta ottaa vastaan omaa koulutusta vastaamatonta työtä. 

Subjektiivisiin kokemuksiin perustuvan ennustemallin kokonaisselitysaste R² on vuoden 2002 

mallissa 20 prosenttia mitä voidaan pitää kohtalaisena ja merkittävästi parempana kuin 

rakenteellisten tekijöiden mallin 10 prosenttia. Kaikista tapauksista malli kykenee luokittelemaan 

lähes 70 prosenttia. Kuten rakenteellistenkin tekijöiden ennustemallissa, myös tässä mallissa osuutta 

pienentää matalan vastaavuuden ryhmän heikko luokitteluosuus (alle 40 prosenttia tapauksista). 

Korkean työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmään kuuluvista malli onnistuu kuitenkin 

luokittelemaan kiitettävästi (taulukko 13). Vuoden 2008 mallin selitysasteet jäävät pienemmiksi 

vuoteen 2002 verrattuna. Kokonaisselitysaste on noin viisi prosenttiyksikköä heikompi. Malli 

luokittelee matalan työn ja koulutustason ryhmään kuuluvista suuremman osan kuin vuoden 2002 

mallissa, kun korkean vastaavuuden ryhmän selitysaste jää yli kymmenen prosenttiyksikköä 

pienemmäksi. 

Taulukko 13. Selitysasteet subjektiivisten tekijöiden mallissa. 

2002 (vakio: 61,5) Nakelkerge selitysaste kaikki selitysaste korkea/matala 

χ²=58,328; df=15; p<0,001 0,152 69,2 91,7/33,3 

2008 (vakio: 53,4) Nakelkerge selitysaste kaikki selitysaste korkea/matala 

 χ²=142,390; df=15; p<0,001 0,182 64,9 76,1/52,2 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Työllistymisongelmat. Työllistymisongelmia kuvattiin luvussa 5.2 sekä työllistymisongelmien 

määrän että laadun mukaan. Ennustemalliin tuodaan vain työllistymisongelmien syyt, sillä tässä 
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mallissa ollaan kiinnostuneita ensisijaisesti syistä, kun luvussa 5.2. oli tarkoitus luoda kuvaa 

yleisesti siitä, kuinka yleisiä tämän aineiston valossa työllistymisongelmat ovat vastavalmistuneiden 

keskuudessa. 

Työllistymisongelmista työkokemuksen puute heikensi vuoden 2002 mallissa merkitsevästi 

todennäköisyyttä toimia kyselyhetkellä työssä, joka vastasi vaatimustasoltaan kokonaan omaa 

koulutustasoa. Myös alueellinen työmarkkinatilanne sekä tutkinnon huono tunnettuus ongelmiksi 

maininneiden oli heikompi todennäköisyys kuulua korkean työn ja koulutustason vastaavuuden 

ryhmään. Vuonna 2008 työllistymisongelmista korkean työn ja koulutustason vastaavuuden 

ryhmään kuulumista olivat heikentäneet tutkinto ja sen opintoyhdistelmä sekä alueellinen 

työmarkkinatilanne todennäköisyyden heiketessä noin 35–50 prosenttia. Työllistymisongelmia 

kokeneiden osuus aineistossa on niin pieni, että määrää saattaa tuottaa logistisessa 

regressioanalyysissa epäluotettavia tuloksia.  

Hyötyulottuvuudet.  Parhaiten korkeaa työn ja koulutustason vastaavuutta ennusti vuoden 2002 

mallissa gradun luomien valmiuksien ja kontaktien koettu hyödyllisyys työn saamisessa. Vuoden 

2008 mallissa ne, jotka kokivat pääaineen vaikuttaneen myönteisesti työnsaantiin, olivat 

vastausajankohtana todennäköisimmin koulutustasoaan vastaavassa työssä noin 30 prosenttia 

todennäköisemmin. Millään muulla yksittäisellä subjektiivisiin kokemuksiin perustuvalla tekijällä 

ei mallin mukaan voida havaita olevan ennustearvoa hyvän työn ja koulutustason vastaavuuden 

suhteen. 
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Taulukko 14. Logistinen regressioanalyysi subjektiivisten tekijöiden mallinnus tarkasteluvuosien suhteen 

eriteltynä.  

Regressiomalli/subjektiiviset 
tekijät 

2002 2008 

 Sig. OR OR 95 % Sig. OR OR 95 % 

Työllistymisongelmat   

Työkokemuksen puute 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,003** 0,428 0,245-0,749 0,164 0,771 0,534-1,113 

Puutteelliset tietotekniikkataidot 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,505 0,460 0,047-4,517 0,988 1,011 0,256-3,984 

Puutteellinen kielitaito 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,921 0,921 0,181-4,680 0,141 0,401 0,119-1,356 

Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,478 0,710 0,276-1,826 0,008** 0,471 0,269-0,823 

Tutkinnon huono tunnettuus 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,047* 0,290 0,086-0,984 0,292 0,678 0,329-1,397 

Alueellinen työmarkkinatilanne 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,016* 0,489 0,273-0,875 0,038* 0,664 0,451-0,977 

Sukupuoli 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,869 1,109 0,325-3,786 0,296 1,590 0,666-3,792 

Ikä 
- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,980 1,013 0,379-2,705 0,080 0,492 0,223-1,088 

Perheeseen tai muuhun 
elämäntilanteeseen liittyvä syy 

- ei mainittu 
- mainittu 

      

 1   1  

0,302 0,480 0,119-1,935 0,104 0,499 0,216-1,155 

Hyötyulottuvuudet       

Pääaine 0,847 1,008 0,932-1,090 0,001*** 1,322 1,216-1,438 

Gradun luomat valmiudet ja 
kontaktit 

0,011* 1,187 1,040-1,355 0,157 1,070 0,974-1,176 

Omat valmiudet 0,252 0,858 0,660-1,115 0,346 1,036 0,963-1,115 

Vahva suhdeverkosto 0,208 1,084 0,956-1,228 0,198 1,138 0,935-1,385 

Työharjoittelu 0,099 1,096 0,983-1,223 0,346 1,036 0,963-1,115 

Työkokemus 0,389 0,938 0,811-1,085 0,493 0,961 0,858-1,076 

Lähde: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD1326) & Tampereen yliopistosta 
2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. (FSD2565). 

Analyysia on tarkennettu vielä omat valmiudet -muuttujan osalta. Kun summamuuttuja omat 

valmiudet muodostettiin, siihen yhdistettiin luvussa neljä mainitut eri muuttujat. Kun tämä 

summamuuttuja purettiin ja tarkasteltiin mallissa, voitiin havaita, ettei yksikään tietty omiin 

valmiuksiin lukeutuva tekijä ollut yksinään yhteydessä onnistuneeseen työllistymiseen. 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen korkeasti koulutettujen hyvään työllistymisen 

laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden muutoksesta vuosien 2002 ja 2008 välillä. 

Tutkimusongelmien avulla selvitettiin, mitkä rakenteelliset ja mitkä subjektiivisiin kokemuksiin 

perustuvat tekijät ennustavat hyvää työllistymisen laatua, ja yleensä sitä kuinka hyvin aikaisempiin 

tutkimuksiin perustuneet yleisemmällä tasolla työllistymistä ennustavat tekijät sopivat 

työllistymisen laatua kuvaavaan ennustemalliin. Toisena tavoitteena oli tarkastella, voidaanko 

tarkasteluajankohtien välillä havaita eroja selittävissä tekijöissä.  

Tulokset osoittivat, että onnistuneen työllistymisen edellytykset eroavat joiltakin osin toisistaan eri 

tarkasteluvuosina, mutta suurelta osin samat tekijät tulivat esiin kumpanakin tarkasteluajankohtana. 

Samantyyppisiä muuttujia, joita on käytetty yleisesti työllistymistä ennustavissa tutkimuksissa, 

voidaan hyödyntää myös tarkasteltaessa onnistunutta työllistymistä, mutta niiden ennustearvo ei 

useassa tapauksessa ollut merkityksellinen. Onnistuneen työllistymisen tarkasteluun olisi löydettävä 

myös muunlaisia muuttujia, jotka keskittyisivät enemmän myös työn ja koulutustason 

vastaamattomuuden syihin ja motiiveihin. 

6.1 Keskeiset tulokset 

Tutkimustuloksen tulkinta on työn ja koulutustason vastaavuuden suhteen vaikeaa, sillä työn ja 

koulutustason vastaavuuden määritelmälle ei ole annettu aineiston pohjalla toimivassa kyselyssä 

tarkempaa sijaa, jolloin vastaajan on voinut olla vaikea tulkita kysymystä. Omatoimisen 

yhteydenoton seurauksena työnhakija on saattanut työllistyä tehtäviin, jotka voivat vastata omaa 

koulutusalaa, mutta eivät edellytä ylempää korkeakoulututkintoa. Heikossa suhdannetilanteessa 

koetaan kuitenkin tärkeäksi ylipäänsä löytää työtä, jolloin uran alkuvaiheen heikompi työn ja 

koulutuksen vastaavuustila koetaan väliaikaiseksi tilanteeksi. Käyttäytymistä voisi selittää 

työvoiman liikkuvuuden sekä matching-teorian avulla, jolloin työn ja koulutuksen 

vastaamattomuustila on vain väliaikainen ilmiö muuttuen parempaan suuntaan uran edetessä. (Alba-

Ramírez & Blázquez 2003, 65–66.) 

Työllistymisen laatuun vaikuttavat tekijät jaettiin rakenteellisiin ja subjektiivisiin tekijöihin. 

Tulosten perusteella subjektiiviset tekijät onnistuvat selittämään paremmin työllistymisen laatua 

selitysasteen ollessa rakenteellisten tekijöiden malliin verrattuna korkeampi. Rakenteellisia tekijöitä 

aineistosta eroteltiin taustatekijät, opiskeluajan työt, työttömyyskuukaudet, työllistymiskanavat sekä 

kyselyhetken työn piirteet. Taustatekijöiden kuten sukupuolen ja iän yhteyttä työllistymiseen ei 
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aikaisemmissa tutkimuksissa ole havaittu (Rouhelo & Ruoholinna 1999.) Myöskään työllistymisen 

laatuun ei sukupuolella näyttäisi olevan yhteyttä. Aineistossa ei ollut ikämuuttujaa, joten yhteyttä 

kyseisen taustatekijän osalta ei voitu mitata. 

Rakenteellisista tekijöistä onnistunutta työelämään sijoittumista ennusti kumpanakin 

tarkasteluajankohtana lukukausien aikana oman koulutusalan työt. Moniin muihin Euroopan maihin 

verrattuna Suomessa korkeakouluopiskelijoiden valmistumiseen kuluu enemmän aikaa ja opintojen 

aikana tehdään useimmin töitä. Suomalaiset opiskelijat olettavat, että työmarkkinoilla arvostetaan 

työkokemusta, jolloin myös työmarkkinoille siirryttäessä yhä useammalla on työkokemusta omaa 

koulutusalaa vastaavista töistä. Tulosten mukaan opiskeluajan työt edistävät työllistymistä omaa 

koulutustasoa vastaaviin töihin, erityisesti silloin jos työ on ollut omaan opiskelualaan liittyvää. 

Muun kuin omaan koulutusalaan liittyvän työn ei voida katsoa heikentävän mahdollisuuksia päätyä 

omaa koulutustasoa vastaaviin töihin, mutta ei myöskään edistävän oman alan töihin päätymistä. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet opiskeluajan töiden vaikutusta valmistumisen jälkeiseen 

työllistymiseen. Yleensä tutkimukset osoittavat opiskeluajan töiden hyödyttävän moneltakin 

kannalta tarkasteltuna työelämään siirtymistä. Valmistuneen käsitykset työmarkkinoista ovat 

realistisemmat eikä oman paikan löytäminen työmarkkinoilla vie yhtä kauan aikaa kuin 

vastavalmistuneilla, joiden työelämäkontaktit olivat opiskeluaikana vähäiset tai olemattomat. 

(Kanervo 2006, 62.) Opiskeluajan työt auttavat myös kehittämään ymmärrystä omien 

työelämätaitojen kehittymisestä ja näin ollen edesauttavat antamaan itsestään paremman kuvan 

työnhakutilanteessa.  

Vuoden 2008 mallissa ennustearvoa sai valmistumisaika. Keskiarvoajassa valmistuminen ennusti 

työllistymistä koulutustasoa vastaavaan työhön enemmän kuin seitsemän vuotta tai kauemmin 

opiskeleminen. Keskiarvoajassa valmistuneiden todennäköisyys kuulua korkean vastaavuuden 

ryhmään oli lähes kaksinkertainen kauemmin opiskelleisiin verrattuna. Vuonna 2008 

valmistuneiden keskuudessa on paljon sellaisia, joiden valmistuminen on pitkittynyt erinäisistä 

syistä, ja jotka joutuivat suorittamaan tutkintonsa valmiiksi ennen siirtymäajan päättymistä. 

Tulkinnaksi voisi esittää esimerkiksi sitä, että kauemmin kuin seitsemän vuotta opiskelleiden 

keskuudessa on enemmän sellaisia, joiden työmarkkinatilanne on ollut jo kauan huono, tai 

esimerkiksi taantumasta johtuen aiemmin saatu työsuhde on päättynyt taantuman vuoksi. Vuosi 

2008 on erityislaatunsa vuoksi haastava tutkimuskohde, ja tulkinnoissa tulee näin ollen noudattaa 

erityistä varovaisuutta. 
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Työttömyyskuukausien määrän lisääntymisen voitiin katsoa heikentäneen työllistymisen laatua 

vuoden sisällä valmistumisesta vuoden 2002 mallissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 

että vastavalmistuneen tilanteen voidaan ennustaa paranevan muutaman vuoden kuluessa 

valmistumisesta, ja viiden vuoden kuluttua työllistymisen laatu on parantunut jo huomattavasti. 

(mm. Hämäläinen 2003; Sainio 2008; Suutari 2002.) Tuloksen perusteella pitkittynyt 

työttömyyskausi valmistumisen jälkeen saattaa edesauttaa koulutustasoaan alempiin työtehtäviin 

ajautumista. Syy on todennäköisesti luottamuksen heikkeneminen omia 

työllistymismahdollisuuksia kohtaan, jolloin alemman vaatimustason tehtävien 

vastaanottamiskynnys alenee. 

Kumpanakin tarkasteluajankohtana työnantajasektorin suhde työn ja koulutustason vastaavuuteen 

oli merkitsevä. Julkisen sektorin töissä olevien vastaajien työ vastasi todennäköisemmin 

koulutustasoa. Tilanne ei ole näin ollen muuttunut vuosien varrella siitä yleisestä tilanteesta, että 

Suomessa suuri osa korkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyy koulutustasoaan vastaaviin 

tehtäviin erityisesti julkiselle sektorille valtion ja kunnan palvelukseen. (Asplund 2001; Hämäläinen 

2003.) Julkisen sektorin kaventuminen on kuitenkin vaikuttanut siihen, että yhä useammin 

yksityisen sektorin toimijat tarjoavat työtä korkeakoulutetuille julkisen sektorin palkatessa yhä 

vähemmän uutta työvoimaa. (Haapakorpi 2000, 146.) Yksityisen sektorin työtehtävien 

pätevyysvaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin julkisella sektorilla, jolloin on myös todettava, ettei 

työpaikkaan ole välttämättä suoranaisesti vaadittu korkeakoulututkintoa, mutta voivat kuitenkin olla 

vaativuustasoltaan yhtä haasteellisia kuin julkisen sektorin vastaavanlainen työpaikka. 

Koulutusinflaation (credentialism) seurauksena yksityisen sektorin työnantajat saattavat myös 

asettaa työpaikkailmoituksessa edellytykseksi korkeakoulututkinnon, vaikkei työnkuva kyseisen 

tasoista osaamista edellyttäisi. Työnantajat tahtovat kuitenkin varmistaa, että pääsevät käsiksi 

laajaan korkeakoulutettujen osaavaan joukkoon varmistamalla näin parhaan rekrytoinnin laadun. 

(Hämäläinen 2003, 18.)   

Subjektiiviset kokemukset. Subjektiivisien kokemusten yhteyttä työllistymisen laatuun tutkittiin 

työllistymisongelmien sekä myönteisesti työllistymiseen vaikuttavien tekijöiden avulla. 

Työllistymisongelmia koki useampi vastaaja vuonna 2008, jolloin korkeakoulutettujen 

työmarkkinatilanne oli heikompi vuoteen 2002 verrattuna. Työllistymisongelmien määrä on 

kuitenkin kumpanakin tarkasteluvuotena ollut kohtuullisen pieni ongelmien keskiarvon ollessa 

vuonna 2002 0,35 ja vuonna 2008 0,51 ongelmaa. Generalistialoilta valmistuneet reagoivat 

yleensäkin herkemmin työmarkkinatilanteiden muutoksiin. Koulutusalojen välillä on myös eroja, 

jolloin alakohtainen seuranta on perusteltua ja sitä myös tehdään eri yliopistoissa keskittyen 
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johonkin tiettyyn alaan, Tampereen yliopistossa muun muassa keskitytään yhteiskuntatieteellisiin 

aloihin. (Suutari 2003, 24.)  

Vuoden 2008 mallissa pääaineen korkea merkitys työn saamiseen ennusti päätymistä 

vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa vaativiin töihin. Aikaisempien tutkimusten perusteella 

työllistymisessä on eroja pääaineiden välillä (Suutari 2003; Puhakka, Rautapuro & Tuominen 2007; 

Vuorinen & Valkonen 2007). Pääaineiden tunnettuus on työnantajan näkökulmasta erilainen, jolloin 

monet työhön soveltuvat alat saattavat jäädä huomiotta huonon tunnettuutensa vuoksi. Tutkinto 

itsessään on kuitenkin merkityksellinen tekijä enemmän julkisella kuin yksityisellä sektorilla. 

Yksityisellä sektorilla saatetaan korostaa tutkinnon tuomaa osaamista, enemmän kuin muodollista 

tutkintoa. (Suutari 2003,82.) Korkeasti koulutetut tarvitsevatkin entistä enemmän taitoja, jotka 

auttavat vastavalmistunutta erittelemään omia taitojaan ja myös kykyä markkinoida itseään ja omia 

taitojaan työnantajille. Myös oman identiteetin kehittäminen ja saavutettuihin taitoihin luottaminen 

voisi kehittää vastavalmistuneiden ja valmistumassa olevien varmuutta työelämään siirtymisen 

alkuvuosina.  

Gradun luomat valmiudet ja kontaktit nousi vuoden 2002 aineistossa tilastollisesti merkittäväksi 

selittäjäksi, joka edisti kouloutustasoa vastaaviin töihin pääsyä. Vastaajien osuus, joiden mielestä 

tällä olisi merkitystä työllistymisen kannalta, oli melko pieni (alle 100 kussakin luokassa), minkä 

vuoksi logistisen regressioanalyysin tulos ei ole kovin luotettava. On kuitenkin merkittävää 

huomata, ettei gradun vaikutusta välttämättä kannata myöskään aliarvioida ja se saattaa joillakin 

generalistialoilla saada enemmän arvoa kuin toisilla. Rouhelon ja Ruoholinnan (1999) 

tutkimuksessa gradulla ei todettu olevan merkittävää osuutta työllistymisen kannalta.  

Tuloksissa työkokemuksen puute ja tutkinnon huono tunnettuus korostuivat vuoden 2002 

tuloksissa, jolloin kyseisistä työllistymisongelmista kärsineiden oli heikompi todennäköisyys toimia 

koulutustasoaan vastaavissa töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Työkokemuksen puute korostuu 

myös aikaisemmissa tutkimuksissa työllistymistä heikentävänä tekijänä. Useat työtä etsivät 

kokevat, että työnantajien vaatimukset ovat korkealla, jolloin omat valmiudet ja niiden 

kehittämismahdollisuudet eivät kohtaa työmarkkinoilla. Kun vähäiseen työkokemukseen lisätään 

vielä tutkinto, joka ei ole tunnettu työnantajien keskuudessa, ovat työnsaantimahdollisuudet 

työnhakijan näkökulmasta katsottuna todelliset ja tilanne vaikea. Tämän tyyppisiä ongelmia olisi 

tärkeää käsitellä jo opintojen aikana, jolloin yhteistyö eri ohjaavien tahojen ja 

työvoimaviranomaisten kanssa olisi tärkeää. Vuoden 2008 kohdalla tutkinto ja sen 

opintoyhdistelmä oli merkitsevä työllistymisongelma, joka myös heikensi todennäköisyyttä kuulua 
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hyvän työn ja koulutustason vastaavuuden ryhmään. Tämän ongelman voisi rinnastaa samaan 

kategoriaan tutkinnon huonon tunnettuuden kanssa, sillä kummassakin tilanteessa työnantaja ei 

jostakin syystä ole kiinnostunut palkkaamaan kyseisen tutkinno suorittanutta henkilöä. 

Sekä vuonna 2002 että 2008 subjektiivisista tekijöistä alueellinen työmarkkinatilanne nousi 

merkittäväksi selittäjäksi, mikä ennusti heikentynyttä todennäköisyyttä kuulua korkean työn ja 

koulutustason vastaavuuden ryhmään. Kyseinen ongelma nousee usein esiin erilaisissa raporteissa 

missä tarkastellaan työllistymistä vaikeuttaneita tekijöitä. Useat vastavalmistuneet tahtovat jäädä 

töihin kotiseudulleen, jolloin kotiseuturakkaus voi tuottaa suuren kynnyksen lähteä etsimään töitä 

muista maakunnista. Toisaalta tutkimuksissa myös todetaan usein, että mitä korkeammin henkilö on 

kouluttautunut, sitä suurempi todennäköisyys on muuttaa toiselle paikkakunnalle valmistumisen 

jälkeen. Läänipysyvyys eli opiskeluseudulle työhön jääminen ei ole kovin suurta 

korkeakoulutettujen keskuudessa, ja läänien väliset erot ovat merkittäviä Etelä-Suomen läänin 

ollessa johtavassa asemassa sen suhteen, että sinne myös jäädään töihin hyvin suurella 

todennäköisyydellä. (Puhakka ym. 2009, 41.) Selitys sille, miksi hyvin usein korkeakoulutetuille 

teetetyissä kyselyissä alueellinen työmarkkinatilanne nousee yhdeksi keskeisimmistä työllistymistä 

vaikeuttaneista tekijöistä, olisi mielenkiintoista löytää. Selitys saattaisi olla se, että monet 

vastavalmistuneet pyrkivät jäämään töihin opiskelupaikkakunnalle tai sen lähiseudulle, mutta 

joutuvat kuitenkin jonkin ajan kuluttua muuttamaan työn perässä muualle tai vastaanottamaan työtä, 

joka ei vastaa omaa koulutustasoa. Tämä selittäisi tämän tutkimuksen tulokset siitä, että noin vuosi 

valmistumisen jälkeen työllistymistä vaikeuttavana tekijänä alueellinen työmarkkinatilanne on yksi 

keskeisimmistä, ja sen yhteys työllistymisen laadun heikkenemiseen on tilastollisesti merkitsevä.  

6.2 Jatkotutkimusaiheita 

Yliopistoissa ympäri Suomea kerätään runsaasti seuranta-aineistoja valmistuneiden sijoittumisesta 

työelämään. Aineistojen hyödyntämistä voitaisiin laajentaa ja kyselyitä tarkentaa mittaamaan 

paremmin eri tyyppisiä työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä tai tutkinnon hyödyllisyyttä siitä 

näkökulmasta, miten omat ennakkoasenteet oman tutkinnon hyödyllisyydestä tai 

työllistämisvaikutuksista ovat muuttuneet työelämään siirryttäessä. Myös tutkijoita kiinnostanut 

aihe työn ja koulutustason ja –alan vastaamattomuuden syistä on kiinnostava ja tärkeä tarkennus 

tämänkin tutkimuksen jatkoksi. Kyselyiden vastausprosentit ovat olleet laajasti korkeita, jolloin 

kyselyiden saavutettavuutta tulisi hyödyntää työelämätutkimuksissa eikä ainoastaan ura- ja 

rekrytointipalveluiden vuosittaisissa koonneissa.  
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Työllistymisen laatu voi olla joko subjektiivisesti tai objektiivisesti tulkittua vastaavuutta (mm. 

Hämäläinen 2003). Se, millä periaatteella vastaavuutta tutkitaan, ei kuitenkaan vielä anna kuvaa 

siitä, onko vastaaja kuinka tyytyväinen työtilanteeseensa. Työ voi olla mielekästä, vaikkei se 

vaativuudeltaan olisikaan yliopistotason tutkintoa vaativaa. Myös omaa koulutusalaa vastaamaton 

työ saattaa olla jollekin erityisen mielekästä ja syitä alemman koulutustason tehtäviin voi olla monia 

kuten pelko omien taitojen riittävyydestä, muun alan kiinnostavuus tai pakottava tarve saada työ 

mahdollisimman nopealla aikataululla. Kyselyjen ongelmaksi muodostuukin usein niiden 

yksinkertaistettu tiedontuottamistapa. Usein kun ihmis- ja yhteiskuntatieteissä ilmiöt eivät ole niin 

yksiulotteisia, olisi tätäkin ilmiötä tärkeä tutkia joko laajennetulla kyselyllä tai haastatteluilla. 

Toisaalta myös kertomusten kerääminen siitä, kuinka tyytyväinen henkilö on omaan työhönsä, kun 

mittapuuna pidetään työn ja koulutustason vastaavuutta, tuottaisi tärkeää tietoa työn ja tutkinnon 

vastaavuudesta. 

Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden keräämän aineiston avulla tehty työllistymisen 

laatua ennustava tutkimus olisi voinut antaa laadukkaampaa tietoa, mikäli aineisto olisi kerätty 

kyselyllä, joka keskittyisi tarkemmin työllistymisen laatua kuvaaviin muuttujiin. Esimerkiksi 

kysymys, jonka avulla selvitettiin yliopisto-opinnoissa kehittyneitä tieto- ja taitoalueita, olisi voitu 

esittää enemmän työelämälähtöisesti, jolloin olisi tiedusteltu näiden eri alueiden hyödyllisyyttä 

omalla työuralla. Tähän tutkimukseen ei otettu mukaan kyseisiä tieto- ja taitoalueiden kehittymistä 

kuvaavia muuttujia juuri siitä syystä, että kysymys oli esitetty opintojen näkökulmasta eli vastaajan 

tuli arvioida sitä, kuinka hyvin yliopisto-opinnot olivat kehittäneet kyseisiä osa-alueita.  

6.3 Pohdinta 

Korkeakoulutettujen sijoittuminen työelämään on tärkeä koulutus- ja yhteiskuntapoliittinen asia, 

jota tulisi käsitellä työelämän toimijoiden ja koulutussuunnittelun parissa työskentelevien 

henkilöiden kanssa yhteistyönä. Ennaltaehkäisevä toiminta olisi korkeakoulutettujen 

työllistymistilanteen parantamisen kannalta tärkeää ennen kuin tilanne muuttuu vakavaksi 

ongelmaksi. Tutkimukset osoittavat, että korkeakoulutus on edelleen hyvä tae työpaikan saamiseksi, 

eikä minkään tutkimuksen pohjalta voida väittää, ettei korkeakoulutus enää Suomessa kannattaisi. 

Koulutuksen maksimaalinen hyödyntäminen onkin oleellisempi aihe, joka olisi nostettava esille 

puhuttaessa tilanteen pahenemisen ennaltaehkäisystä. Koulutussuunnittelussa puhutaan liian vähän 

työllistymisen laadusta. Usein kuulee puhuttavan vain yksioikoisesti siitä, kuinka 

korkeakoulutettujen työllistyminen on ollut hyvää. Hyvä työllistyminen näyttäytyy 

yksinkertaistetusti työttömyys- ja työllisyyslukuina, jotka kertovat prosenttiosuudet niistä, jotka 
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ovat työllistyneet tai ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi muun muassa vuosi 

valmistumisen jälkeen. Tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, minne valmistuneet työllistyvät, mitkä 

yritykset palkkaavat vaikka yhteiskuntatieteilijöitä, onko humanisteilla kysyntää vaikka 

talouselämässä. Opiskelijan tietämys työmarkkinatilanteestaan on usein valmistumishetkellä heikko 

ja epävarmuus tulee esiin valmistumassa olevien opiskelijoiden ahdistuksena työmarkkinoille 

siirtymisestä. 

Työttömyyskeskustelu pyörii voimakkaasti työn epävarmuuden ympärillä. Puhutaan 

pätkätyöläisistä, pitkäaikaistyöttömien aktivoimisesta ja muusta työvoiman työhön valjastamisen 

ongelmista. Ajatus työkeskeisestä yhteiskunnastamme tilanteessa, jossa täystyöllisyyden 

edellytykset heikentyvät ja muuttavat muotoaan, on ajankohtainen ja tärkeä huomion arvoinen 

muutos. Korkeasti koulutetuilla työllistyminen ei ole kiinni koulutusasteesta tai välttämättä 

iästäkään, joiden on todettu olevan kaksi keskeisimmistä syistä työttömyydelle. (Hietaniemi 2004.) 

Syitä työllistymisongelmille ovat alueellinen työmarkkinatilanne, tutkinnon huono tunnettuus ja 

työkokemuksen puute. Tällaiset syyt kertovat yhteistyön puutteesta eri työnantajien ja oppilaitosten 

välillä sekä julkisten työpaikkojen alueellistamisen ongelmista. Mikäli korkeakoulutuksen status 

tahdotaan säilyttää korkealla tasolla ja houkuttelevana koulutuspolkuna, tulisi 

korkeakouluopiskelijoiden epävarmuutta omasta työllistymisestä pyrkiä helpottamaan. 

Korkeakoulutettujen työpaikkavalintoihin liittyviä polkuja ja heidän omia tarinoitaan tulisi 

kuunnella. Myös enemmän psykologinen painotus voisi olla tarpeen siksi, että yliopisto on sen 

verran itsenäistä otetta vaativa instituutio, ettei siellä tule esiin ongelmat, jotka saattavat johtaa 

vastavalmistuneen syrjäytymiseen yhteiskunnasta, kun työllistämisjärjestelmät huomioivat 

enemmän nuoria, alle 25-vuotiaita kuin sen jälkeen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia. 

Tarvittaisiinko mahdollisesti myös korkeakoulutuksen jälkeiseen elämänvaiheeseen enemmän 

yhteiskunnallista tukiverkostoa kuin mitä nyt on tarjolla? Saksassa esimerkiksi vastavalmistuneille 

korkeakoulutetuille on ohjatumpaa palvelua. (Karisto ym. 2002.) Esimerkiksi Tampereen työ- ja 

elinkeinotoimistossa ei ole tällä hetkellä erityisiä palveluita tai osaajia korkeakoulutettuja varten. 

Tilanne on siinä mielessä huolestuttava, että keskisuurena yliopistokaupunkina Tampereella 

valmistuu vuosittain runsaasti korkeakoulutettuja, joiden tavoitteena olisi työllistyä Pirkanmaalle. 

Yliopistoissa ei ole pakollisia uraohjaajan tunteja tai muita työelämään valmentavia tilaisuuksia, 

joiden avulla vastavalmistunut voisi siirtyä työelämään ja avoimille työmarkkinoille 

motivoituneempana itsevarmempana korkeakoulutettuna, joka osaisi tuoda esiin itsestään ne tiedot, 

taidot ja ominaisuudet, joiden avulla hänen olisi helpompi tarjota itseään työnantajille realistisin 

odotuksin. 
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Julkisessa keskustelussa on puhuttu siitä, kuinka korkeakoulupolitiikka olisi kehittymässä siihen 

suuntaan, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot olisivat lähentymässä toisiaan. Yliopistoilla voisi 

olla ainakin yksi asia, josta se voisi ottaa esimerkkiä ammattikorkeakouluista. Myös yliopisto voisi 

panostaa enemmän yliopiston ja työelämän väliseen yhteistyöhön, ammattivalmiuksien 

kehittämiseen ja muihin työelämän ja koulutuksen liitosvaiheen ajankohtaisasioihin. Pelkkä 

teoreettisen osaamisen korostaminen ei anna välineitä sujuvaan työelämän ja opiskelun 

siirtymävaiheen sujumiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että yliopiston olisi vähennettävä tai 

heikennettävä muulla tavoin sen teoreettisorientoitunutta otettaan henkilöiden 

kouluttamisvastuussaan. Päävastuu voisi olla edelleen samoissa asioissa, mutta tukipalveluiden ja 

toimintatapojen muutos voisi tietyissä työelämään valmentavissa tavoissa olla tarpeen. 

Työmarkkinoiden muutoksesta korkeakoulutetuille epäsuotuisaan suuntaan kertoo muun muassa 

projektimuotoisen työn lisääntyminen. Työsuhteet ovat hyvin usein määräaikaisia, jonkin projektin 

kestoisia pätkiä. Tilanne on pitkällä tähtäimellä kestämätön, kun nuoret, korkeasti koulutetut 

tahtoisivat alkaa vakiinnuttaa elämäänsä ja asettua aloilleen johonkin kuntaan ja rakentaa elämäänsä 

asuntolainan ja muun pysyvyyden varaan. Korkeakoulujen tulisi kiinnittää erityisen tarkasti 

huomiota koulutusmääriin ja niistä aiheutuvaan liikatarjontaan korkeakoulutetuista osaajista. 

Koulutuspaikkoja ei voida määrittää kiinnostavuuden, vaan tarpeen mukaan. 

Tutkimus korkeasti koulutettujen työllistymisestä kertoo enemmän kuin työllisyystilastot. 

Korkeakoulutettujen työttömyysaste ei vielä tänä päivänä ole lähelläkään perus- tai keskiasteen 

koulutuksen omaavien tasoa. Luvut eivät kuitenkaan kerro aivan kaikkea siitä, minkälainen 

työelämä ja työmarkkinatilanne vastavalmistuneita odottaa. Korkeakouluopiskelijoilla tuntuisi 

olevan usein melko kielteinen kuva omasta työmarkkinatilanteestaan. Oma kokemukseni perustuu 

kuitenkin ainoastaan yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoiden kokemuksiin.  

Valitettavasti valmistumisen jälkeinen aika ei näyttäydy korkeakouluopiskelijalle aina iloisena ja 

myönteisenä vaiheena. Opiskeluajan töiden vaikutusta valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen 

pohditaan paljon ja esimerkiksi työministeri Anni Sinnemäen lausunnot opiskeluajan työnteon 

vähentämisestä ovat herättäneet runsaasti keskusteluja siitä, onko tällainen asetelma missään 

tilanteessa mahdollista. Niin kauan kun opintotuki on pienempi kuin työttömyysturva, on lähes 

mahdottomuus vaatia opiskelijoilta täyskieltoa opiskeluajan töistä.  

Tarkasteltaessa Tampereen yliopiston uutta strategiaa vuosille 2010–2015 voidaan koulutuksen 

laadusta mainittaessa kiinnittää huomiota siihen, mitkä lauseet puoltaisivat sitä ajatusta, että 
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yliopisto pyrkii parantamaan, ja muutoinkin kiinnittämään huomiota valmistuneiden työmarkkina-

asemaa. Uudessa strategiassa esitetään, että  

Tampereen yliopiston keskeinen tehtävä on kasvattaa opiskelijoista kansainvälisesti 

toimintakykyisiä, vastuuntuntoisia akateemisia vaikuttajia ja asiantuntijoita, jotka 

valmistuttuaan saavat koulutustaan vastaavaa työtä (Tampereen yliopisto 2010, 10). 

Strategiassa mainitaan myös, kuinka opetuksen laatuun kiinnitetään erilaisin toimin huomiota. 

Puhutaan myös osaamisperusteisiin opetussuunnitelmiin siirtymisestä. Toivon mukaan 

osaamisperustaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että opetuksessa kiinnitetään enemmän huomiota 

konkreettisten taitojen ja osaamisalueiden kehittymiseen, jolloin opiskelijan voisi olla helpompi 

eritellä niitä osa-alueita, jotka ovat opetuksen avulla erityisesti kehittyneet. Tämän suuntainen 

tavoite voisi luoda edellytykset strategian mukaisten tavoitteiden toteutumiselle ja 

vastavalmistuneet osaisivat työllistää itsensä ja näin ollen hakeutua koulutustaan vastaaviin töihin. 

Osaamistavoitteet tulisi selvitä myös opiskelijalle eikä ainoastaan opetusohjelmatyöryhmien 

jäsenille. Osaamisperusteiden olisi täten tultava esiin myös opetuksessa eikä vain tavoiteteksteissä. 

Lausunnot korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen nopeuttamisesta muun muassa opiskeluajan 

työntekoa rajoittamalla tarvitsisivat tuekseen enemmän tutkimusta. Järkevä ajatus siitä, mihin 

tällaisella kaavailulla pyrittäisiin, voisi olla vastavalmistuneiden tasapäistäminen työmarkkinoille 

siirtymisvaiheessa. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että kenelläkään ei olisi opiskeluaikana 

mahdollisuutta käydä töissä, jolloin jokainen vastavalmistunut olisi yhtä lailla aloittelija 

työmarkkinoille siirtyessään. Tällainen visio vaatii kuitenkin myös työmarkkinoiden panosta 

rekrytointi- ja työn alkuvaiheen perehdyttämis- ja kouluttamispanoksilla. Vastavalmistunut, joka ei 

ole tehnyt töitä opiskeluidensa aikana ei ole houkutteleva kokelas menestystä ja tulosta vaativaan 

yritykseen, joka on rekrytoimassa uutta menestyksen sukupolvea. Olisi syytä pohtia, minkä 

tyyppiset toimenpiteen auttaisivat aivan aidosti korkeakoulutettuja pääsemään omaa 

koulutustasoaan vastaaviin töihin mahdollisimman nopeasti valmistumisensa jälkeen. 

Ymmärrettävää on, ettei yhteiskunta tahdo viivyttää korkeakoulutettavien valmistumista, mutta 

työnteon rajoittaminen tai laajat opiskeluajan aikarajoitukset eivät ole se ratkaisu, joilla nuoret 

sukupolvet saadaan tehokkaasti kiinni työelämään korvaamaan suurten ikäluokkien mahdollisesti 

aiheuttaman aukon työmarkkinoilla lähitulevaisuudessa. Tällaisten muutosten hyväksyttävyyttä 

tulisi ainakin pystyä todistamaan tutkimuksiin ja työelämän kokemuksiin perustuvalla 

todistusaineistolla, jolloin mainitun tyyppisen muutoksen tarkoituksenmukaisuus olisi 

ymmärrettävissä. 



67 

 

Tutkintoaikojen rajaukset ja muut yliopisto-opetukseen ja –opintoihin liittyvät ohjeistukset tulevat 

suoraa Bolognan prosessista. Tavoitteena on Euroopan laajuisesti yhtenäinen koulutusalue, joka 

parantaa kaikenlaista liikkuvuutta sekä parantamaan opetuksen laatua. Yliopistot muuttavat 

strategioitaan paremmin näitä tavoitteita tukeviksi. (Karjalainen 2005, 43.) Tampereen yliopisto on 

tästä muutossuunnasta elävä esimerkki. Nyt jos koskaan olisi hyvä aika tuoda keskusteluissa esiin 

yliopisto-opetuksen työelämäorientaatio. Yliopisto on vanha ja ymmärrettävästi monelle myös 

tietyllä tavalla pyhä instituutio, jonka perinteistä halutaan pitää kiinni. Ongelmallista on kuitenkin 

se jos kehitys kulkee sitä tietä, ettei osaajille akateemisille enää ole työmarkkinoilla sijaa.  

Työn ja koulutustason kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla on usein ilmiö, joka helpottuu 

myöhemmässä vaiheessa uraa. Tutkimusten ja joidenkin teorioiden valossa (mm. matching-teoria) 

voidaan todeta, että yleensä tällainen kohtaanto-ongelma helpottuu mitä kauemmin henkilö on 

työelämässä. Tällöin ei voitaisi pitää kovin hälyttävänä ainakaan niiden vastavalmistuneiden 

tilannetta, joiden työ vastaa kokonaan tai osittain vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa. Kuten 

matching-teoriankin valossa voidaan sanoa, voidaan alempitasoisen työn tekemisestä olla jopa 

hyötyä tulevalle urapolulle ajatellen sitä, että kokemus kasvattaa itsetuntoa ja kykyä eritellä omia 

vahvuus- ja osaamisalueitaan.  

Vuosi 2011 on mielenkiintoinen vuosi myös tässä tutkimuksessa tarkasteltavan ilmiön kannalta. Jo 

usean vuoden ajan vuotta 2011 on pidetty ratkaisevana vuotena, jolloin suurten ikäluokkien 

siirtyminen eläkkeelle on suurinta. Tämä vuosi olisi se, jona työvoimapula alkaisi työmarkkinoilla 

realisoitua ja osaavista työntekijöistä tulisi kova pula. Työvoimatilastojen valossa työllisyys on 

parantunut taantuman jälkeen ennätyksellisen nopeasti. Olisikohan yhtenä syynä tähän sittenkin 

toteutumassa oleva suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen vai puhutaanko vain talouden 

vakaantumisen seurauksista? Eläköitymisasteen ja työllistymisasteen suhdetta olisi mielenkiintoista 

seurata tulevien kuukausien aikana. Toivon mukaan myös tilastoja kokoavien tahojen mielissä 

liikkuu sama ajatus tilanteen intensiivisestä seuraamisesta. 

2000-luvun taantuman seurauksista keskustellaan varmasti vielä pitkään, etenkin kun vuonna 2008 

alkaneesta taantumasta näytettäisiin selviävän kohtuullisen pienin vaurioin. Tästä syystä tämä 

tutkimus on ajankohtainen ja uraauurtava siinä mielessä, että tämän ajanjakson vaikutuksista ei ole 

tehty vielä runsaasti tutkimusta. Toivon mukaan tämän tutkimuksen tuottama tieto on hyödyllistä 

myös tulevien työllistymisvaikutusten tutkimisessa. 
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Korkeakoulutetun työllistymisnäkymiä voidaan katsoa vaikeuttavan nykypäivänä kasvanut kilpailu 

työpaikoista, joiden jakamiseen vaikuttaa suuresti sosiaalisen pääoman tuomat luottamuksen ja 

maineen eriarvoistavat asemat korkeakoulutettujen kesken. Jokaisen korkeasti koulutetun odotetaan 

verkostoituvan ja tätä kautta luovan itselleen edellytyksiä luoda itselleen noususuhdanteinen työura 

ja edellytykset hyvään tulevaisuuteen. Mieleen nouseekin ajatus sosiaalisen pääoman hyvyydestä tai 

huonoudesta. Onko sosiaalinen pääoma itse asiassa hyvä vai huono asia ajatellen esimerkiksi 

työnhakijoiden tasa-arvoista kohtelua työnhaussa? Tähän asiaan pyrkii vastaamaan muun muassa 

Ojala ym. pohtiessaan sosiaalisen pääoman hyvyyttä.  

Korkeakoulutettujen työnhakupalvelut ovat Tampereella lähes olemattomat. Tukirahoja 

myönnetään ansiokkaasti nuorten työllistymisongelmien ratkaisemiseen, mutta työ- ja 

elinkeinokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen tilanne on tältä osin heikko eikä asiantuntijuutta 

juuri ole. Taantuman helpottaminen ei asiantuntijoiden mielestä vielä näy korkeakoulutettujen 

parantuneessa työmarkkinatilanteessa. Valitettavasti tilanne on edelleen huono erityisesti 

generalistialoilta valmistuneiden työmarkkinoilla. Asiasta ovat kertoneet Tampereen yliopiston Ura- 

ja rekrytointipalveluiden uraohjaajat alkukeväästä 2011 palaverissa, jossa itsekin olin mukana. 

Tämän tutkimuksen tulokset toimivat keskustelun jatkona muille saman aiheen piirissä tehdyille 

tutkimuksille. Tutkimuksella on tahdottu ensisijaisesti nostaa esille se, että korkeakoulutettujen 

huoli omasta työllistymistilanteesta on ajankohtaista ja myös tietyiltä osin aiheellista. Yliopiston 

tulisi kuunnella opiskelijoidensa huolta ja luoda keskusteleva ja työelämäorientoituneempi kulttuuri, 

jolloin valmistumassa oleva tai opintojaan koskevia valintoja tekemässä oleva opiskelija saisi 

tarvitsemaansa keskustelua ja tukea niin tarvitessaan. Ei työelämä ole kuitenkaan vielä alkanut 

vieroksua korkeaa koulutusta. 

Työn ja koulutustason kohtaaminen työmarkkinoilla on tärkeä, yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä 

asia. Ainut ongelma ei ole työllistymisen vaikeudet, vaan vielä vakavampana kehityksenä voidaan 

pitää korkeakoulutettujen henkilöiden ajautumista koulutustasoaan alempiin työtehtäviin. 

Ylikoulutus (overeducation) on ilmiönä Euroopan laajuinen ja haasteellinen kehitystrendi, jonka ei 

saada antaa kehittyä kriittiseen pisteeseen. jolloin muutossuuntaa ei enää voida ennaltaehkäisevin 

toimin parantaa.  
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Liitteet 

Liite 1. Korrelaatiomatriisi rakenteellisista tekijöistä vuoden 2002 mallissa.  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Vastaako työ omaa tutkinnon 

tasoa 

 1 
   

     
 

   

2. Sukupuoli  ,026 1            

3. Asuinmaakunta  ,015 ,032 1           

4. Valmistumisaika  -,061 ,100
*
 ,067 1          

5. Aikaisempi tutkinto  ,004 ,024 ,003 -,026 1         

6. Lukukausien aikana 

opiskelualaan liittyvä työ 

 ,180
**
 ,074 -,078 -,030 -,016 1        

7. Lukukausien aikana muuhun 

kuin opiskelualaan liittyvä työ 

 -,065 -,006 ,028 ,120
**
 ,046 -,093

*
 1       

8. Työttömyyskuukaudet  -,099
*
 -,003 ,051 -,090

*
 -,002 -,223

**
 ,033 1      

9. Avoimet työmarkkinat  ,096
*
 -,083 ,056 -,087

*
 -,039 -,100

*
 ,027 ,173

**
 1     

10. Piilotyönmarkkinat  ,089
*
 ,069 ,064 ,019 -,032 ,092

*
 ,028 -,025 -,181

**
 1    

11. Jatkaa entisellä työnantajalla  ,004 ,079 -,058 ,001 -,005 ,228
**
 -,053 -,220

**
 -,259

**
 -,082 1   

12. Työnantajasektori  ,132
**
 -,137

**
 -,007 -,089

*
 -,020 ,011 -,001 ,043 ,046 -,005 -,072 1  

13. Työsuhteen laatu  ,019 -,047 ,029 -,009 ,053 -,029 -,073 ,015 -,005 -,016 -,008 -,052 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Valmistumisvuosi = vuonna 2002 valmistunut 
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Liite 2. Korrelaatiomatriisi rakenteellisista tekijöistä vuoden 2008 mallissa. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Vastaako työ omaa tutkinnon 

tasoa 

 1             

2. Sukupuoli  ,032 1            

3. Asuinmaakunta  ,027 ,044 1           

4. Valmistumisaika  -,048 ,050 -,011 1          

5. Suoritettu toinen tutkinto  ,007 ,039 ,031 -,102
**
 1         

6. Lukukausien aikana 

opiskelualaan liittyvä työ 

 ,208
**
 ,050 -,007 ,041 -,030 1        

7. Lukukausien aikana muuhun 

kuin opiskelualaan liittyvä työ 

 -,093
**
 -,096

**
 ,056 -,020 ,022 -,266

**
 1       

8. Työttömyyskuukaudet  -,064
*
 -,054 ,099

**
 -,066

*
 ,024 -,197

**
 -,021 1      

9. Avoimet työmarkkinat  ,070
*
 ,003 -,038 -,052 ,015 -,066

*
 ,125

**
 ,094

**
 1     

10. Piilotyömarkkinat  ,054 ,041 ,074
*
 -,019 -,009 ,025 ,113

**
 -,011 -,101

**
 1    

11. Jatkaa entisellä työnantajalla  ,072
*
 ,054 -,048 ,058 -,028 ,169

**
 -,121

**
 -,253

**
 -,316

**
 -,090

**
 1   

12. Työnantajasektori  ,156
**
 -,106

**
 -,008 -,031 ,019 ,002 -,034 ,101

**
 ,070

*
 -,017 -,034 1  

13. Työsuhteen laatu  -,104
**
 -,127

**
 ,167

**
 -,032 ,052 -,182

**
 ,131

**
 ,360

**
 -,011 -,010 -,315

**
 ,279

**
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Valmistumisvuosi = vuonna 2008 valmistunut 
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Liite 3. Korrelaatiomatriisin subjektiivisiin kokemuksiin perustuvat muuttujat vuoden 2002 mallissa. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. Vastaako työ omaa tutkinnon tasoa  1                

2. Työkokemuksen puute  -,276
**
 1              

 

3. Puutteelliset TT-taidot  -,083 ,161
**
 1         

 
    

4. Puutteellinen kielitaito  -,015 ,012 -,013 1             

5. Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä  -,164
**
 ,243

**
 ,185

**
 ,091

*
 1            

6. Tutkinnon huono tunnettuus  -,155
**
 ,214

**
 ,157

**
 ,130

**
 ,172

**
 1           

7. Alueellinen työmarkkinatilanne  -,268
**
 ,355

**
 ,131

**
 -,018 ,198

**
 ,168

**
 1          

8. Sukupuoli  -,063 ,006 -,019 ,063 ,035 ,171
**
 ,177

**
 1         

9. Ikä  -,108
*
 ,158

**
 ,049 ,230

**
 ,186

**
 ,069 ,164

**
 ,217

**
 1        

10. Perheeseen tai muu 

elämäntilanteeseen liittyvä syy 

 -,140
**
 ,067 -,020 -,023 ,067 ,060 ,160

**
 ,238

**
 ,160

**
 1       

11. Tutkinnon pääaineen vaikutus 

nykyisen työn saantiin 

 ,185
**
 -,142

**
 -,042 -,053 -,098

*
 -,076 -,174

**
 -,086

*
 -,085

*
 -,173

**
 1      

12. Gradun luomat valmiudet ja kontaktit  ,248
**
 -,076 -,017 ,036 -,127

**
 -,013 -,166

**
 -,071 -,034 -,113

**
 ,319

**
 1     

13. Työharjoittelu  ,221
**
 -,172

**
 ,005 -,019 -,127

**
 -,021 -,135

**
 ,015 -,063 -,099

*
 ,250

**
 ,271

**
 1    

14.Työkokemus  ,200
**
 -,258

**
 -,044 ,053 -,158

**
 -,097

*
 -,171

**
 ,015 -,078 -,146

**
 ,262

**
 ,313

**
 ,454

**
 1   

15. Vahva suhdeverkosto  ,218
**
 -,145

**
 -,056 ,027 -,157

**
 -,053 -,102

*
 ,009 -,068 -,055 ,207

**
 ,410

**
 ,275

**
 ,403

**
 1  

16. Omat valmiudet   -,017 -,096
*
 -,056 ,077 -,011 -,079 ,018 ,072 ,075 -,034 ,044 ,194

**
 ,107

*
 ,539

**
 ,264

**
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Valmistumisvuosi = vuonna 2002 valmistunut 
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Liite 4. Korrelaatiomatriisin subjektiivisiin kokemuksiin perustuvat muuttujat vuoden 2008 mallissa. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. Vastaako työ omaa tutkinnon tasoa  1                

2. Työkokemuksen puute  -,223
**
 1               

3. Puutteelliset tietotekniikkataidot  -,062
*
 ,180

**
 1              

4. Puutteellinen kielitaito  -,081
**
 ,044 ,037 1             

5. Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä  -,190
**
 ,294

**
 ,101

**
 ,018 1            

6. Tutkinnon huono tunnettuus  -,088
**
 ,185

**
 ,073

*
 -,001 ,220

**
 1           

7. Alueellinen työmarkkinatilanne  -,187
**
 ,422

**
 ,105

**
 ,065

*
 ,228

**
 ,120

**
 1          

8. Sukupuoli  -,057 ,128
**
 ,056 ,046 ,127

**
 ,138

**
 ,150

**
 1         

9. Ikä  -,111
**
 ,174

**
 ,068

*
 ,055 ,075

*
 ,093

**
 ,086

**
 ,388

**
 1        

10. Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen 

liittyvä syy 

 -,129
**
 ,120

**
 ,103

**
 -,032 ,026 ,153

**
 ,092

**
 ,088

**
 ,124

**
 1       

11. Tutkinnon pääaineen vaikutus  ,374
**
 -,267

**
 -,072

*
 -,081

**
 -,192

**
 -,073

*
 -,218

**
 -,073

*
 -,145

**
 -,192

**
 1      

12. Gradun luomat valmiudet ja kontaktit  ,233
**
 -,151

**
 -,057 -,049 -,088

**
 -,041 -,110

**
 -,057 -,040 -,136

**
 ,501

**
 1     

13. Työharjoittelu  ,191
**
 -,097

**
 -,031 -,070

*
 -,068

*
 -,015 -,108

**
 -,012 -,078

**
 -,113

**
 ,412

**
 ,348

**
 1    

14. Työkokemus  ,207
**
 -,180

**
 -,014 -,069

*
 -,112

**
 -,042 -,134

**
 -,027 -,071

*
 -,133

**
 ,492

**
 ,384

**
 ,404

**
 1   

15. Vahva suhdeverkosto  ,188
**
 -,146

**
 -,034 ,000 -,070

*
 ,014 -,128

**
 -,017 -,032 -,109

**
 ,360

**
 ,358

**
 ,256

**
 ,494

**
 1  

16. Omat valmiudet  ,089
**
 -,125

**
 ,014 -,047 -,080

*
 -,044 -,039 ,074

*
 ,039 ,044 ,092

**
 ,134

**
 ,095

**
 ,613

**
 ,293

**
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Valmistumisvuosi = vuonna 2008 valmistunut 

 


