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Akateemisten uraseuranta uudistuu   
 
Yhteiskunnassa on yhä suurempi tarve ajantasaiselle tiedolle yliopistosta valmistu-
neiden työllistymisestä sekä opintojen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. 
Yliopistot kehittävät uraseurantaa ja tukevat työllistymistiedon monipuolista käyttöä 
osana LATUA -hanketta.  

 
Mitä uraseuranta on?  
 

Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarre-

saari-verkoston yhteistyönä vuodesta 2004 lähtien. Uraseurantakyselyjä on tehty maistereille viisi vuotta 

ja tohtoreille 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurannassa on tällä hetkellä mukana 12 yliopistoa. 

 
LATUA-hankkeen tavoitteena on 
 

kehittää yliopistojen uraseurantojen sisältöjä ja toteutusta sekä lisätä uraseurantatiedon tunnettuutta ja 

hyödyntämistä yliopistoissa.  

 

Seurantojen 
sisällöt ja 
toteutustavat  

 

Millaista tietoa työllisty-

misestä tarvitaan?  

Miten tietoa hyödynnetään? 

Kyselyn sisältöjä kehitetään 

käyttäjien tiedontarpeiden 

pohjalta. Kyselyn toteutusta 

päivitetään. 

 

Tiedon käsittely  
ja raportointi  

 

 

Tiedon keräämistä, käsittelyä 

ja hyödyntämistä helpotetaan 

ja nopeutetaan. Samalla 

vapautetaan resursseja 

tiedon analysointiin, 

tulkintaan ja hyödyntämiseen. 

 
 

Tunnettuuden  
ja käytön 
lisääminen 

 

Luodaan malleja, joiden 

avulla uraseurantatietoa 

voidaan hyödyntää 

systemaattisesti mm. ohjauk-

sessa, opetuksen kehittämi-

sessä sekä yliopistojen 

toiminnanohjauksessa. 
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Hankkeet ovat ESR-rahoitteisia ja sijoittuvat  
OKM:n valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden 
toimintalinjaan 4. Vastuuviranomainen on  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 
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Ota yhteyttä LATUA-tiimiin 
 

Laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena (LATUA) -hanketta koordinoi Tampereen 

yliopisto. Hankkeen osatoteuttajia ovat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.  

 

Sari Haataja, hankepäällikkö, sari.haataja@uta.fi, p. 050 421 0254 

Ari Kurlin, projektiassistentti, ari.kurlin@uta.fi, p. 050 406 7419 

 

 

Pilvi Lempiäinen, suunnittelija, pilvi.lempiainen@utu.fi, p. 050 568 0182 

Jenni Iivonen, projektisuunnittelija, jenni.iivonen@utu.fi, p. 050 361 2664 

  

 

Eric Carver, uraohjauksen asiantuntija, eric.carver@helsinki.fi, p. 050 593 5019 

 

 

Matias Erlund, koordinator, matias.erlund@abo.fi, p. 040 563 5293 

 

 
Osa kolmen hankkeen kokonaisuutta 
 

Korkeakoulutettujen uraseurantoja kehitetään yhteistyössä kolmen valtakunnallisen hankkeen kanssa.  

 AMKista uralle! -hanke luo toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen ja levittämiseen koko 

ammattikorkeakoulukentälle.   

 Töissä.fi -hanke jatkaa uraseurantatietoa hyödyntävän töissä.fi-sivuston kehittämistä  

ja tuottaa malleja uraohjaukseen. 

 

Lue lisää: uraseurannat.fi 

SYKSY 2015  

Tiedontarpeiden 

kartoitus 

KEVÄT 2016  

Sisällöllinen ja 

tekninen 

kehittäminen  

 

KEVÄT 2017  

Uusi aineisto 

laajempaan  

käyttöön 

SYKSY 2016  

Uudistettu  

kysely käyttöön 

Miten 
LATUA-

hankkeen 
työ  

etenee? 
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