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Kasvatustieteellinen tiedekunta

JOHDANTO

• Yleisten työelämävalmiuksien oppiminen, esim. yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, 

yliopisto-opintojen tavoitteena

• Mitä valmiuksia työelämässä vaaditaan ja miten koulutus vastaa

työelämän tarpeisiin? 

• Laadullisen työllistymisen mittaaminen (OKM)

• Uraseurantakyselyä suunniteltu yliopistojen

rahoituksenjakomalliin
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AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

• Yliopistokoulutus ei ole kehittänyt riittävästi työssä tarvittavia 

valmiuksia tai osalla valmistuneista on vaikeuksia tunnistaa niitä 

(Chan, 2010; Tuononen, Parpala & Lindblom-Ylänne, 2017; 

Tynjälä ym., 2006)

• Opiskelijoiden kokemukset valmiuksien kehittymisestä ovat

yhteydessä tyytyväisyyteen tutkintoa tai kurssia kohtaan (Grace 

ym.,  2012; Tuononen, Parpala & Lindblom-Ylänne, arvioitavana)

• Valmiudet yhteydessä koulutusta vastaavan työn saamiseen ja 

työtyytyväisyyteen (Semeijn ym. 2006; Mora, García-Aracil & Vila, 

2007)
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TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimuskysymykset:

1) Miten tutkintotyytyväisyys työuran kannalta on yhteydessä 

a) kokemuksiin työelämävalmiuksien kehittymisestä yliopisto-opintojen 
aikana?

b) kokemuksiin vastaushetken työn vaativuustasosta? 

2) Miten valmistuneen näkemys yliopisto-opintojen kehittämistä 
valmiuksista suhteutuu työssä tärkeänä koettuihin valmiuksiin? 
Onko eroja tutkintoon tyytyväisten ja tyytymättömien välillä? 
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AINEISTO

• Tutkimuksen aineisto (n = 911) on kerätty kyselylomakkeella 
syksyllä 2016 kaikilta Helsingin yliopistosta vuonna 2011 
ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja 
lastentarhaopettajan tutkinnon suorittaneilta

• Vastausprosentti oli 38 % ja se vaihteli aloittain 21 %:sta 48 
%:iin. 

• Vastaajista suurin osa oli naisia (72 %, n = 654). 

• Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli humanistisesta (18 
%), valtiotieteellisestä (15 %), kasvatustieteellisestä (13 %) sekä 
matemaattis-luonnontieteellisestä (13 %) tiedekunnasta.
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MENETELMÄT

• KYSELY: Valtakunnallisessa uraseurantakyselyssä kysytään 
valmistuneiden työuran kehityksestä, tyytyväisyydestä 
suoritettuun tutkintoon sekä yliopisto-opiskelun kehittämiä 
työelämävalmiuksia sekä nykyisessä työssä tarvittavia tärkeitä 
työelämätaitoja (Aarresaari.net)

• ANALYYSIT: Tutkintotyytyväisyyden ja työelämävalmiuksien 
välistä yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin ja Spearmanin
korrelaatioilla ja varianssianalyysilla

• Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään tutkintotyytyväisyyden 
keskiarvon ja keskihajonnan perusteella

 tarkastelimme kahden ryhmän; tyytyväisten ja tyytymättömien välisiä 
eroja Kruskall-Wallisin testillä
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TULOKSET: 
TUTKINTOTYYTYVÄISYYS

• Tutkintotyytyväisyyttä työn kannalta mitattiin kahden eri 
väittämän avulla: ”Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta” ja 
”Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään”, ja ne korreloivat 
keskenään (.51, p <.001)
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Tutkintotyytyväisyyttä mittaavat

väittämät

Ka Kh

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta 4.56 1.18

Koulutus antoi riittävät valmiudet

työelämään

3.81 1.21
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TUTKINTOTYYTYVÄISYYDEN
YHTEYS TYÖELÄMÄVALMIUKSIIN

• Tutkintotyytyväisyydellä oli positiivinen, tilastollisesti merkitsevä 
ja efektiltään keskinkertainen yhteys kaikkiin 
työelämävalmiuksiin. 
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Yleiset työelämävalmiudet Tyytyväisyys tutkintoon

työuran kannalta

Riittävät valmiudet

työelämään

F p η2 F p η2

Analyyttinen ja systemaattinen

ajattelu 4.79 .000 .027 3.32 .006 .019

Ongelmanratkaisutaidot 2.52 .028 .015 3.44 .004 .020

Yhteistyötaidot 3.84 .002 .022 3.16 .008 .018

Organisointi- ja 

koordinointitaidot 2.73 .019 .016 3.02 .010 .017

Kyky oppia ja omaksua uutta 5.40 .000 .030 3.65 .002 .021

Itseohjautuvuus ja oma-

aloitteisuus 7.20 .000 .040 2.56 .026 .015
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TUTKINTOTYYTYVÄISYYDEN
JA TYÖN VAATIVUUSTASON

YHTEYS
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Työn vaativuustaso

valmistumis-

hetkellä

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta .13**

Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään .09*

• Tutkintoonsa tyytyväisemmät arvioivat nykyisen työn 
vaativuustason vastaavan paremmin koulutustaan kuin he, jotka 
kokivat olevansa vähemmän tyytyväisempiä tutkintoonsa.
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YLIOPISTOSSA OPITUT
VALMIUDET JA TYÖSSÄ

TÄRKEÄNÄ KOETUT VALMIUDET
• Yleisesti ottaen kaikki työelämävalmiudet arvioitiin tärkeämmiksi 

nykyisessä työssä kuin niiden arvioitiin kehittyneen yliopistossa

• Suurimmat erot yhteistyö- ja organisointi- ja koordinointitaidoissa
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Yleiset työelämävalmiudet
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Yliopisto-opiskelu 

kehitti

ka               kh

Tärkeä nykyisessä 

työssä

ka                   kh

1. Analyyttinen ja 

systemaattinen ajattelu 4.62 .98 4.96 1.1

2. Ongelmanratkaisutaidot 4.05 1.1 5.32 .89

3. Yhteistyötaidot 3.62 1.2 5.31 .97

4. Organisointi- ja 

koordinointitaidot 3.24 1.2 5.06 1.1

5. Kyky oppia ja omaksua 

uutta 4.87 1.0 5.56 .75

6. Itseohjautuvuus ja oma-

aloitteisuus 4.44 1.3 5.53 .76
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1 ryhmä (n =157) 2 ryhmä (n =642) 3 ryhmä (n =112)

Tutkintotyytyväisyys 2.50 .56 4.31 .53 5.64 .22

• Valmistuneet ryhmiteltiin kolmeen ryhmään
tutkintotyytyväisyyden keskiarvon (ka 4.16)  ja keskihajonnan (kh
1.01) mukaan
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TYYTYVÄISTEN JA 
TYYTYMÄTTÖMIEN ARVIOT

VALMIUKSISTA
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JOHTOPÄÄTÖKSET 1/2

• Tutkintoonsa tyytyväisemmät kokivat kehittäneensä enemmän
valmiuksia opinnoissa sekä työn vastaavan paremmin koulutustaan
kuin tutkintoonsa tyytymättömät (Grace ym. 2012: Semeijn. ym.2006) 

• Kyky reflektoida omia valmiuksiaan oli yhteydessä tutkintotyytyväisyyteen
sekä valmistumishetkellä että kolme vuotta valmistumisen jälkeen
(Tuononen, Parpala & Lindblom-Ylänne, arvioitavana)

• Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta oli arvioitu positiivisemmin 
kuin koulutuksen antamat valmiudet 

 voi johtua siitä, että koulutuksen antamia valmiuksia on vaikea 
tunnistaa (Tuononen, Parpala & Lindblom-Ylänne, 2017). 

• Opiskelijoiden ja valmistuneiden kykyyn tunnistaa valmiuksia 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota opintojen aikana 

 metakognitiivisten taitojen kehittyminen tärkeää
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JOHTOPÄÄTÖKSET 2/2

• Tarve kehittää yhteistyö- ja organisointitaitoja enemmän 
opintojen aikana  yhteistoiminnalliset ja aktivoivat menetelmät 
tärkeitä

• Suunnitelmallisen opiskelun tärkeys opiskelussa ja valmiuksien 
oppimisessa (Rytkönen ym. 2012; Tuononen, Parpala & Lindblom-
Ylänne, arvioitavana)

• Teorian ja käytännön yhdistäminen opinnoissa tärkeää 
valmiuksien oppiminen ja työelämärelevanssi lisää tyytyväisyyttä 
(Kabanoff, Richardson & Brown, 2003)

• Panostamalla työelämävalmiuksien kehittymiseen voidaan saada 
tutkintoonsa tyytyväisempiä maistereita työelämään
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KIITOS!
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https://www.youtube.com/watch?v=rU232NPDVtQ&list=PL89BA3B68F463D809&index=1&feature=plpp_video
https://www.youtube.com/watch?v=rU232NPDVtQ&list=PL89BA3B68F463D809&index=1&feature=plpp_video

