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Uudenlainen toteutustapa: kolmen hankkeen 

kokonaisuus 
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AMKista uralle!
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AMKista 

uralle!
LATUA Töissä

Yhteisiä 

toimenpiteitä ja 

tapahtumia

Yhteinen 

ohjausryhmä

Yhteisiä 

tavoitteita

Yhteistä 

viestintää

Projektipäälliköi-

den yhteistyö



Yhteistyön hedelmät

• Korkeakoulukentän kattavuus

• Iso joukko tekijöitä eri rooleista

• Laajat viite- ja sidosryhmät

• Päällekkäisyyden välttäminen

• Tukea hanketyön todellisuuteen
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Kattavaa tietoa korkeakoulutettujen työllistymisestä 

ja työelämän osaamistarpeista

Korkeakoulujen 

uraseurantojen

kehittäminen

Koulutuspalautteesta osaamistarpeiden ennakointiin

Osa laajempaa keskustelua korkeakoulutettujen työllistymisestä

Työllistymisen laatu toiminnanohjauksessa ja sen mittaaminen

Uraohjaus osaksi koulutusorganisaatioiden arkea

Uraseurantatiedon 

hyödyntäminen 

koulutuksen 

kehittämisessä

Tietoa ja työkaluja 

uraohjaukseen

- sisällöt suhteessa 

tiedontarpeisiin

- uraseurantaprosessi ja 

toteutustavat

- tiedon saatavuus ja eri 

käyttötarkoitukset

- toimintamalleja ja 

koulutusta

- Systemaattisuus, 

kattavuus 

ja pysyvyys

- Jalkauttaminen eri 

kohderyhmille



LATUA – Laadullinen työllistymistieto

akateemisten työllistymisen tukena

• Kattavaa tietoa valmistuneiden urapoluista 

korkeakoulutettujen työmarkkinoista sekä koulutuksen 

vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin.

• Keinoina yliopistojen uraseurannat sekä

yliopistojen työharjoitteluprosessissa kertyvä tieto.

• Keskeistä tiedon saatavuus ja helppokäyttöisyys.

• Tavoitteena tiedon parempi ja monipuolisempi 

hyödyntäminen mm.

– opetuksessa ja ohjauksessa,

– koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä

– toiminnanohjauksessa ja laatutyössä.
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LATUA – Kehittämistyön lähtökohdat

Lähtötilanteen arviointi

• Yliopistoilla pitkä historia uraseurannoissa

• Muutokset vastausaktiivisuudessa

• Käyttäjäselvitys ja edellisten kyselyjen palautteet

• Toteuttajatahojen kokemukset ja kehittämistarpeet

Toimintaperiaatteet

• Kehitystyön sitominen kyselysykliin.

• Olemassa olevien työryhmien ja verkostojen hyödyntäminen.

• Taustalla vahva asiantuntijuus Aarresaari-verkostosta niin 

uraseurannoissa kuin työharjoittelussakin.

Toimintaympäristön tunnustelu

• Mitä mahdollisuuksia nykytekniikka tarjoaa?

• Millä aikataululla muutoksia voidaan tehdä?
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Käyttötilanteet ja käyttäjäprofiilit
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Uraseurantojen sisällöllinen kehittäminen

Sisältöjen vastaaminen ajankohtaisiin tiedontarpeisiin

• tiedontarpeiden kartoitus ja käyttäjäryhmät

Viimeisimpien kyselyjen arviointi

• Vastaajapalautteet aiemmista kyselyistä

• Kyselyasiantuntijoiden arviointityöpaja

Kyselyn laajuus ja kysymysten muotoilut

• Sijoittumisseuranta ja tutkijakoulujen kyselyt

• Kyselyn pituuden vaikutus vastausaktiivisuuteen

• Yhteismitallisuus AMK-kyselyn kanssa

• Mahdollisten rahoitusmallimittarien huomioiminen

• Suurimmat muutokset tehty maisterikyselyyn

Ajallisen vertailtavuuden säilyttäminen tärkeää

-> tieto muutoksesta arvokasta
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Uraseurantojen toteutuksen kehittäminen

Keskitetty valtakunnallinen toteutusmalli

– Yliopistojen rooli toteutuksesta enemmän sisällölliseen työhön 

(viestintää, tiedon analysointia, raportointia ja hyödyntämistä).

– Kustannukset näkyväksi ja keskittämisen kautta alas.

– Prosessin tasalaatuisuus, yhdenmukaisuus ja tehokkuus.

Uraseurantakyselyjen tiedonkeruu

– Sähköisen vastaamisen vahvistaminen eri päätelaitteilla.

– CSC:n ARVO-järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto.

– Testattu keväällä 2017 kolmessa LATUA-pilotissa.

– Vastaajien tavoittaminen (ns. hybridimalli).

Vastaajakokemuksen parantaminen

- Uraseurantaviestintä, seurannan näkyvyys.

- Tulosviestintä ja vastaajapalaute.

15.12.2017Etunimi Sukunimi10



11



Uraseurantatiedon hyödyntäminen

Raportoinnin kehittäminen

- Valtakunnallinen raportointi (raportit tohtori- ja maisteri-

uraseurannoista, julkistustilaisuus, julkinen Excel online).

- Yliopistokohtainen raportointi (excel online + omat järjestelmät).

- Tiedon vertailtavuus (yliopistot, koulutusalat, tiedekunnat, jne.).

- Mahdollisuus itse tarkastella tuloksia eri suodattimilla.

- Tulosten vahvempi esiin nostaminen töissä-palvelun kautta.

Tiedon tunnettuus ja hyödyntäminen

- Tiedon avoin saatavuus ja helppokäyttöisyys.

- Tulosten käsitteleminen valtakunnallisesti (julkistustilaisuudet).

- Tiedon tuominen yliopistojen omiin suunnitteluprosesseihin

– > vuorovaikutus ja keskustelu tärkeää!
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Työharjoitteluprosessista työelämätietoa
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Tietojärjestelmä työharjoittelun hallintaan

– Tekninen toteuttaja Gofore Oy

– Avoimen lähdekoodin ratkaisu, kaikkien saatavilla

Tietojärjestelmään kertyvä (sopimus)tieto

– opiskelijan tausta, työnantaja, työtehtävät, rahoitus

Järjestelmään erikseen kirjattava tieto

– Harjoittelutuen jakautuminen ja seuranta

Työnantajapalaute ja linkki CRM-järjestelmiin

Järjestelmän pilotointi alkuvuodesta 2018, 

käyttöönotto laajemmin syksyllä 2018



Harjoittelutiedon yhteys uraseurantaan

Tiedolla vastaavia käyttömahdollisuuksia

– Opetus, ohjaus, koulutuksen kehittäminen, 

toiminnanohjaus, työnantajayhteistyö

Vertailu työllistymistietoihin mahdollista

– Työnantajasektorit, työnantajat,

työn luonne, alueellinen sijoittuminen

Raportoinnissa mahdollisuus hyödyntää

uraseurantojen kehittämistyötä.

Työnantajapalautteissa hyödynnetään 

uraseurantojen sisältöjä.
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Hanke päättyy 3/2018, työ jatkuu

• Uraseurantojen keskitetyn toteutusmallin arviointi 

ja vakiinnuttaminen; kyselyjen vuosikellon luominen.

• Sisältöjen arviointi suhteessa raportointiin, 

tohtoriuraseurannan sisällöllinen kehittäminen.

• Tekninen kehitys etenee kyselyjen toteutuksessa ja 

vastaajien tavoittamisessa (ARVO + sähköpostitavoittaminen).

• Uraseurantojen rooli yliopistojen valtakunnallisessa 

palautekokonaisuudessa, alumnikyselyjen kokonaisuus.

• Yliopistojen toimijoiden roolin ja asiantuntijuuden vahvistaminen 

tiedon tuottamisessa, analysoinnissa ja hyödyntämisessä.

• Aineiston jatkojalostaminen eri käyttötarkoituksiin ja 

tiivis vuoropuhelu uraseurantatiedon käyttäjien kanssa.

• Harjoittelutietojärjestelmän käyttöönotto.

• Työharjoittelun kokonaiskuvan muodostaminen 

sekä linkittäminen uraseurantatietoon.
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Lämmin kiitos tekijöille ja tukijoille!
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Ari Kurlin, Aino Nyman, Sari Haataja

Mikko Kuru, Tommi Lehtokangas

Lauri Vastamäki, Jyrki Ollikainen

Pilvi Lempiäinen, Jenni Iivonen,

Juha Sainio, Minna Kankare

Eric Carver, Elina Tuusa,

Eija Airio, Miika Mertanen

Matias Erlund





Päätavoitteet
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AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa 

korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa 

työllistymistä valtakunnallisella tasolla. 

Hankkeessa luodaan 

toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, 

vertailuun ja levittämiseen koko amk-kentälle

sekä tuotetaan teemaan liittyvää koulutusta.



AMKien nykytilanteen kartoittaminen:

• Uraseurannan ja -ohjauksen avaintoimijat

• Tiedontarpeet

• Olemassa olevat käytänteet ja tulevaisuus

KV- ja yliopistojen 

benchmarking

hyvistä käytännöistä

Uratiedon käyttäjäprofiilit

Uraseurantatietojen keruuväline ja -menetelmät 

• kehittäminen, pilotointi, arviointi ja jatkokehitys

Toimintamallit uraseurantatietojen keruuseen, 

hyödyntämiseen ja levittämiseen eri käyttäjäryhmille

Koulutuksen 

laatu, hallinto ja 

suunnittelu

Koulutukset ja tiedotustilaisuudet

Opiskelijat, 

nykyiset ja tulevat

Opettajat, opettajaksi 

opiskelevat, opot ja 

uraohjaajat

2015 2016–2017

Toinen aste

ja sidosryhmät

Näkökulmia uraseurantaan ja 

uraohjaukseen -loppuraportti + liite 

toimintamallista 2018



Miten opiskelijat käyttävät työelämätietoa?   
(2016, n=618)
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4%

7%

8%

10%

24%

27%

33%

40%

45%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Muuten, miten?

Yrittäjyyden suunnittelu

Koulutuksen vaihtaminen

Täydennyskoulutus

Verkostoituminen

Opintojen suunnittelu

Muiden töiden hakeminen

Harjoittelupaikan hakeminen

Kesätöiden hakeminen

Työt valmistumisen jälkeen

”Haluan tietää kuinka helposti saa oikean työn, 

ja kuinka moni on joutunut höpötöihin...” 



Hyödyntämi-
sen tavat

Uraohjaus

Koulutus-
markki-
nointi

Opiskelijat

Uraseurantatiedon 

hyödyntäminen 

opiskelijan 

ohjauksessa ja 

opintopolulla

• Oppimispolkujen 

näkyväksi tekeminen

• Kestäviin koulutusvalintoihin 

ohjaaminen

• Näkymät tulevaisuuteen

• Ajantasainen tieto eri alojen 

ammateista, työnkuvista, 

urapoluista ja niiden muutoksista

• Tietoa 

tutkinnosta 

hakijoille

• Tietoa 

työllistymisen 

laadusta

• Tietoa 

tutkinnoista 

valituille 

opiskelijoille

• Opiskelupolun 

suunnittelu

• Oman työuran 

suuntaaminen

• Tulevaisuus-

tietoisuuden 

kasvattaminen



Kysely
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http://testarvovastaus.csc.fi/AKNPYF

http://testarvovastaus.csc.fi/AKNPYF


Uraseurantakysely

• Keskitetty malli, kysely toteutetaan kaikissa amk:ssa 

samanaikaisesti SMS-viestejä sekä sähköpostiosoitteita 

hyödyntäen

– amk-kenttään sopivaksi muokatut ja testatut lomakkeet 

– lomakkeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi digitaalisena CSC:n ARVO-

palautejärjestelmässä 

– kyselyprosessi pilotoitu ja siihen liittyvät ohjeistukset tulossa. 

• Tietojen raportointia eri käyttäjäryhmille on kehitetty

– analyysipolkuja, esimerkkituloksia sekä tukimateriaalia

• Toimintamalli pitää amk:ien työmäärän pienenä kyselyn 

toteuttamisessa (esim. AVOP), mutta raportoinnin ja levittämisen 

tapoja kehitettävä automatisoidummiksi. 

• Realistisen pohja valtakunnalliselle vertailtavaa tietoa tuottavalle 

uraseurannalle, mutta vastaajien motivoiminen vaatii työtä. 

• Haaste pysyvän valtakunnallisen koordinoijan puuttuminen.
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Strategiatyö
Koulutuksen ja 

opetuksen 
kehittäminen

Opettajuuden 
muutos

Laatutyö

Datan hyödyntäminen – pedagoginen johtaminen ja 
koulutuksen kehittäminen

Tutkinnon ja työtehtävän vastaavuus 
Osaamisen hyödyntäminen työssä
Työtehtävät, työnantaja ja työtilanne
Tarvittava osaaminen, tärkeys ja 
kehittyminen, ennakointi
Aiempi tutkinto & työkokemus, työura
Tyytyväisyys tutkintoon (työnantajat, 
valmiudet työelämään, yrittäjäksi, ura)
Kouluttautuminen tutkinnon jälkeen, 
urasuunnitelmat

Laadullisen työllistymisen mittari
Työllistyminen
Työnantajat arvostavat tutkintoani
Suosittelisin tutkintoani
Työuran kokonaisuus
Palkka laadun mittarina
Maakunta, työpaikka tai yritys

Tutkinnon ja työtehtävän vastaavuus
Osaamisen hyödyntäminen työssä
Työtehtävät, työnantaja ja työtilanne, 
urasuunnitelmat 
Tarvittava osaaminen, tärkeys ja 
kehittyminen, ennakointi

Laadullisen työllistyminen mittari
Tyytyväisyys tutkintoon (työnantajat, 
valmiudet työelämään, yrittäjäksi, 
ura)
Suosittelisin tutkintoani
Työllistyminen, työura, yrittäjyys ja 
maakunta
Kouluttautuminen tutkinnon jälkeen
Kehityssuunnat toistettaessa
Työelämän muutosten ennakointi



Tärkeimmät opit

• Uraseurantakysely vastaa moniin 

tiedontarpeisiin, kunhan sille esitetään hyviä 

kysymyksiä
– koulutuksen profilointi ja strateginen johtaminen, nuorten 

työntekijöiden osaamistarpeet, urapolkujen ala- ja 

korkeakoulukohtaiset erot, erilaiset urapolut ja opiskelijatyypit jne.

• Uraohjaus kuuluu kaikille
– uraohjausosaamisen vahvistaminen, myös ”uusille” 

toimijaryhmille

– ohjauksen pohjalle realistinen työelämätieto.
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Mistä lisätietoa?
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http://uraseurannat.fi

https://toissa.fi/

Loppuraportti

http://uraseurannat.fi/
http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen


• Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori)

• Hämeen ammattikorkeakoulu

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö

• Oulun ammattikorkeakoulu

• Turun ammattikorkeakoulu

KIITOS projektilaisille ja amk:eissa meitä auttaneille!

Projektin toteuttajat



Töissä.fi 





Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan 

tukena

• Töissä.fi tuonut uraseurantatiedon kaikkien ulottuville: 

kaikille avoin valtakunnallinen palvelu, ei edellytä 

rekisteröitymistä tai jossain oppilaitoksessa opiskelua

• Korkeakouluissa opiskeleville sekä opintoja 

suunnitteleville, kaikille ohjaustyötä tekeville

Sisältö

Uraseurantadata 

• Kaikkien yliopistojen data 

2010-2016  

• AMK-dataa 2010, 2017 

• vain osa AMKeista 

Valmistuneiden kirjoittamat 

työnkuvaukset

• 645 kertomusta (10.12.2017)



Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan 

tukena

• Töissä.fi tuonut uraseurantatiedon kaikkien ulottuville: 

kaikille avoin valtakunnallinen palvelu, ei edellytä 

rekisteröitymistä tai jossain oppilaitoksessa opiskelua

• Korkeakouluissa opiskeleville sekä opintoja 

suunnitteleville, kaikille ohjaustyötä tekeville

Sisältö

Uraseurantadata 

• Kaikkien yliopistojen data 

2010-2016  

• AMK-dataa 2010, 2017 

• vain osa AMKeista 

Valmistuneiden kirjoittamat 

työnkuvaukset

• 645 kertomusta (10.12.2017)



Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan 

tukena

• Palvelusta saatu palaute erittäin positiivista 

– tarvetta tällaiselle palvelulle selvästi on

– tietoa pidetään luotettavana, koska korkeakoulujen tuottamaa

• Kertomusten avulla töissä.fi tuottaa realistista ja 

reaaliaikaista tietoa työelämästä, työssäkäyvien itsensä 

sanoittamana, ”elämänmakuinen palvelu”

• Tiivis yhteistyö ja verkostoituminen hankekaudella tuonut 

hyvää

– Sivuston käyttö kasvanut sekä opiskelijoiden keskuudessa että 

ohjauksen työkaluna

– Kertomusten määrä kasvanut tasaisesti 





Urapolulla.fi

• Urasuunnittelun ja -ohjauksen verkkosivusto erityisesti 

korkea-asteen käyttöön.

• Opiskelijalle väline omaa tulevaa työtä ja uraa koskevien 

kysymysten itsenäiseen työstämiseen ja omien 

urasuunnittelutaitojen kehittämiseen. 

• Ohjauksen ammattilaiselle väline ja tuki omaan työhön 

niin yksilö- kuin ryhmäohjaukseen. 

• Rakentuu urasuunnittelun teorioiden ja Töissä.fi -

sivuston tarjoamien sisältöjen pohjalle. 

• Kaikkien vapaasti käytettävissä. 

• Työpajoja ympäri Suomea korkeakouluissa ja muissa 

oppilaitoksissa marras-tammikuussa. 



Töissä.fi ja Urapolulla.fi – askelia eteenpäin

• Verkkopalvelu ei ole koskaan valmis

• Kaikkien ammattikorkeakoulujen uraseurantatieto 

töissä.fi:hin?

• Tohtorien uraseurantatiedot?

• Töissä.fi:n kertomukset rikas ja koko ajan päivittyvä 

työelämätiedon tietolähde – miten hyödynnetään?

• Urapolulla.fi:stä ensimmäinen versio juuri valmistunut, 

miten kehitetään eteenpäin? Kieliversiot?



Kiitos projektitiimille!

Sirkku Anttonen

Eija Hanhimäki

Katri Jäntti

Juha Lahti

Jyrki Laine

Titta Turunen

Leena Itkonen

Marko Kuparinen

Minna Pesiö-Kokko

Leena Reini-Sievänen

Merja Ukkola



KIITOS KAIKILLE 

MUKANA OLLEILLE!
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AMKista uralle!, LATUA ja

Töissä -hankkeet

#uraseurantafoorumi

#uraseurannat

http://uraseurannat.fi
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http://uraseurannat.fi/

