
Uraseurantatiedon 
hyödyntäminen 

Tiedontarpeet, käyttötilanteet ja käyttäjätyypit



MIKSI SELVITYKSIÄ 
KÄYTTÄJÄTARPEISTA?

• Tarkoituksena tuottaa 
uraseurantatietoa koulutuksen, 
uraohjauksen ja työmarkkinoiden 
kehittämiseen sekä urasuunnittelua 
tukevaksi tiedoksi opiskelemaan 
hakeutuville, opiskelijoille ja 
valmistuneille 

• Käyttäjälähtöinen kehittäminen: 
millaisia erilaisia tiedontarpeita eri 
käyttäjäryhmillä on? Missä he tietoa 
hyödyntävät ja miten? 

MISSÄ SELVITYKSIÄ 

ON HYÖDYNNETTY?

• Kyselylomakkeen 

kehittämisessä

• Analyysipolkujen muotoilussa

• Osana raportoinnin 

kehittämistä

• Koulutuskokonaisuuksissa



Uraseurantatiedon erilaiset 
käyttäjäryhmät ja tiedontarpeet



Hyödyntäjät ja 
hyödyntämisen 

tavat

Uraohjaus

Koulutuksen 
markkinointi

Opiskelijat

Uraseurantatiedon 

hyödyntäminen 

opiskelijan ohjauksessa 

ja opintopolulla 

ammattikorkeakouluissa

• Oppimispolkujen 

näkyväksi tekeminen

• Kestäviin koulutusvalintoihin 

ohjaaminen

• Ura- ja rekrypalveluiden

ajankohtaisuus ja 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



Strategiatyö
Koulutuksen ja 

opetuksen 
kehittäminen

Opettajuuden 
muutos

Laatutyö

• Hyödynnettävyys 

laadun varmistamiseen

• Kuvailutietoa auditointiin

• Työelämän kumppa-

nuuksien kokoaminen

• Aluevaikuttavuuden 

seuraaminen

• Näkökulmia 

opetussuunnitelma-

työn johtamiseen

• Työelämälähtöisyyden 

ajantasaistaminen 

ja työelämän trendit

• Osaamisperustaisuuden 

vahvistaminen

• Alumniyhteistyö

• Tiedot laadullisesta 

työllistymisestä

• Osaamistarpeiden 

muutokset ja 

muutosten ennakointi

• Päätöksenteon 

taustatietoa

• Ohjausosaamisen 

vahvistaminen

• Näkemys omasta 

alasta ja sen 

tulevaisuudesta

Uraseurantatiedon hyödyntäminen 

ammattikorkeakoulujen pedagogisessa johtamisessa 

ja koulutuksen kehittämisessä



Vastauksia 
tiedontarpeisiin

Subjektiivista 
trenditietoa

Työkalu 
vaikuttamiseen ja 

kehittämiseen

Mahdollisuus 
lisäanalyyseihin

• Koulutusalakohtaiset 

analyysit ja tulokset

• Tiettyihin teemoihin 

fokusoituvat lisäanalyysit

• Subjektiivinen 

kokemustietoa 

tilastotiedon rinnalle

• Ajankohtainen 

poikkileikkaustieto

• Pitkän aikajänteen 

seurantatieto

• Helposti hyödynnettävä 

tieto avoimen datan 

muodossa

• Opiskeluaikaisten 

tekijöiden vaikutus 

työurien muotoutumiseen

• Osaamisen ja työn 

kohtaaminen

• Työllistymisen laatu

• Työurien katkokset ja 

niihin vaikuttavat tekijät

• Ammatilliset siirtymät

• Uraseurantatieto 

edunvalvonnan työkaluna

• Työmarkkinajärjestöjen ja 

korkeakoulujen välisen 

yhteistyön kehittäminen 

uraseurantatiedon avulla

• Korkeakoulujen hyvien 

käytäntöjen jakaminen

Mitä uraseurantatieto tarjoaa työmarkkinatoimijoille, 

ja missä sitä hyödynnetään?



4 käyttötilannetta 6 käyttäjätyyppiä

Uraseurantojen uudistustyön taustaksi LATUA-hanke teki yhteensä noin 50 haastattelua 
eri henkilöstöryhmille Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. 
Tämän lisäksi tiedontarpeita kerättiin LATUA-hankkeen työpajoissa kyselylomakkeilla.

Haastattelujen perusteella määriteltiin

• Opetus- ja ohjaushenkilökunta 

• Tiedekuntien opintopäälliköt 

• Tiedekunnan johto  

• Yliopiston johto 

• Strategia- ja laatutyötä tekevät 

• Hakijamarkkinointia tekevät

• Tietoa opiskelijalle 

• Koulutuksen kehittäminen

• Johdon luvut  

• Tietoa yliopiston ulkopuolelle

Uraseurantatiedon 
hyödyntäminen yliopistoissa 
– tiedontarpeet, käyttötilanteet ja käyttäjätyypit



Käyttötilanteet   (LATUA)
Mitä erilaisia tiedontarpeita uraseurantatietoon liittyy?

Tietoa opiskelijalle

Koulutuksen kehittäminen

Johdon luvut

Tietoa yliopiston ulkopuolelle



Käyttäjätyypit
Kuka uraseurantatietoa yliopistoissa käyttää? 
Miten tietoa käytetään?



Käyttäjätyyppi 1. 

Opetus- ja ohjaus-
henkilökunta 
Työtehtävät, joihin uraseurantatieto liittyy
• Opiskelijoiden ohjaus
• Opetuksen suunnittelu ja toteutus
• Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksen kehittäminenTieto opiskelijalle

Tyypilliset käyttötilanteet

• Tietoa hyödynnetään niin opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjauksessa 
kuin opetuksessa ja sen kehittämisessäkin.

• Ohjaustilanteessa opettaja tai ohjaaja kertoo opiskelijalle 
vaihtoehdoista, aiemmin valmistuneiden sijoittumisesta ja 
uranäkymistä. 

• Opettaja pohtii alan näkymiä, tarpeita ja opiskelijoiden työelämään 
siirtymistä tehdessään opetussuunnitelmatyötä ja suunnitellessaan 
opintojakson sisältöjä sekä työskentelymenetelmiä.

• Keskeisintä on tieto yliopistokoulutuksen antamista 
valmiuksista ja työelämän osaamistarpeista. 

• Tiedon läheisyys on ensiarvoisen tärkeää: kaivataan 
oppiaine- tai koulutus-ohjelmakohtaista tietoa sekä 
vertailupohjaa tiedekuntaan tai yliopistoon.

• Konkreettisia esimerkkejä: ammattinimikkeet, 
opiskeluvalinnat ja moninaisuuden esiintuonti.

Erityispiirteet

Minkälaista 

asiantuntemusta 
tutkinto tuottaa?

Missä tehtävissä sitä 

hyödynnetään?

Tärkein teema



Käyttäjätyyppi 2. 

Opintopäälliköt

Työtehtävät, joihin uraseurantatieto liittyy
• Opetussuunnitelmatyö tiedekunta- ja tutkintotasolla
• Tiedon välittäminen opetus- ja ohjaushenkilökunnalle
• Työharjoittelun hallinnointi

Koulutuksen 
kehittäminen Johdon luvutTieto opiskelijalle

Tyypilliset käyttötilanteet

• Käyttää tietoa itse, mutta kanavoi sitä myös oppiaineisiin ja 
muille tahoille yliopistojen sisällä.

• Haluaa tietää erityisesti, mikä on tutkintojen potentiaali 
työllistymisen kannalta: mihin tutkintoa käytetään, mihin 
koulutuksessa ollaan tyytyväisiä ja mitä pitäisi parantaa.

• Viestii tiedosta eteenpäin oppiaineisiin, jossa 
opetussuunnitelmatyötä tehdään. Tätä varten 
tarvitsee enemmän tietoa aineiston sisällöistä ja 
mahdollisuuksista. 

• Tiedon taso: tieto jaoteltuna laitoksittain, 
mielellään oppiaineittain/tutkinto-ohjelmittain. 
Tiedekunta/yksikkötaso vertailutietona mukaan. 

Erityispiirteet

Konkreettisia 
kehittämisehdotuksia,

palautetta koulutuksesta.

Tärkein teema



Käyttäjätyyppi 3. 

Tiedekunnan johto

Työtehtävät, joihin uraseurantatieto liittyy
• Tiedekunnan strateginen ja operatiivinen johtaminen
• Koulutuksen ja ohjauksen johtaminen sekä kehittäminen
• Opiskelijoita, opetusta ja tutkintoja koskeva päätöksenteko 

Koulutuksen 
kehittäminen

Johdon luvut

Tyypilliset käyttötilanteet

• Oppiaine-/koulutusohjelmakohtainen tieto työllistymisen 
keskeisistä luvuista, tulevaisuuden osaamistarpeista ja tutkinnon 
merkityksestä ovat tärkeitä välineitä tiedekunnan 
koulutusohjelmien kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. 

• Muutostrendit ja alakohtainen vertailutieto ovat hyödyllisiä 
päätöksenteon tukena.

• Tiedon taso: oleellista on saada numeerista ja 
laadullista täsmätietoa eri oppiaineiden ja  
koulutusohjelmien tilanteista tiedekunnan, 
yliopiston ja alan valtakunnallisessa kontekstissa.

Erityispiirteet

Miten ala kehittyy 
ja minkälaisia 

osaamistarpeita on nyt ja 
tulevaisuudessa?

Tärkein teema



Käyttäjätyyppi 6. 

Hakijamarkkinointia
tekevät henkilöt
Työtehtävät, joihin uraseurantatieto liittyy

• Opiskelijavalintojen koordinointi ja tiedotus

• Hakijoiden neuvonta ja ohjaus

• Viestintä ja tapahtumatuotanto (messut, lukiovierailut ym.)
Yhteistyö toisen asteen opinto-ohjaajien ja muiden 
sidosryhmien kanssa

• Uraseuranta on lähde, joka tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia 
vastauksia yliopistokoulutuksesta kiinnostuneiden kysymyksiin.

• Tieto on erityisen tärkeää nyt kun, työttömyyskeskustelu leimaa 
koko akateemista koulutusta. Liian synkän mielikuvan 
murtamiseksi tarvitaan koottua tilastotietoa työllistymisestä, 
nimikkeistä ja aineyhdistelmistä.

• Tiedon oltava käytettävissä niin, että ulkoisia 
kohderyhmiä voi ohjata tutustumaan siihen itse. 
Henkilöt, joille tietoa tarjotaan, eivät välttämättä 
tunne yliopistokoulutusta ja organisaatioiden tai 
tutkintojen rakenteita. 

• Mahdollisuus poimia yliopiston sisäisistä 
raporteista tietoja ja kuvioita mm. hakukohteiden 
kuvauksiin, verkkosivuille ja julkaisumateriaaleihin. 
Erityistä: kuvien laatu ja tulostusmahdollisuus.

• Tiedon taso: vaihtelee kohderyhmästä ja sisällöstä 
riippuen: yliopisto, tiedekunnat ja oppiaineet sekä 
näiden lisäksi valtakunnallista ja alueellista tietoa.

Erityispiirteet

Paljon kysymyksiä: 
lukiolaisilta, hakijoiden 

vanhemmilta, alan vaihtajilta, 
alumneilta, medialta.

Tietoa yliopiston 
ulkopuolelle

Tieto opiskelijalle

Tyypilliset käyttötilanteet

Tärkein teema



Käyttäjätyyppi 5. 

Strategia- ja 
laatutyötä tekevät
Työtehtävät, joihin uraseurantatieto liittyy

• Toiminnanohjauksen, suunnittelun ja seurannan prosessit

• Strategian valmistelu, toteutus ja seuranta 

• Laadunvarmistus- ja palauteprosessit

Koulutuksen 
kehittäminenJohdon luvut

Tyypilliset käyttötilanteet

• Palautejärjestelmän hyödyntäminen strategisten tavoitteiden 
suunnitteluun ja seurantaan. 

• Työllistymistiedon rooli rakenteellisessa kehittämisessä 
ja yliopistojen rahoituksessa.

• Kyselytieto täydentää virallisia numeerisia tietolähteitä.

• Analysoidut tiiviit tiedot johdolle, tarkemmat 
tiedot laajempaa analysointia varten.

• Tarkastelee uraseurantatietoa yliopiston 
palautejärjestelmäkokonaisuuden osana. 
Keskeistä tiedon jalkauttaminen ja tiedon 
systemaattinen hyödyntäminen koko yliopistossa. 

Erityispiirteet

Oikea-aikainen 
riittävä tieto 

toiminnan suunnittelun 
ja seurannan tueksi.

Tärkein teema



Miten uraseurantatiedot halutaan käyttöön?

Tiedon raportointi 
ja tekniset ratkaisut

• Valmiiksi analysoidut, tiiviit raportit 

• Mahdollisuus analysoida dataa itse

• Helposti hyödynnettävät valmiit kalvot, 

taulukot tai kuviot räätälöitynä eri 

kohderyhmille

• Analyysin painopiste muutoksissa ja 

niiden syiden arvioinnissa 

• Ajallinen vertailu tärkeää

Viestintä

• Uusien tulosten vahva esiin tuominen, 

esimerkkinä julkistamistilaisuudet tms.

• Tulosten jalkauttaminen ja vuoropuhelun 

kehittäminen työnantajatahojen kanssa 

• Asiantuntijuutta tulosten avaamiseen ja 

syvempään tutkimiseen

• Tiedottamisen systemaattisuus ja 

säännöllisyys mahdollistavat tiedon 

hyödyntämisen toiminnassa



Uraseurantatiedon 
käsittely ja raportointi



Uraseurantatulosten analyysi ja käyttäjälähtöinen 

raportointi

12.12.2017 Korkeakoulujen uraseurantafoorumi

Ari Kurlin

LATUA-hanke



Kuvaus palaute- ja seurantatiedon käsittelystä / LATUA-kickoff 2015

Opiskelijatietojärjestelmä (taustatietojen 

lähde)

Opiskelijat, 

opiskelu-oikeudet

Opinto-

suoritukset

Harjoittelu-

jen tiedot

Palautteen keruujärjestelmä 

(vastauslomake)
Tietovarasto 

(aineiston 

yhdistäminen)
Automaattisesti tuotettavat 

vakioraportit (saatavilla esim. 

julkaisujärjestelmässä)

Tilastollisesti analysoidut raportit 

(spss tai vastaava, vaatii 

henkilötyötä)

Tiedon 

käyttäjät

Muut mahdolliset 

tietolähteet, tilastokeskus 

ym
VIRTA mahdollisena tietolähteenä 

(sisältää kopion opiskelijatieto-

järjestelmän tiedoista valtakunnallisesti)

Muut jakelukanavat

Sami Hautakangas 17.9.2015



Tiedon 

käyttäjät

Käyttötilanne: ”Johdon luvut”

• Palautetietoa toiminnan vaikuttavuudesta

• Rahoitusperusteisiin vaikuttavat mittarit

• Vertailutieto koulutusaloittain ja sektoreittain

Käyttötilanne: ”Tietoa opiskelijalle”

• Yliopisto-opintojen tuottama 

osaaminen ja sen merkitys 

työllistymiselle

• Urapolkujen moninaisuus ja 

työllistymisvaihtoehdot

• Palautetieto koulutuksesta pääaine-

tai tutkinto-ohjelmatasolla

Minkälaisiin tilanteisiin palautetietoa tarvitaan?

• Valmiiksi analysoidut, tiiviit raportit

• Mahdollisuus analysoida dataa itse

• Helposti hyödynnettävät, valmiit kalvot, 

taulukot tai kuviot räätälöitynä eri 

kohderyhmille

Miten uraseurantatiedot halutaan käyttöön?

Aineistolähtöisestä raportoinnista käyttäjälähtöiseen raportointiin.

Esimerkiksi:



Opetus- ja 
ohjaushenkilökunta

Tietoa
opiskelijoille

Strategia- ja 
laatutyötä tekevät

Yliopiston johto

Koulutuksen
kehittäminen

Käyttäjätarpeiden huomiointi uraseurannan raportoinnissa

?
?

?

?

?



Käyttäjätyyppi A

Käyttäjätyyppi
D

Käyttäjätyyppi B

Käyttäjätyyppi
C

Käyttäjätyyppi E

Laadullinen/määrällinen 

työllistyminen

Ensimmäinen työ

Koulutuksen tuoma osaaminen

Työelämän osaamistarpeet

Tyytyväisyys 

tutkintoon

Työllistyminen ja tutkinto

Taidot ja 

osaaminen

Nykyinen työ

Urapolut

Työllistymistekijät

Käyttäjätyypit, käyttötilanteet, käyttötarpeet Raportoinnit teemat

Tulosten esittely raportoinnissa teemoittain 

käyttäjätarpeisiin ja käyttötilanteisiin pohjautuen



• Aarresaaren valtakunnallinen raportointi – Excel online

• Kansallisen tason tulokset, yliopisto- ja koulutusalavertailut

– Yliopistokohtaiset tarkemmat raportit

• Yliopiston tarkemman tason vertailut, yksityiskohtaisemmat tiedot

• Yliopistokohtaiset ratkaisut

– Tampereen yliopiston Johdon tietojärjestelmä

• Yo-tason tulosten vienti sisäiseen järjestelmään samasta tietovarastosta. ”A4-

formaatti”.

– Helsingin yliopiston Rapo

• Keskeiset tunnusluvut, tiedekuntavertailu, HY aikasarjat vuosilta 2003-2011

– Helsingin yliopiston osaamistutka

• Erityisesti osaamiskysymysten analyysi HY:n aikasarjoista 2003-2011

– Turun yliopiston raportit

• Muut pilotoinnit

– Åbo Akademi, kandipalaute

– LATUA-uraseurantapilotit / Extra-Vipunen

https://www.aarresaari.net/uraseuranta/maistereiden_uraseuranta
https://hyurapalvelut.shinyapps.io/osaamistutka/




Tiedonkeruu 1. Valtakunnallinen raportointi

VIRTA opiskelijatiedon 

tietolähteenä (sisältää kopion 

opiskelijatietojärjestelmän 

tiedoista valtakunnallisesti)

Valmistuneet, tutkintotiedot

Palautteenkeruujärjestelmä 

(ARVO)

Aineistojen yhdistys 

CSC:n

tietovarastossa

1. Valtakunnallisesti tuotettavat 

vakioraportit (saatavilla Arvosta, 

Extra-Vipusesta)

Tiedon 

käyttäjät

Muut mahdolliset tietolähteet,

Tilastokeskus ym. 

taustoittavat tulkintoja

Muut korkeakoulujen 

järjestelmistä päivitettävät tiedot 

(pääaine-, tiedekuntatieto)

3. Tilastolliset analyysit, 

muu raportointi, Töissä.fi 

tutkimusyhteistyö 

sidosryhmien kanssa ym.

Osoite- ja puhelinnumerotietojen 

rikastus

Väestörekisterikeskus, Fonecta

2. Korkeakoulujen omat 

tietovarastot ja 

raportointiratkaisut

Aineistojen siirto 

korkeakouluille 

yhtenäisessä muodossa

Uraseuranta 2017

2. Paikallinen raportointi



Uraseurantatiedon käsittely ja 
raportointi ammattikorkeakouluissa

URASEURANTAKYSELYVIRTA
Muut tietolähteet,

esim. Tilastokeskus

Tietojen koonti, 

aineiston yhdistäminen, 

puhdistaminen ja käsittely

Tarvitaan sekä prosessia koordinoiva 

että tutkimusdataa esikäsittelevä 

taho/tahot

AMKien

opiskelijatieto-

järjestelmät

Töissä.fi

Vipunen Extra-Vipunen ARVO

Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto: Aili-palvelu

Sisäiset raportit

Ulkoiset raportit

Tutkimuskäyttö

AMKien AVOP-

kysely

AMKien omat 

raportointi-

ja analysointityökalut

esim. Power BI

CSC:N YLLÄPITÄMÄT TIETOJÄRJESTELMÄT



Käytännön esimerkkejä



Valtakunnallinen maisteriuraseurannan Excel 
Online Aarresaaren sivuilla

https://www.aarresaari.net/ur
aseuranta/maistereiden_urase
uranta

Valtakunnallinen Excel Online 
löytyy osoitteesta:

https://www.aarresaari.net/uraseuranta/maistereiden_uraseuranta


Tampereen yliopiston johdon tietojärjestelmä

• Uraseurantatiedon vientiä sisäisiin 
järjestelmiin on testattu Tampereen 
yliopiston intran Johdon tietojärjestelmässä.

• Tietolähde on sama kuin valtakunnallisessa 
aineistossa eli Tampereen yliopiston 
tietovarastoratkaisu. Sisäisessä 
järjestelmässä kuvataan ainoastaan 
yliopiston omat tulokset. Suodatus onnistuu 
valtakunnallista palvelua tarkemmalle 
tasolle.



Helsingin yliopiston osaamistutka

• Helsingin yliopistossa on kehitetty 
työkalu, ”osaamistutka” erityisesti 
tieto-taitokysymysten tarkasteluun. 
Työkalu sisältää HY:n aineistot 
vuosina 2003-2011 valmistuneista.

• Osaamistutkaan pääsee avoimesti 
tutustumaan osoitteessa 
https://hyurapalvelut.shinyapps.io/
osaamistutka/

https://hyurapalvelut.shinyapps.io/osaamistutka/


Turun yliopiston uraseurantaraportit

Turun yliopiston 
uraseurantaraportteja pääsee 
selaamaan osoitteessa:

http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopist
opalvelut/opintohallinto/ohjauksen-
ja-koulutuksen-
tukipalvelut/rekry/valmistuneiden-
tyollistyminen/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/rekry/valmistuneiden-tyollistyminen/Sivut/home.aspx


Onko omassa organisaatiossasi/työssäsi 

tehty vastaavanlaisia raportoinnin 

käyttäjätarpeiden kartoituksia? 



Seuraaviin kysymyksiin vastataan Padlet-
alustalla

Padletia voi käyttää kännykän tai tietokoneen 
selaimessa, sovelluksen lataaminen ei ole pakollista.

Sivulle lisätään oma kommentti        -kohdasta.



Millaisia uraseurantatiedon tarpeita on omassa 
työssä ja vastaavatko ne hankkeissa löydettyjä 
käyttäjätarpeita? 

Puuttuuko jotain käyttäjäryhmiä tai 
tiedontarpeita? 

Kommentit löytyvät osoitteessa

http://bit.ly/2juZlqY



Miten käyttäjät on huomioitu oman organisaation 
raportoinnissa/millaisia raportointiratkaisuja on 
käytössä? 

Miten käyttäjät tulisi ottaa huomioon 
raportoinnissa?

Kommentit löytyvät osoitteessa

http://bit.ly/2AGITLH


