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1. Mittaako uraseurantakysely sitä, mitä sen on tarkoitus 
mitata?

2. Miten opintoja edeltävä työkokemus selittää 
uraseurantatyytyväisyyttä valmistumisen jälkeen eri 
aloilla?

3. Vastaavatko kyselyyn vain paremmin työllistyneet?

4. Kehittämisehdotuksia 
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Miten opintoja 
edeltävä 
työkokemus näkyy 
vastauksissa?
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Miksi valmistuneiden vastaukset 
eroavat?
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Rahoitusmallin 
perimmäinen tarkoitus: 
Palkita tutkinto-
ohjelman antamista 
hyvistä 
työelämävalmiuksista

Kuitenkin:
- Eri alojen tutkintojen 
työllistävyys vaihtelee 
korkeakoulusta 
riippumatta
- Eri alojen ja 
korkeakoulujen 
opiskelijoilla on 
vaihtelevasti 
työkokemusta 
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Rahoitusmittarikysymyksistä
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–Koodattiin tarkastelua varten summamuuttuja (Cronbachin 
alfa 0.875), jossa tehtiin puuttuvuudelle 
osaindikaattorikohtainen regressioimputointi (samassa 
järjestyksessä kuin indikaattorit on esitetty)

–Saatu rahoitusindikaattori standardoidaan (keskihajonta 
määritellään ykköseksi ja keskiarvo nollaksi)



Standardoitu rahoitusindikaattori 
korkeakouluittain
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Koulutusalan huomioiminen
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–Ehkä ensisijainen syy siihen, miksi valmistuneet arvottavat 
tutkintoaan eri korkeakouluissa eri tavalla, johtuukin 

– Siitä, että korkeakouluissa opiskellaan eri aloja?
– Että eri aloilla opiskelijoiden työkokemus vaihtelee suuresti?
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Kuvio. ”Effect size” –selitetyn varianssin osuutta kuvaava assosiaatio. 
ANOVA-tunnusluku valikoitujen taustatekijöiden suhteen.



Opintoja edeltävää työkokemusta 
on vaihtelevasti alasta riippuen
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Aikaisemman työkokemuksen vaikutus 
vastausjakaumaan vaihtelee aloittain
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–Aikaisemman, oman alan työkokemuksen merkitys 
tutkinnon kokonaishyödyn arvottamiselle vaihtelee aloittain

Koulutusala Eta
Yhteiskunta 0.366
Luonnonvara ja ympäristö 0.295
Kasvatusalat 0.285
Palvelu ja matkailu 0.252
ICT 0.231
Tekniikan 0.228
Kaikki alat 0.215
Humanistinen ja taideala 0.214
Terveys ja hyvinvointi 0.210
Liiketalous ja kauppa 0.201
Luonnontieteellinen 0.178

Alat, joilla aikaisempi työkokemus 
selittää rahoitusmallin muuttujien 
varianssia eniten

Alat, joilla aikaisempi työkokemus 
selittää rahoitusmallin muuttujien 
varianssia vähiten


Sheet1
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Rahoitusindikaattori korkeakouluittain, 
kun ala ja työkokemus vakioidaan?
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–Miten tulokset muuttuisivat, jos rahoitusindikaattori 
huomioisi aikaisemman työkokemuksen ja koulutusalan?
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Kuka vastaa?
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Vastauskato vinouttaa  tuloksia
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–Kannattaa olla vähän huolissaan:
– Työurien laatuun liittymättömät tekijät (voivat epäsuorasti vinouttaa 

tuloksia)

–Kannattaa olla huolissaan
– Vastauskadon sukupuolivinouma (erityisesti mikäli koulutusalaa ei 

oikaista)
– Vastauskadon ikävinouma (eri ikäisenä valmistuneiden työurat 

todennäköisesti poikkeavat

–Vaativat toimenpiteitä 
– Mikäli vastaushaluttomuus linkittyy suoraan työllistymisen laatuun
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–On syytä olettaa, että tiedonkeruuseen vastanneiden työurat 
ovat olleet ”parempia” kuin vastaamattomien

–Muut tutkinnon työelämävalmiuksiin liittymättömät tekijät voivat 
sotkea vastausjakaumaa (ikä, sukupuoli, kieli)
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Yhteensä

Vähintään asiantuntijatason Toimisto tai palvelu Maanviljelijä Rakennus- tai prosessi Muut Työtön

Kuvio. Valmistuneiden työllistyminen (5 vuotta) tilasto

Ratkaisu olisi verrata 
aineistosta estimoitua 
työpaikan ammattiluokan 
pääluokan jakaumaa 
tilastoitavaan, mutta tällä 
hetkellä lomakkeen 
tietojen perusteella 
ammattikoodaus ei aivan 
onnistu.



Ratkaisuehdotus
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–Lomake kannattaa rakentaa niin, että vastauskato pystytään 
oikaisemaan jälkiosittamalla esimerkiksi mainitun tilaston 
jakaumilla

– Verrataan eri ammattiluokkiin työllistyneiden määrää kyselyssä 
korkeakoulun ja alan mukaan, ja oikaistaan painotuksella

TAI

-Suora perusjoukkopainotus siten, että tutkittavien poiminta 
linkitetään Tilastokeskuksen valmistuneiden 
työllistymistietopalvelusopimukseen



OKM ja Tilastokeskus tarjoavat 
kehittämistyön tueksi uusia aineistoja
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–Vuoden 2019 Eurostudent –tutkimushankkeen yhteydessä 
avataan tutkimuskäyttöön AMK-opiskelijoiden aikaisempia 
työuria kuvaavia rekisteriaineistoja kevään 2020 aikana

–Mahdollisuus tarkastella opintoja edeltäviä työuria TK:n
ammattiluokituksen tarkkuudella linkitettynä 
kyselyvastauksiin (noin 3500 AMK-opiskelijaa)

Opintoja edeltävä 
työkokemus (työn 
ammattiluokka)

Noin 3500 AMK 
opiskelijavastaajaa

Kiinnostava 
tulosmuuttuja

Rekisteristä Opiskelijatutkimuksesta



Kiitos!
Lisätietoja:
juhani.saari@tilastokeskus.fi

16Tilastokeskus12.3.2020


	Kriittisiä näkökulmia rahoitusmallin laskentatapaan
	Slide Number 2
	Miten opintoja edeltävä työkokemus näkyy vastauksissa?
	Miksi valmistuneiden vastaukset eroavat?
	Rahoitusmittarikysymyksistä	
	Standardoitu rahoitusindikaattori korkeakouluittain
	Koulutusalan huomioiminen
	Opintoja edeltävää työkokemusta on vaihtelevasti alasta riippuen
	Aikaisemman työkokemuksen vaikutus vastausjakaumaan vaihtelee aloittain
	Rahoitusindikaattori korkeakouluittain, kun ala ja työkokemus vakioidaan?
	Kuka vastaa?
	Vastauskato vinouttaa  tuloksia
	Slide Number 13
	Ratkaisuehdotus
	OKM ja Tilastokeskus tarjoavat kehittämistyön tueksi uusia aineistoja
	Kiitos!

