
Koetun ja tilastoidun 
työllistymisen laadun 
vastaavuus
Juhani Saari, 17.3., Uraseurantaseminaari

Esityksen tulokset julkaistaan artikkelissa:
Saari, J. (2021). Uraseurantatiedonkeruun kriteerivaliditeetti - Vastaako
ammattikorkeakoulusta valmistuneiden kokema työllistymisen laatu tilastoa?
Hallinnon tutkimus X/2021 (arvioitavana)

118.3.2021 Tilastokeskus



Työllistymisen laatu osana 
korkeakoulujen rahoitusmallia
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Korkeakoulutuksen tulisi tuottaa osaamista erityisesti sellaisiin tehtäviin, 
joissa työ edellyttää korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista, koulutus 
on tehtävän vaatimuksena tai korkeakoulutus tuottaa tehtävän 
hoitamiseen selkeää lisäarvoa. 
(OKM 2017, 15)

Vaihtoehto 1: Työllistymisen laatu 
rekisteriperusteisesti (Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteri täydennettynä 
ammattitiedolla 5 vuotta valmistumisesta)

+ Etuna erityisesti tiedon kattavuus ja 
yhdenmukaisuus
- Joustamaton

Vaihtoehto 2: Työllistymisen laatu 
kyselyperusteisesti

+ Tietosisältö syvällisempi ja laajempi
+ Laadullinen tieto
- Altis vastauskadon aiheuttamalle 

harhalle
- Työllistymisen laadun mittari altis 

mittausvirheelle

Ministeriön työryhmä pohti vaihtoehtoisia työllistymisen laadun mittareita:
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Samantasoisiin tehtäviin työllistyneiden tulisi antaa 
yhtä suuret pisteet tyytyväisyydessä

Työtehtävien laatuun liittymättömät tekijät eivät saisi vaikuttaa 
työllistymisen laadun mittariin

Mittarin olisi lisäksi hyvä huomioida alakohtaisten 
työmarkkinoiden vaihtelu, koska korkeakouluilla on erilaisia 
alapainotuksia: Tulemme näkemään, että alakohtaiset 
valmistuneiden työmarkkinat eroavat suuresti!

Kohteleeko työllistymisen laadun 
mittari korkeakouluja 
oikeudenmukaisesti?



Työllistymisen laadun mittarin 
validointi?
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–Rahoitusmittarin validiteetin osoittaminen on ensiarvoisen 
tärkeää, koska sitä käytetään tulosohjauksen 
instrumenttina:

– Mittaako se sitä, mitä sen on tarkoitus mitata?
– Voidaanko mahdollisia virhelähteitä paikantaa, ja mittaria 

oikaista? Tulosohjausfunktio toimii sitä paremmin, mitä vähemmän 
työllistymisen laatuun liittymättömiä virhelähteitä mittarissa on

–Validointitutkimus jakautuu sisäisen ja ulkoisen validiteetin 
osoittamiseen, joista tässä keskityn jälkimmäiseen.
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Työllistymisen laatu 
rekistereissä (ammattiluokitus)

Työllistymisen laatu 
uraseurannassa 
(subjektiivinen)

Kriteerivaliditeetti: Uraseurantakyselyn pitäisi tuottaa ilmiöstä sama tieto kuin olemassa 
olevasta rekisteriperusteisesta tietolähteestä saatu.

Tilastollisen yhteyden suuruus 
ja sitä mahdollisesti sotkevat 
tekijät?

Rahoitusmallikysymykset:
Pystyn hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani osaamista 
nykyisessä työssäni hyvin.
Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani.
Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.
Opinnoista saatu käytännön osaaminen
Ongelmanratkaisutaidot
Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus
Kehittämisosaaminen
Yrittäjyystaidot
Kyky oppia ja omaksua uutta
Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan 5 vuotta sitten suorittamaasi tutkintoon 
työurasi kannalta?



Virhelähteet: Kyselyn toteutus
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–Vaikka uraseuranta ei ole periaatteessa otantatutkimus, 
ovat siitä johdetut tulokset alttiita survey-tutkimuksen 
erilaisille virhelähteille

I) Tulokset alttiita vastauskadon aiheuttamalle harhalle, jos 
kyselyn vastaushalukkuus on yhteydessä työllistymisen 
laatuun

II) Rahoituskysymyksiin itseensä paikantuva mittausvirhe 
(valmistuneiden vastaukset heijastavat jotain muuta kuin 
työllistymisen laatua rahoitusmallin tarkoittamalla tavalla)



Työllistymisen laatu on 
moniulotteinen käsite
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–Työllistymisen tutkintovastaavuus on moniulotteinen käsite:
– Alan vastaavuutta kuvaavaan horisontaaliseen ja 
– Työtehtävien vaativuusvastaavuutta kuvaavaan vertikaaliseen 

vastaavuuteen 
(Meng ym. 2020, 8; Van de Werfhorst 2002; 

Venhorst & Cövers 2015, 10). 
–Heijastavatko uraseurannan tulokset valmistuneiden 

vertikaalista vai horisontaalista työllistymistä?

–Työllistymisen laadun moniulotteisuuden huomiointi voisi 
selvästi hyödyttää myös uraseurannan tulosten raportointia!



Ammattiluokitus soveltuu 
rekisteripeusteisen työllistymisen 
laadun mittariksi

9Tilastokeskus18.3.2021

–Tilastokeskus yhdistää tutkintorekisterin tietoihin 
(korkeakoulusta valmistuneille) ammattitiedon 
työssäkäyntitilaston tiedoista (joiden lähteenä hallinnollisia 
mm. työeläke- ja veroviranomaisten rekisteriaineistoja).

–Yhdessä valmistuneen tutkintonimikkeen (tai koulutusalan) 
kanssa voidaan määritellä työllistymisen laatu halutulla 
tarkkuudella



Ammattiluokituksen rakenne 1
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1 Johtajat

2 Erityisasiantuntijat

3 Asiantuntijat

4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

5 Palvelu- ja myyntityöntekijät

6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.

7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

9 Muut työntekijät

Edellyttää 
korkeakoulututkinnon 
tasoista osaamista

Edellyttää toisen asteen 
ammatillisen tutkinnon 
tasoista osaamista



Pääluokkataso tavoittaa työllistymisen 
laadun vertikaalisen ulottuvuuden
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1 v. tutkinnon jälkeen

3 v. tutkinnon jälkeen

5 v. tutkinnon jälkeen

1 Johtajat

2 Erityisasiantuntijat

3 Asiantuntijat

4 Toimisto- ja
asiakaspalvelutyöntekijät
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät

6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät
ym.
7 Rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijät
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

0 Sotilaat

9 Muut työntekijät

X Tuntematon

Kuvio. Vuonna 2015 Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistyminen 
ammattiluokituksen perusteella



Ammattiluokituksen rakenne 2
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3 asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan

311 Fysiikan, kemian 
ja teknisten alojen

312 Työnjohtajat 
kaivos-, teollisuus- ja 
rekennustoiminnassa

32 
Terveydenhuollon

322 Sairaanhoitajat, 
kätilöt ym.

33 Liike-elämän 
ja hallinnon

331 Rahoitus-, 
vakuutus- ja 

laskentatoimen 
asiantuntijat

Pääluokkataso

2nro-taso

3nro-taso
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Liiketalouden tradenomi

24 Liike-elämän ja hallinnon 
erityisasiantuntija

Ammatti 5 vuotta valmistumisesta:

Onko työllistynyt tutkinnon 
vaativuustason tehtäviin?

Onko työllistynyt oman alan 
tehtäviin?
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Liiketalouden tradenomi

24 Liike-elämän ja hallinnon 
erityisasiantuntija

Ammatti 5 vuotta valmistumisesta:

Onko työllistynyt tutkinnon 
vaativuustason tehtäviin?

Onko työllistynyt oman alan 
tehtäviin?
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Liiketalouden tradenomi

313 Prosessinvalvonnan 
asiantuntija

Ammatti 5 vuotta valmistumisesta:

Onko työllistynyt tutkinnon 
vaativuustason tehtäviin?

Onko työllistynyt oman alan 
tehtäviin?
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Liiketalouden tradenomi

43 Laskennan ja varastoinnin 
toimistotyöntekijä

Ammatti 5 vuotta valmistumisesta:

Onko työllistynyt tutkinnon 
vaativuustason tehtäviin?

Onko työllistynyt oman alan 
tehtäviin?

Tietenkään ei ole pakko olla 
dikotominen! Tämä on vain 
allekirjoittaneen yksinkertainen 
operationalisotinti
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Agronomi

61 Maanviljelijät ja 
eläintenkasvattajat ym.

Ammatti 5 vuotta valmistumisesta:

Onko työllistynyt tutkinnon 
vaativuustason tehtäviin?

Onko työllistynyt oman alan 
tehtäviin?

Luokitusrakenteeseen ei kannata hirttäytyä. 
Agronomi maa- ja metsätalousyrittäjä on ilman 
muuta työllistynyt laadullisesti juuri niin hyvin 
kuin toivottavaa
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Koulutusala Oma ala ja oikea vaativuustaso Oma ala, väärä vaativuus Oikea vaativuus, 
väärä ala

Ei kumpikaan

Kasvatusalat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Hoivapalvelun ja terveydenhuollon 
työntekijät

Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Humanistiset ja taidealat Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan 
erityisasiantuntijat

- Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat; Hotelli- ja 
ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden 
palvelualojen johtajat; Liike-elämän ja hallinnon 
(erityis)asiantuntijat

Toimistotyöntekijät
Asiakaspalvelutyöntekijät;
Laskennan ja varastoinnin 
toimistotyöntekijät;
Muut toimisto- ja 
asiakaspalvelutyöntekijät;
Myyjät, kauppiaat ym.

Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Luonnontieteet Luonnontieteiden ja tekniikan (erityis)asiantuntijat Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat 
työntekijät

Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat; 
Informaatio- ja tietoliikenneteknologian 
asiantuntijat

Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Tekniikan alat Luonnontieteiden ja tekniikan (erityis)asiantuntijat Muut pääluokkien 7 & 9 ammatit Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Maa- ja metsätalousalat Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
Metsä- ja kalatalouden työntekijät

Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat 
työntekijät

Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Terveys- ja hyvinvointialat Terveydenhuollon (erityis)asiantuntijat Hoivapalvelun ja terveydenhuollon 
työntekijät

Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Palvelualat Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja 
muiden palvelualojen johtajat; Liike-elämän ja 
hallinnon (erityis)asiantuntijat;

Toimistotyöntekijät
Asiakaspalvelutyöntekijät;
Laskennan ja varastoinnin 
toimistotyöntekijät;
Muut toimisto- ja 
asiakaspalvelutyöntekijät;
Myyjät, kauppiaat ym.

Muut pääluokkatasojen 
1-3 ammatit

Muut pääluokkatasojen 4-9 
ammatit

Koulutusalakohtainen luokitus: Mitkä työtehtävät vastaavat tutkinnon alaa ja tasoa?



Jos edellä kuvattu luokitus 
hyväksytään, näyttää alakohtainen 
työllistymisen laatu (2011-14) tältä
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40,2

44,9

32,8

46,5

13,1

22,5

5,4

8,1

11,4
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21,2

6,5

0

25,9

1,1

6,9

0,6

3,3

36,2

62,9

41,6

50,7

36,8

52

29,1

44,2

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Humanistiset ja taidealat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Tekniikan alat

Maa- ja metsätalousalat

Terveys- ja hyvinvointialat

Palvelualat

Molemmat Vain vertikaalinen Vain horisontaalinen Muut



Tutkimuskysymykset: Uraseurantatiedot linkitetty 
ammattitiedosta johdettuun työllistymisen 
laatuun
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1) Toteutuuko kriteerivaliditeetti (uraseuranta tuottaa 
yhdenmukaista työllistymisestä tietoa ammattiluokituksen 
kannalta) hyväksyttävästi
1) Kun työllistymisen laatu ymmärretään vertikaalisesti?
2) Kun työllistymisen laatu ymmärretään lisäksi horisontaalisesti?
3) Vinouttaako vastauskato estimaatteja?

Mikroaineistolla muiden selvitettäväksi jää:
4) Sotkevatko aikaisempi työura, alue tai muut taustatekijät 

rahoitusmittareita, kun verrataan samantasoisiin tehtäviin 
työllistyneiden tyytyväisyyttä?



Ideaali tutkimusasetelma
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Onko työllistynyt 
vertikaalisesti?

Onko työllistynyt 
horisontaalisesti?

Työllistymisen laadun 
kokemus* uraseurannassa 

”Sotkevat tekijät”
- Ikä, äidinkieli, 

sukupuoli?
- Aikaisempi 

työkokemus
- Asuinpaikkakunta

Tilastollinen mallinnus 
(vaikka OLS-regressio)

*Rahoitusmallikysymyksistä ne, jotka 
yksiselitteisesti voidaan tulkita tätä mittaaviksi



Käytännön sanelema
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Kuinka suuri osa on 
työllistynyt 
vertikaalisesti?

Onko suuri osa on 
työllistynyt 
horisontaalisesti?

Työllistymisen 
keskimääräinen laadun 

kokemus uraseurannassa

”Sotkevat tekijät”
- Ikä, äidinkieli, 

sukupuoli?
- Aikaisempi 

työkokemus
- Asuinpaikkakunta

Tilastollinen mallinnus: 
Aggregoitu OLS-regressio

Aggregoitu tieto: 
Korkeakoulusta samalta 
alalta valmistuneet



Tulokset tiivistetysti  

23Tilastokeskus18.3.2021

I) Työllistymisen vertikaalinen laatu selitti valmistuneiden 
kokemaa työllistymisen laatua kohtalaisesti (β~0,369)

II) Kun huomioidaan sekä vertikaalinen että horisontaalinen 
laatu, selitysvoima parani huomattavasti (β~0,656)

TULKINTA: Valmistuneet selvästi arvottavat uraseurannassa 
horisontaalista työllistymistä lähes yhtä paljon kuin 
vertikaalista.



Paremmin työllistyneet ovat 
uraseurannan vastaajissa 
yliedustettuina
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III) Bonuksena selvisi, että työllistymisen laatu on selvästi 
yhteydessä tiedonkeruun vastausasteeseen (β~0,264)

Niillä aloilla ja niistä ammattikorkeakouluista, joissa oli 
rekisteritietojen perusteella työllistytty paremmin, vastausosuudet 
olivat selvästi muita parempia.

- Tulos ei johdu ulkomaille muuttaneista, joita on toisilla 
aloilla enemmän kuin toisilla (ja joilta ammattitieto 
puuttuu)

- Uraseurannan tulokset tulisi painottaa hyödyntämällä 
ammattitietoa. Myös rahoitusmalli on kadon suhteen vinoutunut!



Yhteenveto
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–Rahoitusmallissa on mittausvirhettä, koska valmistuneet 
kokevat työllistymisen laadun moniulotteisesti eri tavalla 
kuin rahoitusmalli olettaa

–Ammattiluokitukseen perustuva työllistymisen laatu 
kannattaa kytkeä osaksi uraseurantaa, koska

– Tiedonkeruun katovinouma voidaan oikaista
– Rahoitusmittarin dimensionaalisuus voidaan huomioida
– Hyödyttäisi selkeästi tulosten raportointia, tulkintaa ja 

hyödynnettävyyttä



Kiitos!
juhani.saari@stat.fi
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