Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt
Useat yliopistot ja ammattikorkeakoulut seuraavat valmistuneiden sijoittumista työelämään
sijoittumis- ja uraseurantakyselyillä.
Sijoittumisseurannalla kerätään (keskimäärin n. 1 v. valmistumisesta) tietoa työmarkkinoille
sijoittumisesta ja palautetta koulutuksesta työelämän näkökulmasta.
Uraseuranta tuottaa tietoa työllistymisen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta, työuran
kehittymisestä sekä tyytyväisyydestä tutkintoon. Sen avulla saadaan myös palautetta
koulutuksen työmarkkinarelevanssista. Uraseurantakysely toteutetaan noin viisi vuotta
valmistumisesta. Yliopistoissa toteutetaan uraseurantaa myös tohtorin tutkinnon suorittaneille
2-3 vuotta valmistumisesta.
Sijoittumis- ja uraseurannoista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi osana
ohjausta, koulutuksia, opetusta ja osana opetussuunnitelmatyötä.
Sijoittumis- ja uraseurantakyselyitä tehdään korkeakoulukohtaisesti ja/tai valtakunnallisessa
yhteistyössä. Yliopistot tekevät valtakunnallista yhteistyötä Aarresaari-verkostossa.
www.aarresaari.net
Lisätietoja ura- ja sijoittumisseurannoista löytyy korkeakoulujen verkkosivuilta.
Arvioita

”Hyödynnämme raportteja harjoitteluun, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyvillä luennoilla sekä
henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa.”
”Opiskelija saa raporteista hyödyllistä tietoa työnhausta ja työllistymisestä. Opiskelijat saavat
tutkimuksista ajantasaista tietoa työelämästä.”
”Suosittelemme kaikkia uraohjaajia hyödyntämään opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
työelämäkokemuksista tehtyjä tutkimuksia uraohjauksessa.”
”Tilastojen käyttö voi lohduttaa nuorta, jolla on hyvin kapea näkemys oman oppiaineensa
uramahdollisuuksista. Monilla on ollut vain tietyt tyypilliset ammatit mielessä… Tilastoissa kerätyt
ammattinimikkeet avartavat monen maailmaa tulevasta työelämästä, mutta samalla ne sitovat myös
ajatuksia niistä ammateista.”
(Tulevaisuuden urapolut -valmennukseen osallistuneet)

Muita samantyyppisiä työkaluja
Akavalaiset ammatit -verkkopalvelussa on tietoa työelämään sijoittumisesta, palkkauksesta ja
akavalaisista ammattiliitoista.
www.akavalaisetammatit.fi
Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen
vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Sivuston tarkoituksena on tukea
itsenäistä päätöksentekoa tarjoamalla tietoa työelämästä.
www.ammattinetti.fi
ForeAmmatti on alueelliseen työmarkkinatietoon perustuva sähköinen palvelu, joka tarjoaa
ammattikohtaista tietoa alueen työmarkkinatilanteesta, ammateissa vaadittavasta osaamisesta
sekä alueen osaamistarpeiden kehittymisestä.
http://foreammatti.fi
Korkeakouluosaajat.fi auttaa työnantajaa opiskelijoiden rekrytoimisessa tarjoamalla
käytännönläheistä tietoa korkeakoulujen palveluista ja opiskelijoiden osaamisesta. Sivustolla on
mm. Osaajatutka, joka näyttää, mihin tehtäviin korkeakouluista valmistuneita on rekrytoitu.
Osaajatutka perustuu korkeakoulujen omiin sijoittumisseurantatutkimuksiin.
www.korkeakouluosaajat.fi
Tilastokeskuksen tilastot
Tilastokeskus ylläpitää työmarkkinoihin liittyviä tilastoja, jotka kuvaavat työvoimaa, työhön
osallistumista ja työssäoloa sekä työttömyyttä. Aihealueella on myös avointen työpaikkojen
tilasto sekä tilastot, joissa kuvataan työoloja ja niiden muutoksia.
www.stat.fi -> Tilastot -> Työmarkkinat
Töissä.fi -verkkosivusto tarjoaa konkreettista tietoa siitä, millaisissa tehtävissä korkeakouluista
valmistuneet työskentelevät ja millaisia taitoja he työssään tarvitsevat.
www.toissa.fi
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