
Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien
tutkimusmetodeja - uraseurantakysely

Juha Sainio
Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut & 

Aarresaari-verkosto 



Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja 
urapalveluiden verkosto.

* Tohtoriuraseurannassa oli syksyllä 2015 mukana 12 yliopistoa. 
Aarresaari-verkostoon kuuluvat kaikki yliopistot 
Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Taideyliopisto 
liittyi Aarresaari-verkostoon vuoden 2016 alussa.  



Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyjen kehitys

• Vielä 2000-luvun alussa yliopistot tekivät ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisen seurantaa 
omilla tavoillaan, jos tekivät.

• 2004 syksyllä tehtiin neljän yliopiston yhteinen pilotti ja 
seuraavana vuonna mukana olivat kaikki monialayliopistot. 

• 2007 London Communiquén yksi prioriteeteista on valmistuneiden 
työllistyvyys.

• Samana vuonna (2007) aloitettiin uraseurantakyselyt tohtoreille.
• 2017 päätös, että uraseurantakyselyjen aineistoja hyödynnetään 

yliopistojen rahoitusmallin tausta-aineistona 1.1.2019 alkaen.



Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyjen tarkoitus

• Tavoitteena on saada tietoa akateemisen tutkinnon suorittaneiden 
valmistumisen jälkeisestä ajasta sekä koulutuksen merkityksestä 
työelämässä. 

• Aluksi tietoa kerättiin ohjauksen tarpeisiin. Sittemmin rinnalle on 
vahvasti noussut koulutuspalautenäkökulma. 

• Joissain yliopistoissa uraseurantakyselyt ovat osa 
palautejärjestelmää.

• Keskeistä on mahdollisten muutosten seuranta.
• Aineiston keräämisen taustalla ei ole tutkimushanketta. Tämä 

lienee yksi merkittävä tekijä, ettei aineistoja ei ole kyetty 
hyödyntämään täysimääräisesti. 



Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta
• On toteutettu joka toinen vuosi. 
• Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon suorittaneet. 
• Tilastoaineistoa vuosina 2004-2013 tohtoroituneista.
• Lähes kaikki yliopistot ovat olleet mukana koko ajan.
• Kyselyjen vastausprosentit ovat vaihdelleet yliopistoittain 30 ja 86 välillä.
• Antaa kuvan työllistymisen isoista linjoista sekä palautetta koulutuksesta.

Vastausprosentteja
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04-05 
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49
12-13 
tohtoroituneet



Tohtoriuraseurannan toteutus

• Pyritään tavoittamaan kaikki / vaihtoehto olisi otos, mutta tämä 
haasteellista, koska tietojen hyödyntämisen takia toivotaan 
mahdollisimman tarkkoja (yksikkökohtaisia) tietoja. 

• Kohderyhmään kuuluvia lähestytään postitse, näin kattavuus parhain 
(viimeisimmässä tiedonkeruussa 96 %), mutta pyritään tulevaisuudessa 
hyödyntämään myös muita yhteydenottotapoja.

• Kysely ei ole anonyymi. Vastaajan taustatiedot (ikä, sukupuoli, 
kansalaisuus ja koulutustiedot) saadaan kunkin yliopiston 
opiskelijarekisteristä ja ne yhdistetään kyselyaineistoon koodinumeron 
perusteella. 



Aineiston hyödyntäminen

• Tähän mennessä ollaan keskitytty pääsääntöisesti tohtorien 
työllistymisen tarkasteluun. Tarkastelu tohtorikoulutuksen 
työelämärelevanssista tullee korostumaan.

• Kahdesta ensimmäisestä aineistosta on tehty tutkimusraportit,
– Haapakorpi, Arja (2008): Tohtorien varhaiset urat työmarkkinoilla ja 

tohtorikoulutuksen merkitys työelämässä.
– Sainio, Juha (2010): Asiantuntijana työmarkkinoille. Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin 

tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta.
• Kahdesta seuraavasta aineistosta tehtiin pelkästään työllistymistä 

kuvaava tilastokooste.
• Viimeisimmästä aineistosta tehtiin julkaisu ”Tavoitteidensa mukaisella 

työuralla”, jossa keskityttiin tohtorien työllistymistilanteen muutosten 
lisäksi tohtorikoulutuksen palautteeseen.

• Aineistot on arkistoitu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta ne 
ovat saatavissa tutkimus- ja opetuskäyttöön. 



Kehittämisideoita ja 
olemassa olevia hyviä 
käytänteitä
Perustuvat tohtoriuraseurannan 
avovastauksiin.



Tohtorikoulutukselle selkeät 
osaamistavoitteet 1
• Tohtorikoulutuksen tuottama osaamisen

hahmottaminen ja sanoittaminen ovat
keskeisiä sekä tohtorin urasuunnittelun että
työnhaun kannalta. 



2 Urasuunnittelun systemaattinen 
tukeminen tohtorikoulutuksen aikana

• Tutkijakouluilla ja tohtoriohjelmilla tulisi olla selkeät 
tohtorien urasuunnittelua tukevat toimintatavat, 
jossa yhdistyvät väitöskirjan ohjaus, yhteistyö 
yliopistojen urapalveluiden/työelämäpalveluiden 
kanssa, mentorointi, alumniyhteistyö ja 
sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö.



Tohtorikoulutuksen järjestäjän ja 
väitöskirjaohjaajan verkostot osaksi
tohtorikoulutusta3
• Jokaisella tohtorikoulutusta järjestävällä 

yksiköllä tulisi olla selkeä ja 
tohtorikoulutettavien tiedossa oleva strategia 
siitä, miten tohtorikoulutettavat pääsevät osaksi 
yksikön verkostoja ja käynnissä olevia 
yhteistyöprojekteja. 



Tohtorikoulutettavan 
väitöskirjatutkimuksen 
verkostojen vahvistaminen4
• Väitöskirjatutkimuksella olisi hyvä olla kaksi 

ohjaajaa tai ohjausryhmä, joka osaltaan tukisi 
tohtorikoulutuksen ja väitöskirjatutkimuksen 
linkittymistä tohtorikoulutettavan tulevan uran 
kannalta keskeisiin organisaatiohiin, verkostoihin 
ja potentiaalisiin tuleviin työnantajiin.



5 Oman yliopiston ulkopuolella tehtävä 
jakso osaksi tohtorikoulutusta

• Tohtoriuraseurannan vastaajista moni nosti esiin 
toiveen siitä, että tohtorikoulutukseen kuuluisi 
jakso, joka tehtäisiin oman yliopiston ulkopuolella. 
Se voisi olla toisessa yliopistossa, 
tutkimuslaitoksessa, yrityksessä, julkisella tai 
kolmannella sektorilla – Suomessa tai ulkomailla. 
Jakson aikana voitaisiin tehdä väitöskirjatutkimusta 
tai muita tutkimus- ja kehittämistehtäviä.
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