
Mitä uraseurantatieto kertoo YAMK-

tutkinnon suorittaneista?
14.4.2021

Jukka-Pekka Jänkälä, Otus

Minna Arkko, TAMK

Satu Helmi, Turku AMK



Tervetuloa! Webinaarin agenda

• 9.15 Uraseurantakyselyn toteutus & kyselyn sisältö

• 9.20 Kyselyn tuloksia

– Tyytyväisyys

– Työelämäväitteet

– Osaamistarpeet

– Lisäkoulutus ja lisäkoulutustarpeet

– Viisivuotissuunnitelmat

• 9.45 Lisää tuloksia: Vipunen.fi

• 9.50 Kysymyksiä ja keskustelua



Kyselyn toteutus

• Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa valtakunnallisesti kaikille viisi 

vuotta aiemmin valmistuneille korkeakoulualumneille (AMK + YO)

– Kysely koskee vuosittain noin 27 000 AMKista valmistunutta (AMK- ja YAMK-tutkinnot)

– Kyselyyn vastaa noin kolmannes alumneista (katoanalyysi)

• CSC lähettää henkilökohtaisen vastauslinkin alumneille keskitetysti tekstiviestillä ja 

sähköpostilla (tiedot opiskelijarekisteri Virrasta sekä kunkin amk:n alumnirekisteristä)

• Kysely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• Vaikka AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -ESR-hanke päättyy toukokuussa kysely 

jää. Ammattikorkeakoulujen yhteinen Uraseurantaverkosto jatkaa kyselyn organisointia.

https://uraseurannat.fi/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/AU_2015_valmistuneet_katoanalyysi.pdf


Uraseurantakyselyn teemat

Pääosin monivalintakysymyksiä, muutama avoin kysymys.

• Taustatiedot (opiskelijarekisteristä)

• Aikaisempi koulutus ja työkokemus

• Tyytyväisyys tutkintoon uran kannalta (tutkinnon arvostus ja tunnettuus, tutkinnon tuottamat valmiudet, 

kokonaistyytyväisyys, suositteluhalukkuus (NPS)

• Työuran kokonaisuus (työllistyminen, työuran katkokset, tyytyväisyys, yrittäjyys, tutkintoa vastaavalla alalla 

työskentely)

• Sijoittuminen työelämään (ammatti, sektori, ala, palkka, työpaikan sijainti)

• Kouluttautuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen, kouluttautumisen syyt

• Oman osaamisen ja työn vastaavuus

• Geneeristen osaamisten tärkeys omassa työssä vs. miten opiskelu niitä kehitti

• Vinkit tämän hetken opiskelijoille

• Tulevaisuuden uratoiveet

Kysely-

lomake

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=54691210


Vastaajien tavoittaminen
Vuonna 2015 valmistuneiden vastausprosentti oli 34,0 (8 870 / 26 085 vastaajaa). 

Vastausprosentit vaihtelivat jonkin verran taustamuuttujien mukaan:

• AMK-tutkinnon suorittaneet 33,4%, YAMK-tutkinnon suorittaneet 39,9%

• Naiset 35,5%, miehet 31,5%

• Nuoremmat ikäryhmät vastasivat heikommin kuin vanhemmat. Matalin vastausprosentti oli valmistumishetkellä 25–

29-vuotiailla (30,4%), parhaiten vastasivat 45-49 vuotiaat (41,8%) ja 50–54-vuotiaat (41,6%)

• Suomenkieliset 35,5%, ruotsinkieliset 47,2%, muut 11,2%

Alakohtaiset vastausprosentit, 2013-2015 valmistuneet (YAMK-tutkinto) 
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YAMK-tutkinnon tehneet AMK-tutkinnon tehneitä vanhempia ja 

useammin johto- ja esimiestehtävissä
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Muu

Vastaajina vuonna 2013–2015 valmistuneet. 

Aineisto painotettu vuoden, sukupuolen ja äidinkielen mukaan.



Mikä on keskimääräinen bruttopalkkasi tai kuukausitulosi (säännölliset lisät, 

luontoisetujen verotusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien) tällä hetkellä? 

YAMK bruttopalkka on noin 900 

€/kk korkeampi kuin AMK.

AMK YAMK

Mediaani 3000 3900

Keskiarvo 3234 4171

N 6947 845

Laatikko sisältää keskimmäiset 50 % vastauksista ja mediaanin.

(p < 0,001 myös kontrolloitaessa ikä) Vastaajina vuonna 2015 valmistuneet. Aineisto painotettu vuoden, sukupuolen ja äidinkielen mukaan.

Mediaanien ero aloittain € %
Kauppa, hallinto ja 

oikeustieteet
1290 42

Palvelualat 1180 41

Tekniikan alat 1100 30

Tietojenkäsittely ja 

tietoliikenne (ICT)
1000 26

Maa- ja metsätalousalat 820 27

Humanistiset, taidealat ja 

kasvatusalat
695 25

Terveys- ja hyvinvointialat 600 22

Yhteensä 900 30



Tyytyväisyys YAMK-tutkintoon



Tyytyväisyyttä kartoittavat väittämät
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AMK (N=22909)

YAMK (N=2603)

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta (%)

Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön

Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

Positiivisten arvioiden osuus (%) YAMK AMK

Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. 83 72 +

Tutkinto antoi hyvät valmiudet korkeakoulutasoisiin 

jatko-opintoihin.
79 80

Työnantajat arvostavat tutkintoani. 78 82

Tutkinto tunnetaan hyvin alallani. 59 85 -

Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. 43 38

2013–2015 valmistuneet. Aineisto painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan.



Tyytyväisyys tutkintoon: kerro lisää

Vastaajien määrä ilmoitettu (kaikki n = 944, vastauksia 343)



Tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen 

tutkintoon (n = 609, vastauksia 192)

Tyytymätön tai erittäin tyytymätön 

tutkintoon (n = 72, vastauksia 46)

Vastaajien määrä ilmoitettu

Tyytyväisyys tutkintoon: kerro lisää



Työelämäväitteet



Työelämäväitteet

YAMK AMK

Työn ala vastaa 

tutkintoa

84 % 80 %

Työn vaativuus 

vastaa tutkintoa

79 % 72 %
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Työtehtävieni hoitaminen edellyttää YAMK-tutkintoa. *

YAMK-tutkinto on auttanut minua etenemään esihenkilö- ja
johtotehtäviin/-issä.

Olen saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen
aikana tai sen jälkeen.

Olen saanut YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen enemmän
palkkaa.

Työtehtäväni ovat muuttuneet YAMK-tutkinnon suorittamisen
jälkeen. *

YAMK-tutkinto on auttanut minua etenemään
asiantuntijaurallani.

YAMK-tutkinnon suorittaminen on parantanut asemaani
työmarkkinoilla.

YAMK-tutkinnon suorittaminen on lisännyt ammatillista
itseluottamustani.

Pystyin hyödyntämään työelämässäni saamaani osaamista
opinnoissani hyvin.

*) Kysymysmuoto: Työtehtäväni eivät ole muuttuneet YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

*) Kysymysmuoto: Työtehtävieni hoitaminen ei edellyttäisi YAMK-tutkintoa.



Osaamistarpeet



Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? 
Keskiarvovertailu, tärkeimmät vaihtoehdot, 2015 valmistuneet (N=8732)

Tärkeimmät taidot YAMK (ja AMK)

1. Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus

2. Itsenäinen työskentely ja ajanhallinta

3. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

4. Stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin 

tilanteisiin

5. Kyky oppia ja omaksua uutta

Tärkeämpää YAMK:ssa kuin AMK:ssa

1. Liiketaloudellinen osaaminen (mm. budjetointi)

2. Esihenkilö- ja johtamisosaaminen

3. Kehittämisosaaminen

4. Verkostoitumistaidot

5. Tutkimusmenetelmäosaaminen (ei lisätarvetta)



Mitä osaamista kannustaisit nykyisiä opiskelijoita 

kehittämään? 

|  17



Markkinointi- ja verkostoitumistaitoja, joita erityisesti myyntitehtävissä 
tarvitaan, ja joissa vanhemmalla sukupolvella on paljon puutteita. Jopa 

hämmästyttävän paljon. Videotuotanto tulee vahvasti myynnin työkaluksi ja 
esiintymistaitoisia myyntihenkilöitä tarvitaan. Myös kirjoitustaitoon kannattaa 

panostaa edelleen.

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Itsenäinen tiedonhankinta, jos ei tiedä/osaa on pakko kysyä tai lukea eli ottaa 
asioista selvää. "En tiedä mutta otan selvää!"

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Joustavaa mieltä kehittää asioita. Täytyy pystyä päästämään irti vanhoista 
asenteista tai tavoista jotka ovat vahingollisia luonnolle, monimuotoisuudelle ja 

lopulta ihmisille. Esim. avohakkuut, turpeenkäyttö, eläintenoikeudet, 
kasvinsuojeluaineet. Täytyy uskaltaa kehittää ja kokeilla. Pitää luopua 

huonoista menetelmistä ja muutosvastarinnasta. Täytyy tehdä töitä, että 
saadaan sotkut selvitettyä ja käännettyä raskaan laivan meno kohti tuhoa. 

Täytyy sietää epävarmuutta ja olla uskallusta muutoksiin.

Agrologi (ylempi AMK)

Kannustaisin kehittämään muutosjohtamisen taitoja, sillä nykyinen työelämä 
näyttää olevan jatkuvaa muutosta ja muutoksiin sopeutumista.

Bioanalyytikko (ylempi AMK) 

Pitkäjänteisyyttä kehittymiseen. Ei kannata pyrkiä johtajaksi heti ensimmäisten 
työvuosien jälkeen. Kannattaa kehittää omaa ammattitaitoa mahdollisimman 
laajasti, jolloin myös johto- ja esimiestehtävät ovat huomattavasti helpommin 

hoidettavissa, kun taustatiedot ja ammatilliset taidot ovat kunnossa

Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

Hoitotyöntekijänä ihmisen kohtaaminen, vuorovaikutustaidot sekä lisäksi 
hoitosuhdetyöskentely ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä, täysin välttämättömiä 
taitoja.  Kaikki lähtee ihmisen kohtaamisesta ja kuuntelemisesta ja siitä että 

kohtaaminen on luontevaa ja tasa-arvoista.

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Kyberturvallisuutta ja tietotekniikkaa laajasti, johtamistaitoja ja taitoja toimia eri 
alojen ammattilaisten kanssa. Kukaan ei tule tarjoamaan sinulle valmista 

uraa, se on tehtävä itse. 

Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka 

4.6.2021
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Mitä osaamista kannustaisit nykyisiä opiskelijoita 

kehittämään? 



Lisäkoulutus ja lisäkoulutustarpeet

”Ehkä jonkinlainen ammattitaidon päivitys olisi aina kohdallaan.”

”Olen jatkuva itseni kehittäjä. Työni puolesta minun tulee olla 

aallonharjalla asioiden suhteen. Lisäkouluttamalla saan uusia 

ajatuksia ja näkökulmia työhöni.”



Jatkokoulutuksen syyt

Suosituimmat koulutukset YAMK %

En ole osallistunut lisäkoulutuksiin 25

Lyhyemmät koulutukset, kurssit tai 

opintokokonaisuudet
41

Jokin muu koulutus 12

Ammatillinen lisäkoulutus (ammatti- tai 

erikoisammattitutkinto)
10

Pätevöitymiskoulutus 

(pätevöitymisluvan saamiseksi)
8

Maisterin tai kandin tutkintoon 

tähtäävät opinnot
8

2013–2015 valmistuneet YAMK, N=2027, N(En ole osallistunut)=2605. 

Aineisto painotettu sukupuolen ja äidinkielen mukaan.

29 48 2 9 9 21

70 11 22 9 1 3 2

54 21 1 5 6 31 4 6

61 21 1 3 6 113 3

26 37 3 7 10 5 3 7 22



Opettajaopinnot, pedagogiset 
opinnot (n=28)

11 %

Johtamiskoulutusta, 
projektin johtamista (n=49)

18 %

Yliopisto-
opinnot (n=44)

17 %

Ammatillisen osaamisen 
syventäminen, laajentaminen, 

lisätutkinnot, EAT, jatkuvan 
oppimisen tarve (n=86)

33 %

Digitaalisuuteen liittyvät 
opinnot (n=26)

10 %

Kestävä 
kehitys (n=3)

1 %

Muut (n=27)
10 %

Opettajaopinnot, pedagogiset opinnot
(n=28)

Johtamiskoulutusta, projektin johtamista
(n=49)

Yliopisto-opinnot  (n=44)

Ammatillisen osaamisen syventäminen,
laajentaminen, lisätutkinnot, EAT, jatkuvan
oppimisen tarve (n=86)

Digitaalisuuteen liittyvät opinnot (n=26)

Kestävä kehitys (n=3)

Muut (n=27)

YAMK-tutkinnosta 2015 valmistuneiden lisäkoulutustarpeet (n=263)



Viisivuotissuunnitelmat

”Aion tarttua eteen tuleviin haasteisiin ja katsella avoimin mielin 

ympärilleni mitä tarjottavaa maailmalla ammatillisesti olisi minulle.”

”Kehittää, unelmoida ja jaksaa”

”Eiköhän tässä olla jo huipulla”



Millaisia suunnitelmia sinulla on urallesi seuraaville viidelle vuodelle?

Vastaajien määrä ilmoitettu (kaikki n = 944, vastauksia 558)



Vipunen
ja muut paikat mistä tuloksia löytää



Lisää tuloksia:

Lisää tuloksia:

uraseurannat.fi - sisältää koulutusala tai teemakohtaisia tuloksia

vipunen.fi

töissä.fi - uraohjauksen ja opiskelijoiden tueksi

Tietoarkisto (tulossa, tutkimus- ja opetuskäyttöön)

http://uraseurannat.wordpress.tamk.fi/ammattikorkeakoulujen-uraseuranta/tulokset-uraseurantakyselyista/
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
https://toissa.fi/
https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/index?limit=50&study_language=fi&lang=fi&page=0&field=publishing_date&direction=descending&dissemination_policy_string_facet=A




Kiitos!

Ota yhteyttä: satu.helmi@turkuamk.fi


