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TIIVISTELMÄ

Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit 

ja lisensiaatit työmarkkinoilla. Vuonna 2002 

Helsingin yliopistosta valmistuneiden li-

sensiaattien ja tohtoreiden sijoittuminen 

työmarkkinoille kolme vuotta tutkinnon 

suorittamisen jälkeen. Helsingin yliopisto: 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & 

Ura- ja rekrytointipalvelut.

Sijoittumisseurantatutkimuksen tavoit-

teena oli arvioida vuonna 2002 Helsingin 

yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden 

uraa ja työtilannetta kolme vuotta myö-

hemmin eli kesällä 2005. Työllistymisen 

lisäksi pyrittiin arvioimaan työpaikkojen 

laadullisia tekijöitä sekä tutkinnon ja jat-

ko-opintojen merkitystä yleensä. Kysely 

toteutettiin kokonaisotantana opintore-

kisteritietojen pohjalta. Lisensiaattien pa-

lautusprosentti oli 45,8 % (65 vastaajaa) ja 

tohtoreiden 63,6 % (196 vastaajaa).  

Jatko-opintojen aloittamismotiiveina ko-

rostuvat selvästi eniten oman osaamisen 

kehittäminen ja tieteellinen kiinnostus alaa 

kohtaan. Joka toinen pyrkii lisäksi lisäämään 

työllistymismahdollisuuksiaan. Tämä aineis-

to ei tue väitettä, että työttömyystilanne 

ajaa maistereita jatko-opiskelijoiksi; työttö-

myyspelko on ollut vahva jatko-opintojen 

aloittamismotiivi vain 18 % kohdalla, ja se 

painottuu ikäryhmään,  joka on aloitta-

nut jatko-opinnot 1990-luvun puolivälissä 

keskellä pahinta lamaa. Nuoremmilla ko-

rostuvat jatko-opintojen rahoituskeinoina 

apurahat ja tohtorikoulut, vanhemmissa 

ryhmissä taas oman toimen ohella opiskelu 

ja opintovapaat. Rahoitustavat heijastuvat 

myös jatko-opintojen kestoon, joka vaihte-

lee alle 30-vuotiaina väitelleiden keskimää-

räisestä neljästä vuodesta vanhimman ikä-

ryhmän kahdeksan vuoden keskiarvoon.

Jatkotutkinnon suorittaneet ovat sijoit-

tuneet työmarkkinoille erittäin hyvin. 

Työttömiä tohtoreita oli vain 1,5 % vas-

taajista, ja kolmen vuoden aikana työttö-

myysjakso on kohdannut vain 16,8 % toh-

toreista. Työpaikkojen laatu on kuitenkin 

kirjava. Pääasiassa sijoitutaan yliopistoihin, 

valtionhallintoon ja kuntasektorille, mikä 

selittyy tutkimus-, opetus- ja terveydenhoi-

toalan tehtävien korostumisella. Erityisesti 

tutkijakouluista valmistuvat tohtorit työllis-

tyvät pääasiassa yliopistoihin. Työpaikkojen 

koulutusta vastaavuudessa on myös pal-

jon eroja. A-luokkaan eli tohtorintutkintoa 

vaativiin oman alan tehtäviin sijoittuu 54 % 

tohtoreista, muut jakautuvat tasaisesti 

tehtäviin joissa joko hankittua osaamista 

ei voida suoraan hyödyntää tai tehtäviin 

ei vaadita tohtorintutkintoa. D-luokassa 

olevat toimivat tehtävissä, joissa ei vaadita 

jatkotutkintoa, ja jatko-opinnoissa opittua-

kaan ei voida kovin hyvin hyödyntää.

Tohtoreiden ja lisensiaattien ”työllistymis-

tä” ei voida kuitenkaan arvioida samaan 

tapaan kuin perustutkinnon suorittaneiden 

tai muista oppilaitoksista ensimmäiseen am-

mattiin valmistuvien nuorten työelämään 

sijoittumista. Kyseessä on hyvin heterogee-

ninen joukko, jonka opiskelumotiivit, opin-

tojen rahoitustapa, kesto ja työelämäsuhde 

vaihtelevat huomattavan paljon. Mukana 

on nuoria, suoraan jatko-opintoihin jatka-

via tohtorikoululaisia, oman toimen ohella 

pidempään jatko-opiskelevia keski-ikäisiä 
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puurtajia ja työuran loppupuolella jatko-

opinnot aloittavia viranhaltijoita. Osa jat-

kaa omassa ammatissaan esim. pastorina 

tai lukion lehtorina väittelyn jälkeenkin, 

ja hyvin palkatussa virassa oleva henkilö ei 

edes harkitse A-luokan akateemisiin tehtä-

viin siirtymistä, sillä useissa tapauksissa se 

merkitsisi myös huomattavaa tulojen alen-

tumista. Työpaikkojen laatuluokitusta tulee 

siten käyttää harkiten tässä tapauksessa. 

Esimerkiksi A-luokan tehtävät ovat hyvin 

perinteisiä yliopistojen ammatteja (pro-

fessori, tutkija, yliopistonlehtori), kun taas 

esim. C-luokan tehtäviä (voi käyttää osaa-

mistaan, mutta jatkotutkintoa ei vaadita) 

voi pitää juuri avauksina yhteiskunnallisesti 

vaikuttavaan tohtoreiden työllistymiseen. 

Näissä tehtävissä uusi osaaminen tuo kilpai-

lukykyä ja lisäarvoa (esim. tuotekehitysteh-

tävissä tohtori maisterin sijasta).

Tohtoreista puolet oli työllistynyt yhteis-

kunnallisesti vaikuttavasti joko uusiin teh-

täviin (ei edellistä työntekijää, eli syntyy 

uusia työpaikkoja) tai tehtäviin, joissa oli 

aikaisemmin ollut vähemmän koulutettu 

työntekijä (eli työvoiman osaamistaso nou-

see). Tohtorikoulutuksen lisääntymistä ei 

tulisikaan arvioida kapean työllistymiskri-

teerin ja akuutin tai ennakoidun työvoi-

matarpeen pohjalta, vaan ennen kaikkea 

uutta osaamista ja muutosta tuottavana 

innovatiivisena toimintana. Jatko-opiskelu 

tulisi myös nähdä osana elinikäisen oppimi-

sen järjestelmää.
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1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1.1 Sijoittumisseurannan tavoitteet

Helsingin yliopistosta valmistui vuonna 

2002 yhteensä 220 lisensiaattia ja 352 toh-

toria. Vuonna 2005 tohtoreiden määrä oli 

378, joka on 26,5 % koko maan tohtorin-

tutkinnoista. Lisääntynyt tohtorintutkinto-

jen määrä on herättänyt keskustelua mm. 

jatkotutkinnon suorittaneiden työllistymis-

mahdollisuuksista ja ”tohtoritulvan” mu-

kanaan tuomasta tohtorityöttömyydestä. 

Myös tutkintojen laadun on pelätty laske-

van määrällisten tulostavoitteiden painees-

sa. Kesäkuussa 2005 pääkaupunkiseudul-

la oli työttömänä 140 lisensiaattia ja 160 

tohtoria (Työministeriön työnvälitystilasto, 

30.6.05). Vaikka määrät ovat pieniä ver-

rattuna alemman koulutustason omaavien 

ryhmiin, nostaa jatkokoulutettujen työt-

tömyys aina esiin kysymyksiä tieteellisen 

jatkokoulutuksen lisäämisen tarpeesta.

Keskustelussa on vähemmän, jos lainkaan, 

kiinnitetty huomiota jatkotutkinnon 

suorittaneiden työpaikkojen laatuun ja 

luonteeseen. Tässä sijoittumisseuranta-

tutkimuksessa ovat mukana tarkastelussa 

työpaikkojen laadulliset tekijät, kuten toi-

miala, asema organisaatiossa, työnantaja-

taho sekä työn ja tutkintojen vastaavuus. 

Lisäksi arvioidaan, onko työmarkkinoille 

syntynyt mahdollisesti uusia työpaikkoja ja 

uutta osaamista. Jatkokoulutusta ei tällöin 

nähdä yksinomaan reaktiivisena tai enna-

koivana toimintana, joka vastaa johonkin 

akuuttiin tai ennakoituun työvoimatarpee-

seen, vaan mahdollisesti myös muutosta 

tuottavana innovatiivisena koulutusmal-

lina, jossa koulutustasoa nostamalla saa-

daan aikaan muutoksia ja yhteiskunnallista 

kehitystä (ks. Manninen 1998). Pidemmälle 

koulutettu työvoima voi tuoda esim. työn-

antajalle ja maalle uutta kilpailuetua ja 

osaamista, joka auttaa paitsi kilpailemaan 

erilaisista resursseista ja markkinoista, 

myös mahdollisesti luomaan uusia työpaik-

koja. On varmasti eroa esimerkiksi siinä, 

toimiiko tuotekehitystehtävissä maisteri 

vai tohtori. Tohtorikoulutusta ei tulisikaan 

tarkastella kapeasti vain yksilön työllisty-

miskysymyksenä, vaan myös kansalliseen 

osaamispääomaan liittyvänä investointina. 

Jatko-opiskelu voidaan nähdä myös yksilö-

näkökulmasta oman osaamisen kehittämi-

senä ja elinikäisenä oppimisena, jolle yksilö 

itse ei välttämättä edes aina ole asettanut 

välittömiä työllistymiseen tai uraan liittyviä 

tavoitteita.

Tutkinnon suorittaneiden työllistymistä 

seurataan Helsingin yliopistossa kolmel-

la toisiaan täydentävällä tavalla. Kaikilta 

vastavalmistuneilta pyritään keräämään 

valmistumishetken sijoittumistilannetiedot 

ja opiskelua koskeva palaute opinto- ja työ-

elämäpalautejärjestelmän avulla. Seuranta 

tuottaa palautetietoa opetuksen ja ohjauk-

sen kehittämiseksi sekä perustiedot valmis-

tumisvaiheen työelämään sijoittumisesta. 

Toinen seurantamenetelmä on uraseu-

rantakysely, joka vuonna 2005 lähetettiin 

vuonna 2000 ylemmän ja alemman kor-

keakoulututkinnon suorittaneille. Käsillä 

oleva raportti liittyy vastaavaan vuonna 

2002 tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon 
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suorittaneille lähetettyyn sijoittumisseu-

rantakyselyyn. Kyseessä on ns. viivästet-

ty arviointi, joka tuottaa laadullisempaa 

tietoa valmistuneiden urakehityksestä, 

työpaikkojen laadusta ja tutkintojen työ-

elämärelevanssista. 

Kolmas seurantakeino on Tilastokeskuksen 

sijoittumisseuranta-aineisto, jolla saa-

daan yleistettävää ja valtakunnallisesti 

vertailtavaa tietoa valmistuneiden työl-

lisyystilanteesta. Työttömyysprosenttien 

ja työssäolon osalta tämä seuranta tuot-

taa tarkimman kuvan, koska kaksi muuta 

ovat riippuvaisia vastausaktiivisuudesta. 

Työttömyysprosenttien osalta tulisi siis tar-

kastella vain Tilastokeskuksen aineistoa.

1.2 Tutkimuksen toteutus

Vuonna 2002 jatkotutkinnon Helsingin yli-

opistossa suorittaneiden perustiedot poi-

mittiin opintorekisteristä keväällä 2005. 

Tietojen pohjalta tilattiin Väestörekisteri-

keskuksesta osoitetiedot, joiden perusteel-

la lähetettiin kesäkuun 2005 alussa vastaa-

jille kyselylomake (liite 1). Lomake kehi-

tettiin Helsingin yliopistossa aikaisemmin 

käytettyjen sijoittumisseurantatutkimusten 

(Manninen & Luukannel 2002) ja muissa yli-

opistoissa toteutettujen kyselyiden pohjal-

ta. Selvästi ulkomaalaisen nimen omaaville 

lähetettiin lisäksi sivun mittainen englan-

ninkielinen avoimia kysymyksiä sisältävä 

lomake, jolla pyrittiin keräämään lisätietoa 

ulkomaalaisten jatko-opiskelijoiden sijoit-

tumisesta. Näitä palautettiin kuitenkin vain 

kolme kappaletta, joten niiden tuloksia ei 

erikseen raportoida.

Uusintakysely lähetettiin elokuussa 2005 

niille vastaajille, jotka eivät olleet palaut-

taneet lomaketta. Lomakkeiden palautta-

misen seurantaa ja opintorekisteritietojen 

sekä kyselyn yhdistämistä varten lomak-

keissa oli koodinumero. 

Aineiston koodausvaiheessa opintorekis-

teritiedot (esim. sivuaineet, aloitusvuosi, 

tiedekunta) yhdistettiin koodinumeron 

avulla kyselylomakkeen tietoihin. Aineiston 

analyysi toteutettiin Excelillä ja SPSS tilas-

toanalyysiohjelmalla. Avointen vastausten 

analyysi tehtiin sisällönanalyysina teemoit-

telemalla vastauksissa mainitut asiat aineis-

tolähtöisesti. Raportista on luettavuuden 

vuoksi karsittu pois analyyseihin liittyvät 

yksityiskohdat (esim. faktorianalyysien tek-

niset valinnat ja faktorilataukset). 

Raportissa tarkastellaan lisensiaattien ja 

tohtoreiden tietoja rinnakkain, ellei toisin 

ole mainittu. Osa tuloksista (esim. opinto-

jen etenemiseen liittyvät tulokset) esite-

tään vain tohtoreiden osalta, ellei niissä 

ole selkeitä eroja ryhmien välillä. 
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2 AINEISTON KUVAUS

Analyyseja varten tutkinnon suorittaneet 

jaettiin neljään ikäryhmään tutkinnon suo-

rittamishetken mukaan (eli kriteerinä oli 

tutkinnon suorittaneen ikä vuonna 2002). 

Ikäryhmien jakaumat sukupuolen ja vastaa-

misen mukaan on esitetty taulukossa 1.

Ikäryhmätarkastelu on perusteltua hyvin 

heterogeenisen kohderyhmän vuoksi. 

Jatko-opiskelijoissa on paljon eroja mm. 

jatko-opintojen aloittamisiän, etenemis-

vauhdin, rahoituksen ja tavoitteen suh-

teen. Esimerkiksi nuori, suoraan maiste-

rintutkinnon jälkeen tohtorikouluun rek-

rytoitu nopeasti väittelevä jatko-opiskelija 

poikkeaa paljon aikuisiällä omaan työhön 

ja ammattiin liittyvää lisäymmärrystä ha-

kevasta oman palkkatyön ohella opinto-

ja suorittavasta jatko-opiskelijasta. Myös 

”työllistymisen” haasteet vaihtelevat ikä-

ryhmittäin; nuori, mahdollisesti ensimmäis-

tä oman alan paikkaa hakeva tohtori on 

varsin erilaisessa asemassa kuin vanhassa 

virassaan väittelyn jälkeen jatkava lukion 

lehtori tai valtion virkamies.

Tutkimustuloksia lukiessa onkin syytä muis-

taa, että kyseessä on hyvin kirjava joukko 

akateemisen jatkotutkinnon suorittaneita 

henkilöitä, ja joidenkin teemojen osalta 

työelämään sijoittumisen tarkastelu yhteis-

mitallisesti ei ole kovin helppoa.   

2.1 Vuonna 2002 valmistuneet 
lisensiaatit ja tohtorit

Kyselyn vastaajat poimittiin Helsingin yli-

opiston opintorekisteristä. Mukaan poimit-

tiin ne, joiden kohdalle oli merkitty vuonna 

2002 suoritettu tohtorin tai lisensiaatin tut-

kinto. Lääketieteen, hammaslääketieteen 

ja eläinlääketieteen lisensiaatit eivät ole 

mukana otannassa, koska kyseessä on pe-

rustutkinto. Kysely lähetettiin kuitenkin 36 

henkilölle, jotka olivat suorittaneet lisensi-

aatintutkintoa vastaavan erikoiseläinlääkä-

rin tutkinnon vuonna 2002. Heistä kuiten-

kin vain 4 vastaajaa palautti kyselyn.

Opintorekisteriin merkittyjen tutkintojen 

määrä ei täysin vastaa virallisia tutkintolu-

kuja, sillä opinto- ja osoiterekistereissä oli 

 
 
 
 
 

Sukupuoli

mies nainen

Vastaajaryhmä Vastaajaryhmä

vastanneet katoryhmä vastanneet katoryhmä

Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä

n % n % n % n %

< 30 23 20,7% 18 21,2% 29 19,3% 23 22,1%

31–39 51 45,9% 35 41,2% 66 44,0% 49 47,1%

40–49 22 19,8% 25 29,4% 39 26,0% 25 24,0%

> 50 15 13,5% 7 8,2% 16 10,7% 7 6,7%

TAULUKKO 1. Vastaajat ja katoryhmät ikäryhmittäin
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joitakin virheitä. Opintorekisteriin merkit-

tyjen tutkintojen ja lomakkeen saaneiden 

henkilöiden määrät eivät myöskään täysin 

vastaa toisiaan. Kyselyn vastausprosenttia 

ja kadon laatua arvioidaan seuraavassa 

luvussa. Opintorekisteritietojen mukaan 

otannan tutkinnot jakautuvat tiedekun-

nittain seuraavasti (ks. taulukko 2).

2.2 Palautusprosentit

Yliopiston opintorekisterin ja väestöre-

kisterikeskuksen osoiterekisterin tietojen 

yhdistämisen yhteydessä tuli esille muu-

tamia virheitä, puutteellisia osoitteita ja 

osoitetietojen luovutusta koskevia kieltoja. 

Aineistossa oli 74 henkilöä, joille ei löytynyt 

yhteystietoja väestörekisteristä (osoitteen 

luovutuskielto tai muutto ulkomaille) tai 

yhteystiedot olivat virheelliset. Kysely saa-

tiin siten lähetettyä 450 henkilölle. Kun vas-

tausprosentti lasketaan niiden henkilöiden 

mukaan, joille on löytynyt toimiva osoite, 

on se lisensiaattien osalta 45,8 % ja toh-

toreiden osalta 63,6 % oheisen laskelman 

mukaan (ks. taulukko 3). Koko kyselyn pa-

lautusprosentti on siis 58 %, mitä voi pitää 

tavanomaisena sijoittumisseurantakyselyis-

sä. Muutama tyhjän lomakkeen palautta-

nut vastaaja ei kuulunut kohderyhmään 

(tutkintovuosi muu kuin 2002 tai tutkinto 

koodattu väärin opintorekisteriin). 

TAULUKKO 2. Tutkimukseen poimitut henkilöt tiedekunnittain

Tutkinto

 Lisensiaatti Tohtori yhteensä

Jatko-opintotiedekunta n % n % n

Eläinlääketieteellinen (EL) 36 * 22,2 8 2,2 44

Humanistinen (HU) 22 13,6 37 10,2 59

Kasvatustieteellinen (KT) 19 11,7 19 5,2 38

Lääketieteellinen (LT) 0 0,0 89 24,5 89

Matemaattis-luonnont. (ML) 30 18,5 116 31,9 146

Maatalous-metsät. (MM) 7 4,3 35 9,6 42

Oikeustieteellinen (OT) 20 12,3 13 3,6 33

Teologinen (TT) 8 4,9 18 4,9 26

Valtiotieteellinen (VT) 20 12,3 29 8 49
yhteensä 162 100 364 100 526

* kyseessä on erikoiseläinlääkärin ammatillinen tutkinto

TAULUKKO 3. Vastanneet ja katoryhmä tutkinnon mukaan 

vastanneet katoryhmä

n % n %

Lisensiaatti 65 45,8% 77 54,2%

Tohtori 196 63,6% 112 36,4%
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Palautusprosenteissa oli varsin suuria eroja 

tiedekunnittain sekä tutkinnon mukaan. 

Kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi, on 

lisensiaattien palautusprosentti kautta lin-

jan alhaisempi kuin tohtoreilla. Lisensiaatin 

tutkinto mielletään edelleen ehkä välivai-

heeksi, josta jatketaan vielä tohtorin tut-

kintoon, jolloin vastaamista sijoittumisseu-

rantakyselyyn ei pidetä välttämättömänä. 

Erityisen laiskasti ovat vastanneet valtio-

tieteen lisensiaatit. Eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan lisensiaatit ovat erikoiseläin-

lääkärin tutkinnon suorittaneita henki-

löitä, joista vain 14 % palautti kyselyn. 

Saman tiedekunnan tohtoreiden pientä 

palautusprosenttia selittää pieni valmistu-

neiden määrä (kuusi tohtoria, joista kaksi 

palautti kyselyn). Eläinlääketieteellisestä 

valmistui vuonna 2002 yhteensä 33 lisen-

siaattia, mutta koska kyseessä on ylempi 

korkeakoulututkinto eikä jatkotutkinto, 

eivät he ole mukana otoksessa. Sama kos-

kee lääketieteen ja hammaslääketieteen 

lisensiaatteja.

KUVIO 1. Palautusprosentit tiedekunnittain
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Luonnontieteellisten alojen vastausprosent-

tia on saattanut madaltaa aikaisemmin ke-

väällä 2005 toteutettu ammattiliittojen vas-

taavantyyppinen sijoittumisseurantakysely.

Lomakkeen palauttaneissa on suhteelli-

sesti hieman enemmän yli 50-vuotiaana 

tutkinnon suorittaneita (ikäryhmän pa-

lautusprosentti 66 %), katoryhmään ja 

etenkin tavoittamatta jääneisiin sijoittuu 

puolestaan enemmän alle 30-vuotiai-

ta (ikäryhmän palautusprosentti 43 %). 

Nuorempien ikäryhmällä korostunee 

maastamuutto ja asuinpaikan vaihto, 

sekä myös osoitteiden luovutuskielto. 

Sukupuolen mukaan ei ole eroa kadon 

suhteen. Vastanneista 57,5 % ja tutkinnon 

suorittaneista 56,9 % on naisia.

Erityisesti oikeus- ja valtiotieteen lisensi-

aattien sekä alle 30-vuotiaana tutkinnon 

suorittaneiden vähäisempi vastausaktiivi-

suus saattaa vääristää tuloksia hieman. Voi 

olettaa, että tässä ryhmässä työskennel-

lään yksityisellä sektorilla muita koulutus-

aloja useammin, jolloin sijoittumistilanne 

saattaa antaa hieman vääristyneen kuvan 

työllistymisen rakenteesta. 

Muilta osin ei ole viitteitä siitä, että kato 

olisi jotenkin systemaattista. Esimerkiksi 

tohtoreiden työttömyysprosentti kyselyyn 

vastanneiden ryhmässä (1,5 %) on lähes sa-

ma kuin Tilastokeskuksen sijoittumisaineis-

tossa (1,9 %).  
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3 TOHTOREIDEN OPINTIE

Tässä luvussa tarkastellaan jatko-opintojen 

aloitusmotiiveja, jatko-opintojen kestoa ja 

rahoitustapaa. 

3.1 Jatko-opintojen kesto

Seuraavassa taulukossa on vertailtu ikä-

ryhmittäin maisterintutkinnon suoritus-

vuosia ja jatko-opintojen aloitusvuosia. 

Koska kaikki vastaajat olivat suorittaneet 

loppututkinnon vuonna 2002, selviää 

taulukosta samalla jatko-opintoihin käy-

tetty aika. Esimerkiksi alle 30-vuotiaana 

väitelleiden tohtoreiden ja lisensiaattien 

kohdalta voidaan havaita, että jatko-

opinnot ovat useimmiten alkaneet heti 

maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen 

ja kestäneet keskimäärin vain 4 vuotta. 

Vanhimmassa ikäryhmässä sen sijaan jat-

ko-opinnot on aloitettu keskimäärin 16 

vuoden kuluttua perustutkinnon suorit-

tamisesta, ja jatko-opintojen kestokin on 

ollut 8 vuotta keskimäärin. Myös hajonnat 

kasvavat sen mukaan, mitä iäkkäämmästä 

ryhmästä on kyse.

Nuoret jatkotutkinnon suorittajat siis aloit-

tavat jatko-opintonsa heti perustutkinnon 

suorittamisen jälkeen ja tekevät ne nope-

asti loppuun, kun sen sijaan iäkkäämmät 

ryhmät ovat heterogeenisempiä ja käyttä-

vät enemmän aikaa sekä maistereina että 

jatko-opintojen suorituksessa. Ryhmien 

välillä on myös selvä ero opintojen rahoi-

tustavan suhteen, kuten myöhemmin to-

detaan. Nuorilla korostuu tutkijakoulu ja 

apurahat, vanhemmilla taas opintovapaa 

ja työn ohessa opiskelu.

Mielenkiintoinen on 31–39-vuotiaiden ikä-

ryhmä, jossa maisterintutkinnon suoritta-

misvuosi 1993 osuu keskelle syvintä lamaa 

ja jatko-opintojen aloittaminen siitä parin 

vuoden päähän (1995). Tässä ikäryhmässä 

korostuu myös vaihtoehto työttömyystilan-

teelle jatko-opintojen aloittamissyynä mui-

ta ryhmiä enemmän. Valmistumishetken 

(2002) tai seurantahetken (2005) työllisyys-

tilanteen osalta ikäryhmän edustajat ovat 

kuitenkin sijoittuneet työelämään aivan 

yhtä hyvin kuin muutkin ryhmät. Jatko-

opiskelu on siis kannattanut, vaikka motiivi 

TAULUKKO 4. Maisterintutkintojen suoritusvuodet ja jatko-opintojen aloitusvuodet 
ikäryhmittäin 

Maisterintutkinnon
suoritusvuosi

Jatko-opintojen
aloitusvuosi

Ikäryhmä
suoritusvuosien 

keskiarvo
hajonta 
vuosina

aloitusvuosien 
keskiarvo

hajonta 
vuosina henkilöitä

< 30 1998 1,46 1998 1,66 51
31–39 1993 2,48 1995 2,25 112
40–49 1987 4,9 1994 4,53 53
> 50 1978 10,4 1994 6,28 27

Yhteensä 1991 7,4 1995 3,72 243
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siihen onkin saattanut syntyä laman aikai-

sena valintana. 

3.2 Jatko-opintojen aloittamismotiivit

Jatko-opintojen aloittamismotiiveja sel-

vitettiin kysymyssarjalla, joka perustui 

osittain aikaisemmin maistereiden sijoit-

tumisseurantatutkimuksissa (Manninen 

& Luukannel 2002) käytettyyn mittariin. 

Kysymyksiin lisättiin ammatillisen lisensi-

aattitutkinnon suorittaminen aloittamis-

motiivina. Vastausten jakaumat on esitetty 

seuraavassa kuviossa.

Kuten kuviosta käy ilmi, korostuu jatkotut-

kinnon suorittaminen yleensä jatko-opinto-

jen aloittamisen syynä. Yhtä vahvasti ovat 

vaikuttamassa kiinnostus tiedettä ja tutki-

musta sekä omaa alaa kohtaan ja itsensä 

kehittäminen. Työllistymismahdollisuuksien 

lisääminen koti- ja ulkomailla on vaikuttanut 

ainakin jonkin verran joka toisen jatko-opis-

kelijan valintoihin. Lähes yhtä monella on 

tavoitteena ammatin hankkiminen. Jatko-

opiskelu on ollut joka viidennelle samalla 

myös keino välttää uhkaava työttömyysti-

lanne. Myös suvun perinteen ylläpito on vai-

kuttanut muutamien henkilöiden kohdalla. 

Motiivit ovat luonnollisesti päällekkäisiä.  

KUVIO 2. Jatko-opintojen aloittamismotiivit
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Muu syy -kohdassa mainittiin monenlaisia 

syitä jatko-opintojen aloittamiseen:

 Tehokas rekrytointi laitoksen puolesta. 

Jatko-opiskelu tuntui helpommalta 

kuin töihinlähtö kun perheessä oli 

pieni lapsi. [140]

 Virkaan vaadittava 

pätevöitymisedellytys. [222]

 Helppo vaihtoehto. [224]

 Päätin jo 11-vuotiaana tulevani 

tohtoriksi. [244]

 Työllisyystilanne tutk. aloitus. Tilanne 

koheni pian mutta kun tuli aloitettua, 

niin piti viedä loppuun asti. [252]

 Alallani on tavallista tehdä tohtorin 

tutkinto. [283]

Kuten lainauksista voi huomata, on jatko-

opintojen aloittamiseen lukuisia erilaisia 

syitä, mikä tulee muistaa myös sijoittumis-

tuloksia arvioitaessa.

Osallistumissyiden jatkoanalyysia var-

ten syyt tiivistettiin faktorianalyysilla 

kolmeen ryhmään, Tiedeorientaatioon, 

Työorientaatioon sekä Työttömyyspelkoon. 

Ammatillinen lisensiaattitutkinto ja 

muut syyt poistettiin faktorianalyysista. 

Tiedeorientaatio -muuttujaan sijoittuivat 

halu tietää kiinnostavasta alasta lisää, 

kiinnostus tiedettä ja tutkimusta kohtaan, 

jatkotutkinnon suorittaminen ja halu 

kehittää itseään. Työorientaatio -muut-

tujaan sijoittuivat halu hankkia ammatti 

sekä työllistymismahdollisuuksien paran-

taminen koti- ja ulkomailla. ”Vaihtoehto 

työttömyystilanteelle” ja ”perheessämme/

suvussamme tapana tehdä väitöskirja” la-

tautuivat usealle faktorille, ja niistä muo-

dostettiin omat yksittäiset summamuuttu-

jat. Summamuuttujat luokiteltiin edelleen 

heikkoa, kohtalaista tai vahvaa motivoitu-

mista kuvaaviin luokkiin, jolloin saadaan 

seuraavassa kuviossa kuvatut jakaumat. 

KUVIO 3. Jatko-opintojen aloittamisen motiiviryhmät
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Tohtoritutkinnon suorittaneilla painottuu 

siis selvästi eniten tiedeorientaatio, mutta 

myös työorientaatio on mukana puolella 

vastaajista. Julkisuudessa usein mainittu 

jatko-opiskelu työttömyyden vaihtoehtona 

näyttäisi olevan mukana n. 20 % vastaa-

jista. Suvun perinteitä ylläpitää muutama 

jatko-opiskelija.

Jatko-opiskelumotiiveissa on jonkin verran 

eroja esim. tiedekunnittain. Työorientaatio 

on hieman harvinaisempi kasvatustieteelli-

sessä ja humanistisessa tiedekunnassa kuin 

matemaattis-luonnontieteellisessä ja lääke-

tieteellisessä. Erot ovat kuitenkin suurem-

pia ikäryhmittäin. Työorientaatio on selvästi 

harvinaisempi yli 50 vuotiaiden ryhmässä, 

mutta korostuu puolestaan alle 30– ja alle 

39-vuotiaiden ryhmissä. Tämä on luonnol-

lista, sillä nuoremmilla ikäluokilla jatko-

opiskeluun liittyy selkeämmin työmarkki-

noille kiinnittyminen ja uralla eteneminen. 

Tiedeorientaatio on puolestaan korostunut 

enemmän 40–49 ja yli 50-vuotiaiden ryh-

missä. Näyttäisi siis siltä, että vanhemmilla 

jatko-opiskelijoilla korostuu kiinnostus oman 

osaamisen ja työkokemuksen syventämiseen 

tieteellisten jatko-opintojen kautta, kun taas 

nuoremmilla on mukana myös ammatilliseen 

kehitykseen ja työmarkkinoille sijoittumi-

seen liittyviä motiiveja.

Jatko-opiskelu vaihtoehtona työttömyys-

tilanteelle korostuu selvästi 31–39-vuotiai-

den ryhmässä. Kuten edellä todettiin, tässä 

ryhmässä jatko-opintojen keskimääräinen 

aloitusvuosi oli 1995, mikä sijoittuu keskel-

le lamavuosia, jolloin myös akateemisesti 

koulutettujen työttömyys oli huipussaan 

ja uusia loppututkinnon suorittaneille-

kin tarjoutuvia opiskelupaikkoja avautui 

OPM:n eritysrajoituksella. Tulos on siten 

enemmänkin tiettyä työmarkkinatilannet-

ta kuvaava tosiasia kuin yleisemmin jatko-

opintoihin orientoitumista kuvaava ilmiö.

Tiedekunnittain vain matemaattis-luon-

nontieteellisessä korostuu työttömyyspelko 

jatko-opiskelusyynä.

3.3 Jatko-opintojen rahoitus

Lomakkeessa pyydettiin vastaajia arvioi-

maan, mitä rahoitustapoja ja kuinka mon-

ta kuukautta he olivat käyttäneet jatko-

opintoja suorittaessaan. Vastaukset luo-

kiteltiin kolmeen luokkaan, ”ei lainkaan”, 

”max. puoli vuotta” eli 1–6 kk kyseistä 

rahoitusmuotoa käyttäneet sekä ”yli puo-

li vuotta”, joka kattaa kaikki yli puolen 

vuoden pituiset jaksot. Tohtorikouluissa 

opiskelleet saadaan tällä tavalla erotel-

tua erityisen hyvin, sillä kyseisen ”rahoi-

tusmuodon” käyttö jakautui selkeästi ”ei 

lainkaan” – ja ”yli puoli vuotta” -luokkiin 

kahta vastaajaa lukuun ottamatta (nämä 

olivat ilmoituksensa mukaan olleet tutki-

jakoulussa muutaman kuukauden jossakin 

vaiheessa jatko-opintojaan). Muiden koh-

dalla tohtorikoulussa oli käytetty aikaa 

pääsääntöisesti 2–4 vuotta.

Vastaajista 20 % eli 44 henkilöä (näistä 38 

tohtorin tutkinnon suorittaneita) voidaan 

luokitella tohtorikoululaisiksi.
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KUVIO 4. Jatko-opintojen rahoitustavat

Muu rahoitus -kohdassa on paljon kolmeen 

ensimmäiseen ryhmään kuuluvia vasta-

uksia, eli esimerkiksi tutkimusprojektissa 

työskentely palkkaa vastaan, jota vastaajat 

eivät kuitenkaan ole mieltäneet esim. ”tut-

kimusviraksi”. Muita rahoituskeinoja ovat 

olleet esim. eläke, äitiyspäiväraha, miehen 

tulot, perintö ja työajan osakäyttö opiske-

luun työnantajan luvalla.

Jatko-opintojen rahoitus painottuu ikäryh-

mittäin hieman eri tavalla. Nuorilla, erityi-

sesti alle 30-vuotiailla korostuu apurahojen, 

tutkimusvirkojen ja tohtorikoulujen käyttö, 

kun taas iäkkäämmät jatko-opiskelevat 

palkkatyön ohella tai opintovapaalla. 
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4 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Seuraavassa tarkastellaan lisensiaattien ja 

tohtoreiden sijoittumista työmarkkinoil-

le. Tarkastelu tehdään valmistumishetken 

(2002) ja seurantahetken (kevät 2005) osal-

ta, ja lisäksi tarkastellaan tilanteissa kolmen 

vuoden aikana tapahtuneita siirtymiä.

Tuloksia tarkasteltaessa on syytä muistaa 

tutkimusjoukon heterogeenisyys. Joukossa 

on eläkeiässä väitteleviä, ammatissa pit-

kään jo olleita vakinaisen työpaikan omaa-

via sekä nuorempia ensimmäistä ”oikeaa” 

työpaikkaa hakevia nuoria tohtoreita. Osa 

myös suorittaa jatkotutkinnon vain omaksi 

ilokseen tai harrastusmielessä, jolloin esim. 

työllistyminen saati työpaikan koulutusta 

vastaavuus ei ole toimiva laatukriteeri. 

4.1 Työtilanne valmistumishetkellä

Seuraava taulukko kuvaa lisensiaattien ja 

tohtoreiden työtilannetta vuonna 2002 

jatkotutkinnon suorittamisen aikaan. 

Jakso 1 viittaa kysymyssarjaan, jossa vas-

taajia pyydettiin kuvaamaan tilanteessaan 

vuosien 2002 ja 2005 välillä tapahtuneita 

muutoksia.

Heti valmistumisen jälkeistä tilannetta voi 

pitää hyvänä. Naisilla korostuu kuitenkin 

perinteiseen tapaan hieman miehiä enem-

män koulutusta vastaamaton työ ja työvoi-

man ulkopuolella olo (esim. lastenhoito).

TAULUKKO 5. Vastaajien tilanne valmistumishetkellä

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori

Jakso 1 Jakso 1

n % n %

koulutusta vastaavassa työssä 49 81,7% 163 84,0%
koulutusta vastaamattomassa 
työssä 6 10,0% 14 7,2%

työttömänä 3 5,0% 5 2,6%

työvoiman ulkopuolella 2 3,3% 12 6,2%
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4.2 Tilanteessa tapahtuneet siirtymät

Lomakkeessa vastaajilla oli mahdollisuus 

kuvata erilaisia tilanteessaan tapahtunei-

ta muutoksia viiden jakson osalta. Mitä 

useampia jaksoja muutosten kuvaamiseen 

tarvitaan, sitä enemmän muutoksia (esim. 

työpaikan vaihtoja, työttömyysjaksoja) 

henkilöllä on ollut. Kolmanteen jaksoku-

vaukseen vastasi vielä 62,2 % vastaajista, 

mutta neljänteen enää 32,1 % ja viimeiseen 

eli viidenteen vain 15,8 %. Käytännössä tä-

mä tarkoittaa mm. sitä, että enemmistöl-

lä on ollut korkeintaan kolme muutosta 

tilanteessaan kolmen vuoden aikana, ja 

että elämäntilanteet ovat vakiintuneet. 

Seuraavasta kuviosta käy ilmi, että samalla 

koulutusta vastaamatonta työtä tekevien ja 

työttömänä olevien osuudet ovat vähenty-

neet ajan kuluessa. Pylvään alin osa kuvaa 

niiden vastaajien osuutta, joilla ensimmäi-

sen jakson tilanne on säilynyt ennallaan 

(eli jakson kuvausta ei ole enää täytetty 

seuraavassa kohdassa). 

Kun siirtymiä tarkastellaan yksilötasolla, 

käy hyvin selvästi ilmi että eräänlainen 

työuran ”rikkonaisuus” eli useiden erilais-

ten, erityisesti työttömyysjaksoja sisältävi-

en jaksojen kokonaisuus kasautuu varsin 

harvoille vastaajille. Aineistossa siis suurin 

osa vastaajista on kiinnittynyt varsin no-

peasti ja vakaasti oman alan työhön, kun 

taas joillakin harvoilla työttömyys ja kou-

lutusta vastaamaton työ vuorottelevat. 

Työttömyysjakso on jossakin vaiheessa koh-

dannut ainakin kerran 33 henkilöä (16,8 % 

vastanneista tohtoreista). 

KUVIO 5. Tohtoreiden työtilanteessa kolmen vuoden aikana tapahtuneet muutokset
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4.3 Työtilanne kolme vuotta 
valmistumisen jälkeen

Työtilanne seurantahetkellä eli keväällä 

2005 on kuvattu taulukossa 6.

Muu-kohtaan sijoittuvat mm. apurahakir-

joittaja, freelancer, yrittäjä sekä eläkeläi-

set, jotka muodostavat suurimman ryhmän 

muu-kohdassa.

Kuten taulukko selvästi osoittaa, ei 

Helsingin yliopistosta vuonna 2002 val-

mistuneilla lisensiaateilla ja tohtoreilla 

ole ollut juurikaan vaikeuksia sijoittua 

työelämään. Työttömien määrä on pieni 

sekä määrällisesti että prosentuaalisesti. 

Työttömyystilanteen osalta tulisi kuitenkin 

tarkastella aina valtakunnallisia rekisteri-

aineistoihin perustuvia lukuja. Tässä tapa-

uksessa seurantakysely ja rekisteriaineistot 

antavat identtisen kuvan. Tilastokeskuksen 

sijoittumispalveluaineiston (Tilastokeskus 

2006)  mukaan Helsingin yliopistosta 

vuonna 2002 valmistuneiden lisensiaattien 

työttömyysaste oli vuonna 2004 4,5 % ja 

tohtoreilla 1,9 %. Taulukossa 7 esitetään 

Tilastokeskuksen luvut, joissa ovat mukana 

vain Suomessa asuvat Helsingin yliopistossa 

tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Ulkomaille tohtoreista on muuttanut 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan 8,4 % 

tohtoreista. Tohtorityöttömyyden sijasta 

tulisikin ehkä kansallisella tasolla kantaa 

enemmän huolta aivovuodosta.

TAULUKKO 7. Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuonna 2004 Tilastokeskuksen sijoittumispalveluaineiston 
mukaan

Kaikki 
tutkinnot

Lisensi- 
aatit Tohtorit

Kaikki 
tutkinnot %

Lisensi- 
aatit %

Tohtorit 
%

Työlliset 2917 89 289 86,5 79,5 90,9
Työttömät 85 5 6 2,5 4,5 1,9
Päätoimiset opiskelijat 207 14 4 6,1 12,5 1,3
Muu tai tuntematon 164 4 19 4,9 3,6 6,0
Yhteensä 3373 112 318 100,0 100,0 100,0

Lähde: Tutkintorekisteri 2004 ja Työssäkäynnin ennakkotilasto 2004.

TAULUKKO 6. Vuonna 2002 jatkotutkinnon suorittaneiden tilanne keväällä 2005 
seurantakyselyn mukaan

Lisensiaatti 
n

Tohtori 
n yht.

Lisensiaatti 
%

Tohtori 
% yht. %

työssä 50 168 218 79,4 85,7 84,2
päätoiminen opiskelija 1 1 2 1,6 0,5 0,8
kotona (esim. lastenhoito) 4 14 18 6,3 7,1 6,9
työtön työnhakija 3 3 6 4,8 1,5 2,3
muu 5 10 15 7,9 5,1 5,8
yht. 63 196 259 100 100 100
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4.3.1 Minne sijoitutaan?

Seuraavassa tarkastellaan työpaikkojen 

taustatietoja. On syytä muistaa, että useil-

la, etenkin lisensiaateilla on kyse työsuh-

teen jatkumisesta sellaisenaan eikä varsi-

naisesta ”sijoittumisesta” jatkotutkinnon 

suorittamisen jälkeen. Tulokset kertovat 

siten osittain myös siitä, minkä tyyppisissä 

työpaikoissa yleensä jatko-opiskellaan.

Työnantajasektorin mukaan työpaikat ja-

kautuvat taulukossa 8 kuvatulla tavalla.

Erityisesti tohtoreiden kohdalla korostu-

vat yliopisto, kuntasektori ja valtion lai-

tokset työpaikkoina, sillä 80 % heistä on 

sijoittunut näille sektoreille. Yliopisto on 

selvästi suurin työantajataho. Yrittäjyyden 

kanssa on tekemisissä vain joka kymme-

nes tohtori (8 % yrityksissä ja 2 % oman 

yrittäjyyden kautta). Lisensiaattien sijoit-

tuminen jakautuu hieman tasaisemmin 

eri sektoreille. 

Tohtorikouluista sijoitutaan pääasiassa yli-

opistoihin ja toiseksi eniten julkiselle sek-

torille. Yli puoli vuotta tohtorikouluissa 

olleista 51% oli töissä yliopistossa, 21 % 

muissa valtion virastoissa ja 9 % kuntasek-

torilla. Yksityisissä yrityksissä heistä oli 4 

henkilöä (9 %).

Tohtoreilla on lisensiaatteja useammin 

kyseessä määräaikainen työsuhde, joissa 

toimii lähes puolet vastanneista. Tulos ku-

vastaa samalla akateemisten ja erityisesti 

yliopistotyömarkkinoiden luonnetta.  

TAULUKKO 8. Työnantajasektorit

Työnantaja
Lisensiaatti Tohtori

n % n %
yliopisto, korkeakoulu 12 21,4 78 43,1
muu valtion virasto 10 17,9 37 20,4
kunta, kuntainliitto 9 16,1 31 17,1
seurakunta 3 5,4 8 4,4
järjestö, säätiö 6 10,7 7 3,9
yksityinen yritys 13 23,2 15 8,3
yrittäjä, freelancer 3 5,4 4 2,2
muu 1 0,6

TAULUKKO 9. Työsuhteen laatu

 
 

Lisensiaatti Tohtori

n % n %

määräaikainen 11 20,4% 85 48,0%

jatkuva työsuhde 38 70,4% 89 50,3%

oma yritys   1 ,6%

toiminimi/free lancer 4 7,4% 2 1,1%

muu 1 1,9%   
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Toimialoittain jatkotutkinnon suorittaneet 

sijoittuvat pääasiassa koulutusalalle, sosiaa-

li- ja terveysalalle sekä tutkimus- ja kehitys-

tehtäviin (ks. taulukko 10).

Organisaatiohierarkiassa sijoitutaan sel-

västi eniten asiantuntijatehtäviin (ks. tau-

lukko 11).

 

Itsensä on sijoittanut työntekijätasolle vii-

si tohtoria. Kyseisten vastaajien nimikkeet 

ovat tutkija, software engineer, sairaala-

sielunhoitaja, forskare ja kielenkääntäjä, eli 

ainakin osa olisi varmaankin luokiteltavissa 

asiantuntijatehtäviksi.

Suurin osa vastaajista sijoittuu pääkau-

punkiseudulle ja Etelä-Suomeen (ks. tau-

lukko 12).

On syytä muistaa, että ulkomaille muut-

taneille ei ollut mahdollista löytää osoite-

tietoja, joten työpaikkojen sijaintijakauma 

antaa tältä osin hieman vääristyneen ku-

van. Tilastokeskuksen sijoittumisseuran-

ta-aineiston mukaan kohderyhmästä asui 

ulkomailla 12,7 % vuonna 2004.

TAULUKKO 10. Työsuhteet toimialoittain 

 
 

Lisensiaatti Tohtori

n % n %

maa-, metsä-, riista-, kalatalous 2 3,6% 10 5,6%

teollisuus 5 9,1% 3 1,7%

rakentaminen 2 3,6%   

kauppa, majoitus, ravitsemisala   1 ,6%

rahoitus, vakuutus, vuokraus   2 1,1%

tietojenkäsittely, tutkimus, kehitys 8 14,5% 38 21,3%

julkinen hallinto, maanpuolustus 6 10,9% 20 11,2%

oppilaitokset, koulutusyksiköt 15 27,3% 46 25,8%

terveydenhuolto, sosiaalipalvelut 10 18,2% 41 23,0%

muut yhteiskunnalliset palvelut 4 7,3% 7 3,9%

muu 3 5,5% 10 5,6%

TAULUKKO 11. Sijoittuminen organisaatiossa

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Asema 

organisaatiossa
Asema 

organisaatiossa

n % n %

johto 4 7,1% 8 4,5%

keskijohto 5 8,9% 20 11,2%

asiantuntija 42 75,0% 135 75,4%

toimihenkilö   10 5,6%

työntekijä   5 2,8%

muu 5 8,9% 1 ,6%
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4.3.2 Uutta osaamista ja uusia 

työpaikkoja

Koulutuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuu-

den kannalta on olennaista arvioida sitä, 

miten jatkotutkinnon suorittaneet sijoittu-

vat työmarkkinoille suhteessa vähemmän 

koulutettuihin. Ihanteellinen tilanne on se, 

jossa sijoitutaan uuteen työpaikkaan, joka 

on mahdollisesti jopa syntynyt pidemmälle 

koulutetun henkilön oman aktiivisuuden 

myötävaikutuksella tai ainakin tarjolla ole-

van uuden osaamisen vuoksi. Osaamistaso 

siis nousee ja samalla työpaikkojen määrä 

lisääntyy. Osaamistasoa nostaa myös tilanne, 

jossa korkeammin koulutettu ”syrjäyttää” 

tai korvaa samaa tehtävää aikaisemmin hoi-

taneen mutta alemman tutkinnon suorit-

taneen, vaikka työpaikkojen määrä ei näin 

lisäännykään. Tätä pyrittiin arvioimaan teh-

tävien luonnetta kuvaavalla kysymyksellä. 

Uusiin työpaikkoihin näyttäisi sijoittuneen 

34 % tohtoreista, ja uutta osaamista van-

hoihin tehtäviin on tuonut 23 %. Voidaan 

siis arvioida, että selvästi yli puolet tohto-

reista sijoittuu ”yhteiskunnallisesti vaikut-

tavalla” tavalla työelämään.

TAULUKKO 13. Sijoittuminen uusiin ja vanhoihin työtehtäviin

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Tehtävien 

luonne
Tehtävien 

luonne

n % n %

uusi tehtävä 12 24,0% 58 34,1%

vanha tehtävä, sama koulutus 11 22,0% 57 33,5%

vanha tehtävä, alempi koulutus 18 36,0% 40 23,5%

ei tietoa 2 4,0% 4 2,4%

muu 7 14,0% 11 6,5%

TAULUKKO 12. Työpaikkojen sijaintipaikat

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Työpaikan 

sijaintipaikka
Työpaikan 

sijaintipaikka

n % n %

pääkaupunkiseutu 38 67,9% 141 77,9%

muu Uusimaa   5 2,8%

Etelä-Suomi 8 14,3% 15 8,3%

Itä-Suomi 2 3,6% 7 3,9%

Väli-Suomi 3 5,4% 5 2,8%

Pohjois-Suomi 3 5,4% 4 2,2%

muu Eurooppa 2 3,6% 2 1,1%

muu maailma   2 1,1%
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4.3.3 Jatkotutkinnon suorittaneet 

työmarkkinoilla

Aikaisemmissa sijoittumistutkimuksissa on 

käytetty kysymystä, jossa arvioidaan jatko-

tutkinnon suorittaneiden vastaanottoa työ-

elämässä. Vastausten jakauma on esitetty 

seuraavassa taulukossa. Vaikka suurin osa 

kokeekin tulleensa hyvin vastaanotetuksi, 

on hajonta varsin suuri.

Huonon tai erittäin huonon kokemuksen 

omaavista puolet on töissä Helsingin yliopis-

tossa (yksi opettaja, kaksi tutkijaa), puolet 

muualla julkisella sektorilla terveys- ja sosi-

aalialan tehtävissä. Muiden vastausten poh-

jalta näyttäisi siltä, että kokemus huonosta 

kohtelusta on muutaman kohdalla syntynyt 

työpaikalla koetusta kateudesta ja kilpailu-

tilanteesta, mutta yhtä usein se liittyy tutki-

musrahoituksen saamiseen ja työllistymiseen 

liittyviin ongelmiin. Myös jatkotutkinnosta 

odotettujen hyötyjen toteutumattomuus on 

aiheuttanut yleistä pettymystä. Myös tutkin-

non arvostukseen liittyvät ongelmat ovat 

esillä, kuten seuraava vastaus kysymykseen 

”mitä hyötyä jatkotutkinnosta on ollut työn-

haussa” osoittaa:

 En mitään. Aloin siksi yksityis-

yrittäjäksi, että entisessä työpaikassa, 

jossa tehdään ”moniammatillista” 

terveyden edistämistyötä, tutkintoni 

aiheutti pelkoa, että aion tulla 

ammatillisesti liian itsevarmaksi. 

Kun hain työtä minut kyllä oltaisiin 

valittu, mutta korostettiin sitä, että 

opiskelu on opiskelua ja työ on työtä. 

Ei vaativampia tai parempaa palkkaa 

lis. tutkinnon ansiosta, pikemminkin 

koettiin haitaksi. Sekin aika olisi uuden 

työnantajan mielestä kannattanut 

käyttää käytännön työhön, jossa 

kehittyy ”oikea osaaminen”. [107]

Työttömyyden syitä koskevaan kysymyk-

seen yksi heistä vastaa seuraavasti:

 Ikä, tutkimusalalla vaikea päästä 

takaisin vanhempana, erikoistuminen 

liian kapealle sektorille, koulutuksen 

ja taitojen vanhentuminen ajatellen 

muita kuin tutkimusalan töitä, ***** 

[fyysinen vamma] (estää paljon), suuri 

pettymys kun jatkotutkinto sinällään 

ei taannut mitään, erikoistumisesta ei 

hyötyä [423]

TAULUKKO 14. Jatkotutkinnon suorittaneiden vastaanotto työelämässä

Vastaanotto työelämässä
Lisensiaatti Tohtori

n % n %
erittäin hyvä 11 22,4 46 32,4
hyvä 12 24,5 44 31,0
kohtalainen 7 14,3 22 15,5
välttävä 12 24,5 18 12,7
melko huono 2 4,1 5 3,5
huono 3 6,1 5 3,5
erittäin huono 2 4,1 2 1,4
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4.3.4 Tulot

Vastaajien bruttotulot olivat keskimäärin 

3425 € kuukaudessa, mutta keskihajonta 

on suuri, 1100 €. Lisensiaatteihin verrattu-

na tohtorit tienaavat 280 € enemmän eli 

keskimäärin 3483 €. 

 

Tohtoreiden tulojen analyysi osoittaa, että 

naiset tienaavat perinteiseen tapaan 300 € 

vähemmän kuin miehet. Ero selittyy kui-

tenkin pääasiassa opintoalan, työnantajan 

sektorin ja työntekijän aseman vaikutuksel-

la. Eniten ansaitsevat lääketieteen (4234 €) 

ja oikeustieteen tohtorit (4357 €), vähiten 

puolestaan humanistit (2601 €) ja mate-

maattis- luonnontieteellisestä väitelleet 

(3064 €). Suurimmista työantajatahoista 

yliopisto on kitsain (3182 €), ja esimerkiksi 

kuntasektorilla tienaa lähes tuhat euroa 

enemmän (4165 €). Parhaiten tienaa yk-

sityisissä yrityksissä (4276 €), mutta siellä 

myös hajonta on varsin suuri. Kaikki erot 

ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä.

4.3.5 Työpaikan saantiin vaikuttaneet 

tekijät

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitkä te-

kijät ovat vaikuttaneet työpaikan saantiin. 

Jakaumat on kuvattu oheisessa kuviossa. 

Kärkeen nousevat pääaine ja oman alan 

työkokemus.

KUVIO 6. Työpaikan saantiin vaikuttaneet tekijät
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5 TYÖLLISTYMISEN LAADULLISTA TARKASTELUA

Vaikka vuonna 2002 jatkotutkinnon suo-

rittaneiden työttömyys on minimaalinen 

ongelma, tulee arvioinnissa kuitenkin huo-

mioida myös työllistyneiden osalta työpaik-

kojen laadullisia tekijöitä, kuten työn kou-

lutusta vastaavuus, opitun hyödyntäminen 

työelämässä ja muut työllistymisen laatua 

kuvaavat tekijät. Tässä luvussa paneudu-

taan työpaikkojen laatuun.

5.1 Työpaikkojen koulutusta 
vastaavuus

Keskeinen työllistymisen laatukriteeri on 

työn koulutusta vastaavuus. Vastaajien 

oma arvio tästä on esitetty taulukossa 15.

”Ei lainkaan” vastanneista kolmesta tohto-

rista kaksi oli antanut työpaikasta tarkem-

pia tietoja, ja esim. nimikkeen perusteella 

kyse on todellakin maisteritason suoritta-

vasta työstä.

Työllistymisen tarkoituksenmukaisuudesta 

kertoo myös se, voiko henkilö hyödyntää 

työssään yliopistossa jatko-opintojen yh-

teydessä oppimaansa. Vastaajien arvioiden 

jakauma käy ilmi taulukosta 16.

Vastaajista monet ovat ilmeisesti miel-

täneet opinnot pääasiassa väitöskirjaksi. 

”Ei juuri hyötyä” kohdassa on mm. pap-

pi, joka on väitellyt kapeasta raamatun-

selityksen teemasta sekä kieltenopettaja, 

TAULUKKO 15. Työn koulutusta vastaavuus

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Vastaako 

koulutusta?
Vastaako 

koulutusta?

n % n %

ei lainkaan   3 1,7%

jonkin verran 15 26,8% 42 23,3%

vastaa täysin 41 73,2% 135 75,0%

TAULUKKO 16. Mahdollisuus hyödyntää yliopisto-opintoja tehtävässä

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Voiko hyödyntää 

opintoja?
Voiko hyödyntää 

opintoja?

n % n %

ei juuri hyötyä 8 14,8% 8 4,5%

jonkin verran 22 40,7% 43 24,2%

käyttää jatkuvasti 24 44,4% 127 71,3%
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jonka väitöskirja käsittelee tietyn kielen 

erityisoppimisvaikeuksia. Ellei aihe tule vas-

taan päivittäisessä työssä, saattaa vastaaja 

tulkita kysymyksen omalla tavallaan.

Tulkintaongelmia saattaa liittyä myös 

seuraavaan kysymykseen, jossa vastaajia 

pyydettiin arvioimaan sitä, tarvitaanko 

heidän tehtäviinsä lisensiaatin tai tohtorin 

tutkinto. Vastausten jakaumasta käy ilmi, 

että tohtoreista vain hieman yli puolet 

työskentelee tohtorintutkintoa vaativissa 

tehtävissä (ks. taulukko 17). 

Vastauksia pyrittiin korjaamaan mm. nimik-

keen perusteella, mutta aina se ei ollut mah-

dollista. Esimerkiksi tutkijan, erikoistutkijan 

ja vanhemman tutkijan nimikkeen omaavat 

olivat sijoittaneet itsensä hyvin eri tavalla 

vaihtelevasti kaikkiin kolmeen ryhmään. 

Vastauksista näkyy myös lääketieteen toh-

toreiden tutkinnon eräänlainen ”inflaatio”, 

sillä arviot tutkinnon tarpeesta vaihtelevat 

suuresti sairaalalääkäreiden, osastonlääkä-

reiden ja tavallisten lääkäreiden kohdalla. 

Tuloksiin liittyy siten tiettyä epävarmuutta. 

Lisensiaattien kohdalla kasautuminen ”ei” 

kohtaan kertoo enemmänkin lisensiaattien 

työmarkkinoista (joita ei varsinaisesti ole, 

ja moni jatkaa vanhassa työpaikassaan tut-

kinnosta huolimatta) kuin sijoittumisen 

epätarkoituksenmukaisuudesta.

5.2 Työpaikkojen laatuluokittelu

Työpaikkojen laadun arviointia on mah-

dollista syventää työpaikkojen laatuluoki-

tuksen avulla. Työllistyneiden työpaikkojen 

laatu on luokiteltu neljään luokkaan hyö-

dyntäen Englannissa sovellettua luokitusta 

(Elias 1999). Luokitus on seuraava:

Ryhmä A: akateemista jatkotutkintoa vaati-

va, voi käyttää yliopistossa oppimaansa

Ryhmä B: akateemista jatkotutkintoa vaati-

va, ei voi käyttää yliopistossa oppimaansa

Ryhmä C: ei vaadi akateemista jatkotut-

kintoa, mutta voi käyttää yliopistossa op-

pimaansa

Ryhmä D: ei vaadi akateemista jatkotut-

kintoa, eikä voi käyttää yliopistossa oppi-

maansa

TAULUKKO 17. Tarvitaanko tehtävässä jatkotutkinto?

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Tarvitaanko 

tri/lis. 
tutkinto

Tarvitaanko 
tri/lis. 

tutkinto

n % n %

kyllä 6 10,7% 93 51,7%

ei 38 67,9% 56 31,1%

periaatteessa, ei välttämättä 12 21,4% 31 17,2%
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Ryhmäjaossa on siis nähtävissä selkeä laatu-

ero siten, että A-ryhmän työpaikat vastaa-

vat tarkoituksenmukaisinta työllistymistä 

korkeinta akateemisiin koulutusta vastaa-

viin työpaikkoihin, kun taas D- ryhmässä 

on työllistytty epätarkoituksenmukaisesti 

työpaikkoihin joissa ei vaadita akateemista 

jatkotutkintoa eikä henkilö voi myöskään 

hyödyntää jatko-opintojen tuottamaa 

osaamista. Ryhmän C työpaikkoja voi kui-

tenkin pitää eräänlaisina avauksina uusille 

työmarkkinoille ja yksilön kannalta usein 

urapolun olennaisina vaiheina. Kyseessä 

saattavat olla uudet työmarkkinat, joissa 

yliopisto-osaamisella on selkeästi kysyn-

tää, mutta ammattien professionalisaatio 

pätevyysvaatimuksineen ei ole (vielä) ta-

pahtunut.

Jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumi-

nen näihin neljään luokkaan esitetään seu-

raavassa. Kuten taulukosta havaitaan, on 

etenkin lisensiaateilla useimmiten tehtäviä, 

joissa jatkotutkinnosta ei ole juurikaan iloa, 

sillä puolet heistä työskentelee D-tyypin 

tehtävissä. Tulos kuvastaa toisaalta lisen-

siaatin tutkinnon epämääräistä statusta 

työmarkkinoilla, toisaalta taas tutkinnon 

luonnetta välitutkintona.

Tohtoreista puolestaan hieman yli puolet 

työskentelee koulutusta ja tutkinnon ta-

soa vastaavissa A-tyypin tehtävissä. Nämä 

ovat luonteeltaan yleensä hyvin perintei-

siä akateemisia korkeimpia tehtäviä, kuten 

professori, tutkijatohtori, yliopistonlehtori. 

Tohtoreiden ”ylituotannon” ja yhteiskun-

nallisen vaikuttavuuden kannalta A-tyypin 

tehtäviin sijoittuminen ei välttämättä ole 

tavoittelemisen arvoinen yksinomaisena 

tavoitteena, vaan avauksia tohtoreiden 

osaamisen hyödyntämiseen tulisi ehkä etsiä 

tyypin C tehtävistä, joissa jatkotutkinto ei 

ole pätevyysvaatimuksena, mutta uudelle 

osaamiselle on silti käyttöä. Tällaisia teh-

täviä ovat tässä aineistossa esim. erikois-

asiantuntija, kehittämisyksikön päällikkö, 

rikoskemisti ja ilmansuojeluasiantuntija.

Laatutarkastelua on esitetty tohtorei-

den osalta tarkemmin kuvioissa 7 ja 8. 

Nelikenttäkuviosta käy ilmi eri tyyppeihin 

sijoittuvien tehtävien nimikkeitä esimerkin-

omaisesti. B-tyypissä tohtorintutkinto on 

pääsylippu kyseisiin tehtäviin, mutta niissä 

saattaa olla vaikea hyödyntää jatko-opin-

tojen yhteydessä opittuja asioita, jos ala 

menee hieman oman erikoistumisalueen 

ohi. Ongelmallisena voi pitää D-tyyppiä 

TAULUKKO 18. Työpaikkojen laatuluokittelu

 
 
 

Tutkinto

Lisensiaatti Tohtori
Työn 

laatuluokka
Työn 

laatuluokka

n % n %

A 13 24,1% 96 54,2%

B 3 5,6% 25 14,1%

C 11 20,4% 30 16,9%

D 27 50,0% 26 14,7%
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tohtoreiden osalta, meneehän siellä ”huk-

kaan” sekä tutkinnon taso että sisältö. Osa 

tyyppiin sijoittuvista tohtoreista on kuiten-

kin sellaisia, jotka väittelyn jälkeen jatkavat 

omassa virassaan, eikä heillä välttämättä 

edes ole uraan liittyviä etenemistavoitteita. 

Tilanne on tyypillinen vanhemmissa ikäryh-

missä, jossa väittely työuran lopulla saattaa 

olla enemmänkin pitkäaikaisen itsensä ke-

hittämisen täyttymä kuin urakehitykseen 

liittyvä kilpailuetappi.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, et-

tei ainakaan palkka houkuttele tohtoreita 

edes pyrkimään koulutustasoa vastaaviin 

A-luokan tehtäviin, sillä niissä ansaitsee n. 

200 € vähemmän kuin B- ja D-luokan tehtä-

vissä, ja vain 150 € enemmän kuin C-luokan 

tehtävissä. Luokkien väliset palkkaerot ei-

vät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä 

(mikä sekin kuvastaa tutkinnon vähäistä 

vaikutusta palkkatasoon), sillä ryhmien si-

sällä on paljon vaihtelua. 

Oheisesta jakaumasta käy hyvin ilmi, et-

tä työpaikkojen laatuluokissa on paljon 

eroja tiedekunnittain tohtoreiden koh-

dalla. Oman alan perinteisiin tehtäviin on 

sijoittunut parhaiten kasvatustieteellisellä 

tutkinnolla, mikä selittyy selkeällä ammat-

tialalla. Teologeilla puolestaan korostuvat 

eniten D-tyypin tehtävät. Taulukkoon 19 

on vielä koottu esimerkkejä ikäryhmittäin 

ja laatuluokittain erilaisista tohtoreiden 

nimikkeistä.

KUVIO 7. Tohtoreiden työpaikkojen laatuluokat
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KUVIO 8. Tohtoreiden työpaikkojen laatuluokat tiedekunnittain

Ikäryhmät
< 30 31–39 40–49  50 >

A yliopistonlehto-
ri, tutkijatohtori, 
postdoc researcher, 
senior researcher, vs. 
erikoislääkäri

lehtori, erikoistutkija, 
yliopistonlehtori, tutki-
jatohtori, tohtoriassis-
tentti

kääntäjä / tutkija, 
yliopistonlehtori, 
professori
tutkija, yliopettaja

erikoislääkäri
apulaisylilääkäri
tutkija

B yliopistonlehtori
tohtoriassistentti
vanhempi tutkija
tutkija (post doc)
koordinaattori

osastonlääkäri, erikois-
lääkäri, lääkäri, sairaa-
lalääkäri, vanhempi 
tutkija, tutkija,  
tiedeasiantuntija

yliassistentti,  
yksityinen konsultti, 
osastonlääkäri, osas-
topäällikkö, toimis-
topäällikkö, tilasto-
päällikkö, professori

lektor
överlärare
yliopettaja

C ekonomisti
ilmansuojeluasian-
tuntija
sairaalalääkäri

tutkija, kielenkääntäjä, 
kirjailija, luennoitsija, 
työterveyspsykologi, 
psykoterapeutti, anes-
tesialääkäri, rikoske-
misti

amanuenssi, vapaa 
tutkija, tuntiopetta-
ja, kemisti, kehittä-
misyksikön päällikkö, 
erikoistutkija, psy-
kologi

monikäyttöpäällikkö
tutkija
erikoisasiantuntija
konsultoiva koulu-
psykologi
erikoistutkija

D lehtori
kouluttaja
software engineer
avustaja
tutkimusinsinööri

työterveyspsykologi, 
lääkäri, vs. erikoislää-
käri, sairaalalääkäri, 
erikoistuva lääkäri,  
research assistant,  
proviisori, biologi

kirkkoherra
keskusrekisterin  
johtaja
tutkija
psykologi
lukion lehtori

förbundsdirektör, 
tutkimussihteeri, 
erityislasten-tarhan-
opettaja, toimitus-
johtaja, kulttuuriasi-
ainneuvos, vankilan-
johtaja, lakimies

TAULUKKO 19. Esimerkkejä eri laatuluokkiin sijoittuvista tohtoreiden nimikkeistä ikäryhmittäin
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6 JATKO-OPISKELUN HYÖDYT JA RELEVANSSI

le osalle tutkinto on tuonut lisää palkkaa 

vain jonkin verran.  

Muita vaikutuksia olivat esimerkiksi seu-

raavat:

 Olen saanut vakinaisen paikan + olen 

saanut luennointi/asiantuntijatehtäviä. 

[222]

 Vaikeampi työllistyä kun on 

”ylikoulutettu” ja pelkkä tutkijan 

tausta. [288]

 Kateutta. [138]

 Asema ja kohtelu laitoksella on 

huonontunut. [146]

Jatkotutkinnon koettuja vaikutuksia selvitet-

tiin sekä valmiita vastausvaihtoehtoja sisältä-

villä kysymyssarjoilla että avoimilla kysymyk-

sillä. Lisäksi vastaajia pyydettiin listaamaan 

täydennyskoulutustarpeitaan ja käsityksiään 

tohtorikoulutuksen tilasta yleensä.

6.1 Tohtorintutkinnon vaikutukset

Tohtorintutkinnon suorittaminen on edis-

tänyt paljon tai melko paljon joka toisen 

väitelleen kohdalla uuden työpaikan saa-

mista. Hieman useammalla on tutkinnon 

myötä tullut vaativampia tehtäviä, parem-

pi asema työmarkkinoilla ja työpaikalla 

sekä mielekkäämpia tehtäviä. Vaikutus 

palkkaan on ollut vähäisempi, suurimmal-

KUVIO 9. Tohtorintutkinnon vaikutukset
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6.2 Jatkotutkinnon vaikutuksia 
avoimien vastausten valossa

Avoimet vastaukset analysoitiin sisällönan-

alyysin avulla teemoittelemalla niissä esi-

tetyt lausumat aineistosta nouseviin luok-

kiin. Yhdessä vastauksessa on voitu esittää 

monta lausumaa. Taulukoissa on esitetty 

lausumien määrät ja prosenttiosuudet sekä 

lisensiaattien että tohtoreiden osalta.

6.2.1 Hyödyt ja haitat työmarkkinoilla

Seuraava taulukko kuvaa, mitä hyötyä jat-

kotutkinnosta on ollut työnhaussa vastaaji-

en mielestä. Tohtoreilla korostuu tutkinnon 

merkitys viranhaussa tarvittavana meriitti-

nä. Lisensiaateilla puolestaan työnhaku ei 

ole kaikilla ollut ajankohtaista, ja enemmän 

nousee esille osaamisen ja asiantuntijuu-

den kehittyminen.

TAULUKKO 20. Jatkotutkinnon koettu hyöty työmarkkinoilla

Kaikki lisensiaatit tohtorit

% kaikis-
ta lausu-

mista

% lisen-
siaattien 

lausumista

% toh-
toreiden 

lausumista Lausumien luokittelu

68 4 64 27,8 6,9 34,2
Tutkinto välttämätön 
viran haussa

44 17 27 18,0 29,3 14,4 ei ole hakenut töitä

39 12 27 15,9 20,7 14,4
lisäsi osaamista, 
asiantuntijuutta

29 11 18 11,8 19,0 9,6 ei hyötyä
24 7 17 9,8 12,1 9,1 antaa kilpailuetua
17 2 15 6,9 3,4 8,0 lisää arvostusta 

8 2 6 3,3 3,4 3,2
on hyötyä (määritte-
lemätön)

7 1 6 2,9 1,7 3,2 haittaa lähinnä

5 2 3 2,0 3,4 1,6
hyötyä työpaikan 
vaihdossa

4 0 4 1,6 0,0 2,1
kyllä, vaikuttaa palk-
kaan

245 58 187 100 100 100
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Oheisissa lainauksissa korostuu tutkinnon 

rooli työnhaussa: 

 Jotkut työnantajat katsovat 

lisensiaatintutkinnon vastaavan 1–2 

vuoden työkokemusta, toiset taas eivät 

pidä tutkintoa sinänsä kuin paperina. 

Osaaminen pitää joka tapauksessa 

osoittaa käytännössä. (137)

 

 Enpä ole hakenut muualle, mutta 

tällä tutkinnolla olisi helppo vaihtaa 

työpaikkaa, jos niin haluaisin. (143)

 Muodollinen pätevyys AMK:n 

yliopettajan virkaan. (317)

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä mahdollista 

haittaa jatkotutkinnosta on ollut työnhaus-

sa. Koettuina haittavaikutuksina nousee 

esiin ylikoulutus ja liiallisen teoreettisuu-

den leima.

Seuraavissa lainauksissa nousee esiin tut-

kinnon mahdollisia koettuja haittoja:

 Omalta erikoistumisalalta ei löydy 

töitä. Muut valmiudet, tiedot ja taidot 

päivittämättä, mennyt tavallaan vuosia 

hukkaan. Ylikoulutettu kun haetaan 

aivan uusiin monenlaisiin tehtäviin. 

(423)

 Yliopiston ulkopuolella esim. tohtorin 

tutkinto saattaa jopa olla rasite. 

Teologina olen huomannut, että 

kirkon puolella arvostetaan enemmän 

kirkon omaa täydennyskoulutusta kuin 

yliopistollista jatkotutkintoa. (459)

TAULUKKO 21. Jatkotutkinnon koetut haitat työmarkkinoilla

Kaikki
lisen-
siaatit

tohto-
rit

% kai-
kista 

lausu-
mista

% 
lisensi-
aattien 
lausu-
mista

% 
tohto-
reiden 
lausu-
mista Lausumien luokittelu

62 16 46 37,1 42,1 35,7 ei haittaa
37 8 29 22,2 21,1 22,5 on ylikoulutettu

23 3 20 13,8 7,9 15,5
pidetään teoreetikkona, joka ei 
osaa tavallisia töitä

16 6 10 9,6 15,8 7,8 ei ole hakenut töitä 
9 1 8 5,4 2,6 6,2 on haittaa (määrittelemätön)
9 1 8 5,4 2,6 6,2 kateus, syrjintä  

6 3 3 3,6 7,9 2,3
ei tarvetta jatkotutkinnon suorit-
taneelle

5 0 5 3,0 0,0 3,9
palkka ei vastaa koulutusta, liian 
kallis työntekijä

167 38 129 100 100 100



34■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

6.2.2 Tutkinnon tuottama lisäarvo itselle, 

työnantajalle ja yhteiskunnalle

Oheinen taulukko kokoaa näkemyksiä siitä, 

mitä lisäarvoa jatkotutkinto on tuottanut 

vastaajalle itselleen. Eniten nousee esille 

osaamisen kehittymiseen ja itsetunnon 

nousuun liittyviä lausumia.

Esimerkkivastauksista käy ilmi kokemusten 

ja toiveiden kirjo:

 

 Hienompaa olla lisensiaatti, kun tietää 

että kollegoista kukaan ei ole. Myös 

maanlaajuisesti on tavatonta olla 

lisensiaatti tällä alalla. (113)

 Henkinen hyvinvointi, osaa opiskella 

ikiksenäkin, elämä vireää, oppimisen 

iloa. (133)

 

 Se on tärkeä etappi matkalla kohti 

entistä itsenäisempää tutkimustyötä. 

Olen lapsesta asti tykännyt lukea ja 

tutkia asioita, joten jatkotutkinnon 

suorittaminen on ollut pitkäaikaisten 

haaveiden täyttymys. (459)

TAULUKKO 22. Jatkotutkinnon koetut hyödyt itselle

Kaikki
lisensi-
aatit tohtorit

% kaikista 
lausumis-

ta

% lisen-
siaattien 

lausumista

% toh-
toreiden 

lausumista Lausumien luokittelu

83 28 55 25,5 34,6 22,5
tietojen päivitys, osaa 
enemmän, tutkijan taidot

48 16 32 14,8 19,8 13,1
hyvä mieli, itsetunto  
kasvoi, sai tehtyä

29 6 23 8,9 7,4 9,4
(suuri) merkitys, arvonan-
to lisääntyi 

25 2 23 7,7 2,5 9,4
(pysyvä/määräaik.)  
työpaikka

21 4 17 6,5 4,9 7,0 palkkaa lisää 

19 6 13 5,8 7,4 5,3
osaaminen ja verkostot, 
muut tutkijat

18 0 18 5,5 0,0 7,4 akat. uralla eteneminen
16 3 13 4,9 3,7 5,3 uskottavuus lisääntynyt

15 2 13 4,6 2,5 5,3
kiinnostus tutkimiseen  
lisääntynyt

12 4 8 3,7 4,9 3,3 ei lisäarvoa
9 2 7 2,8 2,5 2,9 kv - yhteydet
8 4 4 2,5 4,9 1,6 antaa opetusta, luennot

7 1 6 2,2 1,2 2,5
siirtyminen toisiin töihin 
helpompaa

5 1 4 1,5 1,2 1,6
julkaisut/artikkelit,  
voi kirjoittaa lisää

5 0 5 1,5 0,0 2,0
rahoitusmahdollisuuksia 
lisää

5 2 3 1,5 2,5 1,2 asema parantunut
325 81 244 100 100 100
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Vastaavalla tavalla pyydettiin vastaajia ar-

vioimaan, mitä lisäarvoa jatkotutkinto on 

tuottanut työnantajalle ja yhteiskunnalle. 

Kysymys on ollut selvästi hankala, ja useim-

mat kuittasivat sen sillä, että työnantaja 

oli saanut hyvän ja osaavan työntekijän. 

Yhteiskunnalle nähtiin syntyvän hyötyä 

korkeintaan välillisesti ja viiveellä. Jonkun 

verran nousee esille työpaikan kilpailuky-

vyn lisääntyminen mm. maineen, vakuut-

tavuuden ja uskottavuuden sekä rahoitus-

mahdollisuuksien lisääntymisen kautta.

TAULUKKO 23. Jatkotutkinnon koetut hyödyt työnantajalle ja yhteiskunnalle

Kaikki
lisensi-
aatit tohtorit

% kai-
kista 

lausu-
mista

% lisen-
siaattien 
lausumis-

ta

% toh-
toreiden 

lausu-
mista Lausumien luokittelu

86 22 64 30,6 34,4 29,5
hyvä työntekijä, asian-
tuntija 

32 7 25 11,4 10,9 11,5 alan tietotaso lisääntyi

29 7 22 10,3 10,9 10,1
välillinen hyöty yhteis-
kunnalle

25 6 19 8,9 9,4 8,8
opetuksen ja soveltami-
sen kautta 

24 5 19 8,5 7,8 8,8
laitos sai rahaa tutkin-
nostani

23 2 21 8,2 3,1 9,7
yrityksen/tdkn maine 
lisääntyy

15 3 12 5,3 4,7 5,5 ei ole ollut käyttöä 
10 3 7 3,6 4,7 3,2 osaamista hyödynnetty

8 0 8 2,8 0,0 3,7
kv-kentällä lisää uskot-
tavuutta

8 3 5 2,8 4,7 2,3 muu
7 2 5 2,5 3,1 2,3 pyydetty luennoimaan
7 4 3 2,5 6,3 1,4 antaa vakuuttavuutta

7 0 7 2,5 0,0 3,2
rahoituksen hakeminen 
helpompaa

281 64 217 100 100 100
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6.3 Jatko-opintojen kehittämistarpeet

Vastaajia pyydettiin listaamaan jatko-

opiskeluun ja opetukseen liittyviä kehittä-

mistarpeita. Kärkeen nousivat odotetusti 

toiveet ohjauksen laadullisesta ja määräl-

lisestä kehittämisestä. Pitää muistaa, että 

vastaajista vain 20% oli suorittanut jatko-

opinnot tohtorikoulussa, joissa ohjaus on 

paremmin huomioitu. Ohjaukseen liitty-

vät ongelmat painottuvat huomattavasti 

enemmän lisensiaateilla, kun taas tohto-

reilla korostuvat opetustarjontaan liittyvät 

kehittämistoiveet. Panostavatko laitokset 

ja tiedekunnat vähemmän pelkkää lisensi-

aattitutkintoa tavoittelevien ohjaukseen, 

vai alkaako vakavampi sitoutuminen jatko-

opiskelijaan vasta siinä vaiheessa, kun hän 

on esim. lisensiaattityöllä ensin osoittanut 

tohtoripotentiaalinsa?

TAULUKKO 24. Jatkokoulutukseen liittyvät kehittämistoiveet

Kaikki
lisensi-
aatit

tohto-
rit

% kaikis-
ta lausu-

mista

% lisen-
siaattien 

lausu-
mista

% toh-
toreiden 
lausumis-

ta Lausumien luokittelu
63 25 38 25,8 47,2 19,9 ohjauksen laatu ja määrä

29 1 28 11,9 1,9 14,7
lisää kursseja ja opetus-
tarjontaa

26 1 25 10,7 1,9 13,1 rahoitusta lisää

25 6 19 10,2 11,3 9,9
merkitystä työnantajille 
pitää korostaa

22 3 19 9,0 5,7 9,9
hlökohtaista, sos. edut 
yms

18 3 15 7,4 5,7 7,9 tavoitteita selkiytettävä
11 3 8 4,5 5,7 4,2 byrokratia joustavaksi
10 3 7 4,1 5,7 3,7 OK
9 2 7 3,7 3,8 3,7 koulutetaan liikaa 

8 3 5 3,3 5,7 2,6
ohjaajille tukea, koulu-
tusta

8 3 5 3,3 5,7 2,6 kv-yhteyksiä enemmän

7 0 7 2,9 0,0 3,7
tukea tutkimuksen 
(alku)suunnitteluun

5 0 5 2,0 0,0 2,6
lisää vastuuta jatko-opis-
kelijoista

3 0 3 1,2 0,0 1,6
monitieteisyyttä pitää 
kehittää

244 53 191 100 100 100
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6.4 Koetut täydennyskoulutustarpeet

Täydennyskoulutustarpeita pyrittiin kar-

toittamaan yhdellä avoimella kysymyksellä, 

johon tuli kuitenkin suhteellisen vähän vas-

tauksia. Jotkut vastaajista sekoittivat lisäksi 

tieteellisen jatkokoulutuksen ja täydennys-

koulutuksen. Kärkeen koulutustoiveissa nou-

sevat oman alan asiantuntijuuden lisäämi-

nen ja tohtoreilla erityisesti johtaminen ja 

esimiestaidot. Samaan liittyviä koettuja tar-

peita olivat tutkimushankkeiden johtaminen 

ja taloushallinto. Lisensiaateilla ovat myös 

tutkimusmenetelmät ajankohtainen aihe. 

TAULUKKO 25. Koetut täydennyskoulutustarpeet

Kaikki
lisensi-
aatit tohtorit

% kai-
kista 

lausu-
mista

% lisen-
siaattien 

lausu-
mista

% toh-
toreiden 

lausu-
mista Lausumien luokittelu

37 7 30 22,3 23,3 22,1 ei tarvetta juuri nyt

24 6 18 14,5 20,0 13,2
asiantuntijuuden lisää-
minen

18 1 17 10,8 3,3 12,5
johtaminen, esimies-
taidot 

15 5 10 9,0 16,7 7,4
osallistuu jo, esim. 
työnantaja järjestää

14 1 13 8,4 3,3 9,6
opetustaitojen lisäämi-
nen

13 2 11 7,8 6,7 8,1
atk-taidot,  tilastotiede 
jne.

11 5 6 6,6 16,7 4,4 tutkimusmenetelmät

11 1 10 6,6 3,3 7,4
tutkimushankkeiden 
johtaminen

7 2 5 4,2 6,7 3,7 yritystoiminta
7 0 7 4,2 0,0 5,1 kielikursseja
6 0 6 3,6 0,0 4,4 talouden hallinnointi 
3 0 3 1,8 0,0 2,2 EU-tietoutta

166 30 136 100,0 100,0 100,0
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6.5 Tohtorikoulutuksen lisäämistä 
koskevat mielipiteet
Vastaajia pyydettiin vielä arvioimaan, 

minkälaisia ajatuksia tohtoritutkintojen 

määrällinen lisäämistavoite heissä herät-

tää. Vastaukset toistivat varsin pitkälle 

samaa retoriikkaa kuin julkisuudessa asi-

asta viime vuosina esitetyt mielipiteet. 

Päällimmäisenä huolena nousi esille toh-

torintutkinnon inflaatio ja sisällöllinen ta-

son lasku. Lisäämisen kannalla oli kuitenkin 

hieman useampi kuin tutkintojen määrän 

rajoittamisen kannalla. Huolina esitettiin 

töiden riittävyys tulevaisuudessa sekä 

tutkijan ammatin yleinen epävarmuus, ja 

toivottiin vastaavasti myös tarjolla olevien 

virkojen lisäämistä. Vain muutama vastaaja 

näki tiedon lisääntymisen hyvänä asiana 

itsessään. 

TAULUKKO 26. Mielipiteet tohtorikoulutuksen lisäämistavoitteista 

Kaikki
lisensi-
aatit tohtorit

% kai-
kista 

lausu-
mista

% li-
sensi-

aattien 
lausu-
mista

% toh-
toreiden 
lausumis-

ta Lausumien luokittelu

68 12 56 23,3 20,3 24,0
tutkinnon inflaatio ja 
tason lasku

60 15 45 20,5 25,4 19,3 hyvä asia
51 11 40 17,5 18,6 17,2 ei lisää
42 8 34 14,4 13,6 14,6 toivottavasti töitä riittää
29 4 25 9,9 6,8 10,7 muu
21 5 16 7,2 8,5 6,9 virkoja lisättävä

15 2 13 5,1 3,4 5,6
uuden tiedon tuottami-
nen hyvä asia

6 2 4 2,1 3,4 1,7
tutkijan ammatti epä-
varma

292 59 233 100 100 100
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Seuraavat esimerkkilainaukset kuvaavat 

hyvin vastausten kirjoa:

 Naurettavan helposti saa tohtorin 

tutkinnon. Niitä on rutosti liikaa niin, 

että ennen maistereitakaan ei ollut 

yhtä paljon. Ei ole enää mitään arvoa 

olla tohtori. (113)

 Tohtorikoulut tuovat ohjaamiseen 

selvästi lisää tehokkuutta. Tohtorien 

ylitarjonta on jo nyt arkipäivää 

varsinkin perustutkimuspainottei

silla aloilla. (Laitoksemme tuottaa 

min. 10 tohtoria/vuosi, mutta virkoja 

on yhteensä 2, jotka molemmat 

täytettyjä). (345)

 Jos tohtoreiden ’taso’ ei samalla laske, 

niin mikäpä hänessä. Muuten tittelin 

arvo(stus) tietysti vähitellen laskee. Ja 

työttömien tohtoreiden tehtailu on 

myös huono juttu… (359)

Työttömyyspelon nousu näin vahvasti 

esille vastaajien kommenteissa on hieman 

outo ilmiö. Onhan vuonna 2002 valmistu-

neista työttömänä seurantahetkellä vain 

1,5 % vastaajista, ja kolmen vuoden aika-

nakin työttömyysjakso on kohdannut vain 

16,8 % vastaajista. Vastaukset peilaavat 

siten ehkä enemmän yleistä koulutuskes-

kustelua kuin varsinaisia omakohtaisia 

kokemuksia.

Kapeiden työllistymiskriteerien ja ylituo-

tantoretoriikan sijasta olisi ehkä hyvä pitää 

mielessä se, että yleisin motiivi jatko-opis-

kelulle on oman osaamisen kehittäminen 

ja tieteellinen mielenkiinto kiinnostavaa 

alaa kohtaan. Jatko-opiskelu tulisikin näh-

dä myös elinikäisen oppimisen kärkituot-

teena, jossa vaikuttavuus ja hyödyt löytyvät 

hyvän työllistymisen lisäksi henkisemmistä 

asioista, kuten seuraavat lainaukset hyvin 

osoittavat:  

 Lisännyt itsetuntoa, tietää 

itse pystyneensä tekemään 

jotain todella pitkäjänteisesti 

vaikeuksista huolimatta. Lisännyt 

esiintymisvarmuutta, lisännyt 

tietämystä laajalta alueelta, 

opettanut tulemaan toimeen hyvin 

erilaisten ihmisten kanssa (Suomessa, 

ulkomailla). (320)

 Henkinen hyvinvointi, osaa opiskella 

ikiksenäkin, elämä vireää, oppimisen 

iloa. (133)



40■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

LÄHDEVIITTAUKSET

Elias, P. (ed.) 1999. Moving on: gradua-

te careers three years after graduation. 

Manchester: Institute for Employment 

Research.

Manninen, J, 1998. Labour market train-

ing strategies in a late modern society. In: 

Walther, A. & Stauber, B. (eds.) Lifelong 

learning in Europe / Lebenslanges lernen in 

Europa, Vol. 1, Options for the integration 

of living, learning and working. Tubingen: 

Neulig Verlag.

Manninen, J. & Luukannel, S. 2002. 

Humanistit työelämäpoluilla. Helsingin 

yliopistosta valmistuvien humanistien työ-

elämäorientaatio, osaaminen ja työllisty-

minen. Helsingin yliopisto, humanistinen 

tiedekunta: Julkaisuja 1/2002.

Tilastokeskus 2006. Sijoittumispalvelu-

aineisto. www.stat.fi 



41

Liitteet

Liite 1. Saatekirje ja kyselylomake
Liite 2. Tiedekuntakohtaisia tarkasteluja



42■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■



43

Liite 1. Saatekirje ja kyselylomake

Hyvä jatkotutkinnon suorittanut,

Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkinnonuudistus, joka vuonna 2006 ulottuu myös 

jatkokoulutukseen. Tärkeä osa kehittämistyötä on tieto siitä, miten lisensiaatin ja tohto-

rin tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet työelämään ja edenneet urallaan. Yliopisto 

haluaakin seurata ja parantaa tutkintojensa laatua kehittämällä tutkinnon suorittaneiden 

työelämään sijoittumisen seurantaa ja palautejärjestelmiä. Tämän vuoksi oheinen kysely-

lomake lähetetään kaikille niille 448 henkilölle, jotka suorittivat vuonna 2002 Helsingin 

yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Vastaavaa koko yliopiston yhteistä uraseu-

rantaselvitystä ei ole aikaisemmin tehty Helsingin yliopistossa jatkotutkintojen osalta.  

Osoitetiedot on saatu Helsingin yliopiston opiskelijarekisteristä. Uraseurantaselvityksen 

tilaajana on Helsingin yliopisto, kehittämisosasto, ura- ja rekrytointipalvelut. Tulokset 

raportoidaan syyskuussa 2005 yliopiston verkkosivuilla (www.helsinki.fi/rekry).

Lomakkeella kartoitetaan vastaajien nykyistä tilannetta, työhistoriaa sekä työpaikkojen 

laatuun liittyviä kysymyksiä. Antamasi tiedot ovat erittäin tärkeitä yliopiston toiminnan 

ja opetuksen kehittämisessä.

Toivomme, että käytät hetken ajastasi lomakkeen täyttämiseen ja palautat sen oheises-

sa kirjekuoressa 10.6.2005 mennessä. Postimaksu on maksettu. Vastaaminen tapahtuu 

nimettömänä ja luottamuksellisesti; tulosten yhteenvedoista ei voi tunnistaa yksittäistä 

vastaajaa.

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan viisi yliopiston anorakkia. 

Selvityksen toteuttaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Pl 58, 

00014 Helsingin yliopisto), jossa tiedusteluihin vastaa tutkimusjohtaja, dos. Jyri Manninen, 

puhelin 09-191 54029 tai 050-5958972, e-mail: jyri.manninen@helsinki.fi. 

Lämmin kiitos yhteistyöstäsi!

Helsingissä 31.5.2005

Ilkka Niiniluoto

Helsingin yliopiston rehtori
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HELSINGIN YLIOPISTO  TOHTOREIDEN ja LISENSIAATTIEN
  URASEURANTASELVITYS

ARVOISA VASTAAJA!

Valitse tarjotuista vastausvaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa omaa tilannettasi. 

Avoimissa vastauksissa voit kirjoittaa vastauksesi vapaamuotoisesti. Voit tarvittaessa 

kirjoittaa selvennyksiä ja kommentteja lomakkeen reunaan tai loppuun. 

Osa taustatiedoista on jo poimittu suoraan Helsingin yliopiston opintorekisteristä, mikä 

helpottaa vastaamista. Jotta taustatiedot ja lomakevastaukset voidaan yhdistää, on lo-

makkeet merkitty koodinumerolla. Koodinumeron avulla seurataan myös lomakkeiden 

palautumista. Ennen kaikkea se mahdollistaa vastaajapalkintojen (viisi yliopiston ano-

rakkia) arvonnan, joka suoritetaan elokuun alussa kaikkien lomakkeensa palauttaneiden 

kesken. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Vastaajan henkilöllisyys jää yksinomaan tutkijoiden tietoon, eikä se tule missään vaiheessa 

ilmi tutkimuksen tilaajalle tai tiedekunnille. Kaikki vastaukset analysoidaan ja raportoi-

daan luottamuksellisesti siten, ettei vastaajaa voi tunnistaa missään vaiheessa. Vastaajia 

on yhteensä 448 henkilöä.

                      

Arvontanumerosi:

Lisätietoja saat osoitteella jyri.manninen@helsinki.fi tai soittamalla 050-5958972.



Missä yliopistossa suoritit perustutkintosi:
[ 1] Helsingin yliopisto
[ 2] muu, mikä: _______________________

(eli maisterin- tai joissakin tapauksissa kan-
didaatin tutkinnon; jos sinulla on useampia 
maisterintutkintoja, vastaa tähän pääaineesi 
mukaan ja ilmoita muut tutkinnot alempana 
olevan kysymyksen yhteydessä)

Tiedekuntani perustutkintoa  
suorittaessani oli:
___________________________

Pääaineeni oli: _______________________
Sivuaineeni olivat: ____________________

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi  
tällä hetkellä: 

[1] Olen työssä
[2] Päätoiminen opiskelija
[3] Kotona (esim. lastenhoito)
[4] Työtön työnhakija
[5] Muu, mikä: __________________________
__
Vastaa seuraaviin, jos et ole työssä:
[1] Työpaikka on tiedossa, työ alkaa:  ________
[2] En ole saanut työtä, vaikka olen hakenut 
____kk
[3] En ole hakenutkaan työtä, koska 
[1] Jatkan opiskelua
[2] Hoidan kotia / lapsia / lähiomaisiani 
[3] Muu syy, mikä: ________________________Äidinkieli:  [1] suomi  [2] ruotsi

                   [3] Muu, mikä: ______________
Kansalaisuus Helsingin yliopistoon  
kirjautuessasi: 
[1] suomi  
[2] Muu, mikä: ______________

Mikä on jatko-opintojesi aloitusvuosi:  
 ____

Kansalaisuus tällä hetkellä: 
[1] suomi  
[2] Muu, mikä: ______________

Olen nyt:    [1] Lisensiaatti
                    [2] Tohtori

Oliko sinulla oman opiskelualan työkokemusta aloittaessasi 
jatko-opinnot: [0]  Ei       [1]  Kyllä, _____ kk
Oliko sinulla muuta työkokemusta aloittaessasi jatko-opinnot: [0]  Ei       [1]  Kyllä, _____ kk

Arvioi, miten paljon seuraavilla tekijöillä oli  
vaikutusta jatko-opintojesi aloittamiseen:

ei merki-
tystä

jonkin 
verran

melko 
paljon

paljon mer-
kitystä

Halusin tietää minua kiinnostavasta alasta lisää 0 1 2 3

Olin kiinnostunut tieteestä ja tutkimuksesta 0 1 2 3

Tavoitteenani oli jatkotutkinnon suorittaminen 0 1 2 3

Halusin kehittää itseäni 0 1 2 3

Halusin suorittaa ammatillisen lisensiaatin tutkinnon 0 1 2 3

Halusin hankkia itselleni ammatin 0 1 2 3

Pyrin lisäämään työllistymismahdollisuuksiani  
Suomessa 0 1 2 3

Pyrin lisäämään työllistymismahdollisuuksiani ulko-
mailla 0 1 2 3

Perheessämme/suvussamme on tapana tehdä  
väitöskirja 0 1 2 3

Jatko-opiskelu oli vaihtoehto työttömyydelle 0 1 2 3

Muu, mikä: 0 1 2 3



Kuinka rahoitit jatko-opintosi? (Jos olet käyttänyt ko. rahoitusmuotoa, arvioi kuinka  
monta kuukautta yhteensä jatko-opintojen aikana)

Opiskelin palkkatyön ohella [0]  En lainkaan       [1]  Kyllä, _____ kuukautta
Olin tutkimusvirassa esim. yliopistolla [0]  En lainkaan       [1]  Kyllä, _____ kuukautta
Olin apurahatutkijana [0]  En lainkaan       [1]  Kyllä, _____ kuukautta
Olin tohtorikoulussa [0]  En lainkaan       [1]  Kyllä, _____ kuukautta
Olin opintovapaalla [0]  En lainkaan       [1]  Kyllä, _____ kuukautta
Otin lainaa opintovapaata varten [0]  En lainkaan       [1]  Kyllä, _____ kuukautta
Muuten, miten:                                  [1]  Kyllä, _____ kuukautta

Mikä oli lisensiaattityösi / väitöskirjasi aihe? ___________________________________________

Onko sinulla muita suoritettuja tutkintoja?

[0] ei

[1] kyllä, yliopistosta, tutkinto: ____________________________________Suoritusvuosi: ______ 

[2] kyllä, muita tutkintoja, tutkinto: ________________________________ Suoritusvuosi: ______ 

Oletko osallistunut johonkin ammattiin liittyvään pidempikestoiseen koulutukseen lisensiaatin/

tohtorin tutkinnon suorituksen jälkeen? 

[0] en

[1] kyllä, seuraaviin: ________________________________________________________________

Seuraavan kysymyksen tarkoitus on arvioida, kuinka tilanteesi on muuttunut lisensiaatin/tohtorin 

tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkitse ensimmäiselle riville (jakso 1) tilanteesi heti tutkinnon 

suorittamisen jälkeen eli vuonna 2002. Merkitse sen jälkeen tilanteessasi tapahtuneet keskei-

set muutokset seuraaville riveille. Jos muutoksia ei ole tapahtunut, ensimmäinen rivi riittää, ja 

vastaavasti tarvittaessa voit jatkaa taulukkoa, jos muutoksia on tapahtunut paljon. Alinna on 

esimerkkivastaus.

jakso Tilanne kesto kk selite

1 
(heti 
valmistumisen 
jälkeen 2002)

[1] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[4] työvoiman ulkopuolella

2

[1] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[4] työvoiman ulkopuolella

3

[1] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[4] työvoiman ulkopuolella



4

[1] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[4] työvoiman ulkopuolella

5

[1] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[4] työvoiman ulkopuolella

Esimerkkivastaus:

jakso Tilanne kesto kk selite

1 
(heti 
valmistumisen 
jälkeen 2002)

[1] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[X] työvoiman ulkopuolella 8 kk pidin vanhempainlomaa

2

[X] koulutusta vastaavassa työssä
[2] koulutusta vastaamattomassa 
työssä
[3] työttömänä
[4] työvoiman ulkopuolella 28 kk

aloitin uudessa virassani, 
jatkuu edelleen

Jos olet ollut jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen tai olet parhaillaan työttömänä, arvioi mitkä 

ovat tai olivat työttömyytesi keskeiset syyt?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena?

erittäin hyvin  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] erittäin huonosti



VASTAA TÄMÄN SIVUN + SEURAAVAN SIVUN ALKUPUOLEN KYSYMYKSIIN JOS OLET TÄLLÄ 

HETKELLÄ TYÖSSÄ

Missä yrityksessä/laitoksessa/virastossa työskentelet? ___________________________________

(työpaikkojen nimiä ei raportoida)

Mikä on ammatti-/tehtävä-/virkanimikkeesi? ___________________________________________

mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi?  __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Mihin ryhmään seuraavista työnantajasi kuuluu? Onko kyseessä
[1] Yliopisto, korkeakoulu tai Suomen Akatemia
[2] Muu valtion virasto, laitos tai liikelaitos
[3] Kunta tai kuntainliitto
[4] Seurakunta
[5] Järjestö tai säätiö
[6] Yksityinen yritys
[7] Olen itsenäinen yrittäjä/free-lancer
[8] Muu, mikä?_____________________

[1] Määräaikainen
[2] Jatkuva työsuhde
[3] Harjoittelupaikka
[4] Oma yritys
[5] Toiminimi/’free lancer’
[6] Muu, mikä: ___________

Mikä on työpaikkasi toimiala?
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten 
työtehtävääsi?

[1] maa-, metsä-, riista- tai kalatalous
[2] teollisuus
[3] rakentaminen
[4] kauppa, majoitus, ravitsemistoiminta
[5] kuljetus, varastointi, posti, tele
[6] rahoitus, vakuutus, vuokraus
[7] tietojenkäsittely, tutkimus ja kehitys, liike-
elämän palvelut
[8] julkinen hallinto, maanpuolustus
[9] oppilaitokset, koulutusyksiköt
[10] terveydenhuolto, sosiaalipalvelut
[11] muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelut
[12] muu toimiala, mikä: _______________________

[1] uusi työtehtävä, jossa ei ole 
aikaisemmin ollut ketään nimettyä 
hoitajaa

[2] vanha työtehtävä, jossa on ollut 
aikaisemminkin jatkotutkinnon 
suorittanut henkilö

[3] vanha työtehtävä, jossa on ollut 
aikaisemmin vähemmän koulutettu 
henkilö

[4] ei tietoa 

[5] muu, mikä: ______________________

Mikä on asemasi työpaikan organisaatiossa? Mikä on työpaikkasi sijainti?
[1] Johto
[2] Keskijohto
[3] Asiantuntija, tutkija, opettaja ym.
[4] Toimihenkilö
[5] Työntekijä
[6] Harjoittelija
[7] Muu, mikä?____________________________

[1] Pääkaupunkiseutu 
[2] Muu Uusimaa 
[3] Etelä-Suomi
[4] Itä-Suomi
[5] Väli-Suomi
[6] Pohjois-Suomi
[7] Ahvenanmaa
[8] Muu Eurooppa
[9] Muu maailma



Miten kyseinen työ vastaa yliopisto-

koulutustasi?

[1] Ei lainkaan   [2] Jonkin verran    [3] Vastaa täysin

Vaaditaanko työhösi lisensiaatin/toh-

torin tutkinto?

[1] Kyllä    [2] Ei     [3] Periaatteessa, mutta ei välttämättä

Miten hyvin voit hyödyntää jatko-

opinnoissa oppimiasi asioita nykyi-

sessä työssä?

[1] Opiskelluista asioista ei ole kovin paljon hyötyä

[2] Voin hyödyntää oppimaani jonkin verran

[3] Käytän hankkimiani tietoja/taitoja jatkuvasti

Keskimääräiset ansiotulosi kuukaudessa (brutto, veroja vähentämättä:  ________________Euroa

Mitä kautta sait nykyisen työpaikkasi?
[ 1 ] Työvoimatoimiston kautta
[ 2 ] Vastaamalla lehti-ilmoitukseen
[ 3 ] Muun työpaikkailmoittelun kautta (Internet, ilmoitustaulut ym.)
[ 4 ] Otin itse yhteyttä työnantajaan oma-aloitteisesti
[ 5 ] Yliopiston rekrytointipalveluiden kautta
[ 6 ] Ammattijärjestön kautta
[ 7 ] Ystävien tai tuttujen kautta         
[ 8 ] Olen freelancer, tai minulla on toiminimi tai oma yritys
[ 9 ] Työnantaja pyysi minua töihin
[ 10] Muuten, miten:

Arvioi oliko seuraavilla tekijöillä merkitystä, kun sinut 
valittiin nykyiseen työhösi?

ei merkit-
ystä

Vaikutti 
hieman

Vaikutti 
paljon

Pääaine 1 2 3

Sivuaineet 1 2 3

Lisensiaattityön tai väitöskirjan aihe 1 2 3

Opintomenestys 1 2 3

Muut opinnot tai muu koulutus 1 2 3

Lisensiaattityön tai väitöskirjan tekeminen työnantajalle 1 2 3

Oman alan työkokemus 1 2 3

Muu työkokemus 1 2 3

Aikaisempi työsuhde samaan työnantajaan 1 2 3

Ulkomailla työskentely tai opiskelu 1 2 3

Kielitaito 1 2 3

Atk-taidot 1 2 3

Erityisosaaminen, mikä: 1 2 3

Suhteet (esim. perheenjäsenet, suku, tuttavat) 1 2 3

Itse luotu verkosto ja kontaktit (esim. työ/opiskelukaverit) 1 2 3

Harrastukset 1 2 3

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona 1 2 3

Oma aktiivinen työnhaku 1 2 3

Sattuma ja/tai hyvä onni 1 2 3

Muu, mikä: 1 2 3



 LOPUT KYSYMYKSET ON TARKOITETTU KAIKILLE 

Arvioi, kuinka paljon seuraavia muutoksia on 
tapahtunut lisensiaatin / tohtorin tutkinnon 
suorittamisen jälkeen:

ei lain-
kaan

jonkin 
verran

melko 
paljon paljon

Olen saanut lisää palkkaa 0 1 2 3
Olen saanut uuden työpaikan 0 1 2 3
Olen saanut vaativampia tehtäviä 0 1 2 3
Olen saanut paremman aseman työmarkkinoilla 0 1 2 3
Olen saanut paremman aseman työpaikallani 0 1 2 3
Olen saanut mielekkäämpiä työtehtäviä 0 1 2 3
Muuta, mitä: 0 1 2 3

Millaista hyötyä olet kokenut olevan jatkotutkinnosta työnhaussa?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Millaista haittaa olet kokenut olevan jatkotutkinnosta työnhaussa?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Mitä hyötyä ja lisäarvoa sinulle on ollut jatkotutkinnon suorittamisesta?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Mitä hyötyä ja lisäarvoa jatkotutkinnostasi on ollut työnantajallesi ja yhteiskunnalle?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Mitä jatkokoulutuksessa mielestäsi pitäisi ehdottomasti korjata tai kehittää?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________



Yliopisto järjestää akateemisille myös täydennyskoulutusta. Onko sinulla joitakin erityisiä täyden-

nyskoulutustarpeita, joihin liittyvää koulutusta toivoisit?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Tohtorikoulutusta on lisätty viime vuosina merkittävästi, ja tohtoreiden määrä tulee entisestään 

lisääntymään. Mitä mieltä olet tästä?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Mitä muuta haluaisit sanoa aiheesta tai tästä kyselystä?

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

Kiitokset vaivannäöstäsi!

Huom! Helsingin yliopisto kutsuu kaikkia yliopistossa opiskelleita mukaan alumnitoimintaan, jonka 

piirissä voit luoda uusia kontakteja sekä ylläpitää yhteyttä opiskeluaikaisiin ystäviisi ja kollegoihisi. 

Yliopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja kehittä-

miseen. Voit tarjota myös omaa asiantuntemustasi yliopiston ja opiskelijoiden hyväksi. Tutustu 

Uragalleriaan ja uuteen Alumniverkostoon. Lisätietoja alumnitoiminnasta: http://www.helsinki.

fi/alumni



Liite 2. Tiedekuntakohtaisia tarkasteluja

Liitetaulukko 1. Väittelyiän mukaiset ikäryhmät tiedekunnittain

Ikäryhmä

< 30 31-39
40-
49 > 50

n % n % n % n %

EL   4 57,1% 3 42,9%   

HU 7 20,0% 11 31,4% 10 28,6% 7 20,0%

KT 1 3,6% 10 35,7% 11 39,3% 6 21,4%

LT 11 23,9% 23 50,0% 10 21,7% 2 4,3%

ML 23 32,9% 35 50,0% 10 14,3% 2 2,9%

MM 2 8,3% 11 45,8% 8 33,3% 3 12,5%

OT 2 15,4% 7 53,8%   4 30,8%

TT 1 6,3% 8 50,0% 5 31,3% 2 12,5%

VT 5 22,7% 8 36,4% 4 18,2% 5 22,7%

Liitetaulukko 2. Työn laatuluokat tiedekunnittain

Työn laatuluokka

A B C D

n % n % n % n %

EL 4 66,7%   1 16,7% 1 16,7%

HU 12 40,0% 3 10,0% 7 23,3% 8 26,7%

KT 13 54,2% 1 4,2% 6 25,0% 4 16,7%

LT 19 46,3% 9 22,0% 7 17,1% 6 14,6%

ML 28 43,1% 12 18,5% 13 20,0% 12 18,5%

MM 12 63,2% 2 10,5% 2 10,5% 3 15,8%

OT 5 41,7%     7 58,3%

TT 6 40,0%     9 60,0%

VT 11 55,0% 1 5,0% 5 25,0% 3 15,0%

Liitetaulukko 3. Sukupuolijakaumat tiedekunnittain

Sukupuoli

mies nainen

n % n %

EL 2 28,6% 5 71,4%

HU 14 40,0% 21 60,0%

KT 5 17,9% 23 82,1%

LT 18 39,1% 28 60,9%

ML 30 42,9% 40 57,1%

MM 13 54,2% 11 45,8%

OT 7 53,8% 6 46,2%

TT 10 62,5% 6 37,5%

VT 12 54,5% 10 45,5%
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