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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
kirjaamo@minedu.fi, reformi@minedu.fi 
 
 
Viite: OKM/39/040/2016 
Asia: Lausuntopyyntö koskien opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän 
ehdotusta laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin 
1.1.2019 alkaen 
 
 

1. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa ammattikorkeakoulututkinnon sekä yliopistojen 
rahoitusmallissa ylempien korkeakoulututkintojen suorittaneiden työllistymistä koskevien 
tekijöiden rahoitusosuudet pidetään siirtymävaiheessa ennallaan. 
 
Pidättekö ehdotettua työllistymisen painoarvoa rahoitusmalleissa tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä. OAJ yhtyy arvioon siinä, että painoarvon muuttaminen kesken 
sopimuskauden tulee johtamaan nopeisiin muutoksiin laskennallisessa rahoituksessa. 
Korkeakoululla ei ole aitoa mahdollisuutta vaikuttaa tuloksiin. 

 
2. Työryhmä esittää, että tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistymisen rahoitusosuus on 1 % 

rahoituksesta. Rahoitusosuus siirretään tohtorin tutkinnon suorittaneiden 
rahoitusosuudesta, jonka osuus jatkossa on 8 %. 
 
Pidättekö työryhmän ehdotusta tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistymisen 
rahoitusosuudeksi tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä. 1 %  Yksittäiselle yliopistolle vaikutus ei ole käytännössä suuri.  
 

3. Työryhmä esittää, ettei palkkatilastoja käytetä rahoitumallikriteerinä. 
 
Pidättekö työryhmän ehdotusta siitä, että palkkatilastoja ei käytetä rahoituskriteerinä 
tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: kyllä. Alojen välillä ja sisällä on suuriakin eroja palkoissa ja lisäksi tietojen 
kattavuus vaihtelee yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Näiden syiden takia OAJ ei näe 
perusteltuna käyttää palkkatietoja rahoitusmittarina.  
 

4. Työryhmä esittää, että ammattiluokitusta ei käytetä rahotusmallikriteerinä, mutta sitä 
voidaan hyödyntää muulla tavoin OKM:n ohjauksessa ja seurannassa. 
 
Pidättekö työryhmän ehdotusta siitä, että ammattiluokitusta ei käytetä rahoituskriteerinä 
tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Ei. OAJ on sitä mieltä, että ammattiluokitusta tulee hyödyntää. 
Ammattiluokituksen ja uraseurannan tiedot täydentäisivät toisiaan hyvin. Esitämme, että 
rahoitusmallikriteerinä käytetään yhdistelmäindikaattoria, mikä olisi ollut yhdistelmä 
valmistuneiden subjektiiviseen kokemukseen perustuvan uraseurantatiedon sekä 
ammattiasemaan perustuvan tilastollisen tiedon työllistymisestä. Yliopistojen 
rahoitusmallissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyneiden perusteella 
jaettava rahoitusosuus (2 %) muodostuisi siten, että 1 % määräytyisi ammattitietotilastojen 
perusteella ja 1 % uraseurannan perusteella. Amkien rahoitusmallissa amk-tutkinnon 
suorittaneiden työllistyneiden perusteella jaettava rahoitusosuus (4 %) muodostuisi siten, 
että 2 % määräytyisi ammattiaseman perusteella ja 2 % uraseurannan perusteella.  
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5. Työryhmä esittää, että laadullisen työllistymisen laskennassa hyödynnetään 
uraseurantakyselyjen tuloksia. Ehdotus koskee amk-tutkintoja, ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja, yliopistojen ylempiä korkeakoulututkintoja sekä 
tohtoritutkintoja. 
 
Pidättekö työryhmän ehdotusta siitä, että laadullisen työllistymisen laskennassa 
hyödynnetään uraseurantakyselyjen tuloksia tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä. Yliopistojen osalta uraseurantaa on kehitettävä ja esitetyt muutokset ovat 
kannatettavia. OAJ:n mielestä ehdotuksessa on otettava huomioon se, että 
lastentarhaopettajan ja farmaseutin tutkinnon suorittaneet ovat olleet alusta asti mukana 
yliopistojen maisteriuraseurannassa. Kyseiset tutkinnot ovat niin sanottuja päättyviä 
alempia korkeakoulututkintoja, joiden suorittamisen jälkeen mennään lähtökohtaisesti 
suoraan työelämään. OAJ:n mielestä ei ole mitään perustetta jättää näitä tutkintoja 
huomioimatta tulosohjausmallissa jo yliopistojen oikeudenmukaisen kohtelun vuoksi. 
Koulutusmäärien ennakoimisen ja työllisyyden näkökulmasta nämä ryhmät on otettava 
tarkasteluun jo kandivaiheen jälkeen.  
 
Amkien osalta vastaavaa uraseurantakyselyä ei ole ollut käytössä, ja amk-kenttä on vasta 
aloittanut pilotoinnin. Amkien kohdalla on kyse riskistä, sillä kysely ei ole vakiintunut. 4 % 
(n. 30 milj.) on jo määrällisesti merkittävä amkien rahoituksessa. 
 

6. Työryhmä esittää, että amkien rahoitusmallissa rahoituksen laskennassa hyödynnetään 
seuraavia uraseurantakyselyn kysymyksiä: ks. liite  
 
Pidättekö työryhmän ehdotusta amkien rahoitusmallissa työllistymisen laskennassa 
käytettävistä uraseurantakyselyn kysymyksistä tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä. Haasteena on vastausprosentin saaminen riittävän korkeaksi, jotta kyselyn 
käyttäminen mittarina antaa työllistymisestä riittävän luotettavaa tietoa. 
 

7. Työryhmä esittää, että yliopistojen rahoitusmallissa ylempien korkeakoulututkintojen osalta 
hyödynnetään rahoituksen laskennassa seuraavia uraseurantakyselyn kysymyksiä: ks. liite  

 
Pidättekö työryhmän ehdotusta yliopistojen rahoitusmallissa ylempien 
korkeakoulututkintojen työllistymisen laskennassa käytettävistä uraseurantakyselyn 
kysymyksistä tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä. Kyselyjen vastausprosenttia on tarkoituksenmukaista pyrkiä nostamaan 
erityisesti ylempien korkeakoulututkintojen osalta. 
 

8. Työryhmä esittää, että yliopistojen rahoitusmallissa tohtorin tutkintojen osalta hyödynnetään 
rahoituksen laskennassa seuraavia uraseurantakyselyn kysymyksiä: ks. liite  

 
Pidättekö työryhmän ehdotusta yliopistojen rahoitusmallissa tohtorin tutkintojen 
työllistymisen laskennassa käytettävistä uraseurantakyselyn kysymyksistä 
tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä. Kyselyjen vastausprosenttia on pyrittävä saamaan kattavaksi. 
 

9. Työryhmä esittää, että uraseurantakyselyjä hyödynnetään laskennassa siten, että kyselyn 
rahoitustekijöiksi valituista kysymyksistä kunkin korkeakoulun yksittäisten kysymysten 
vastausten pisteet lasketaan yhteen. Valmistuneiden vastausten summapistemäärän avulla 
määritetään korkeakoulun suhteellinen osuus uraseurantakyselyn perusteella jaettavasta 
rahoituksesta. 
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Pidättekö työryhmän ehdotusta rahoituslaskentamekanismista tarkoituksenmukaisena?  
Näkemys: Kyllä.  
 
 

10. Työryhmä esittää, että uraseurantakyselyt toteutetaan jatkossa vuosittain. 
Pidättekö työryhmän ehdotusta seurantakyselyjen toteuttamisesta vuosittain 
tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä ja ei. Vuosittainen seuranta lisää byrokratiaa, mutta toisaalta seuranta 
antaa kuvan työllisyyden kehityksestä myös suhdannevaihtelujen aikana. Pitkällä 
tähtäimellä oleellisempaa on kouluttaa riittävän hyvin (kk-tutkintoja eri tasoilla ja eri aloille), 
koska joka tapauksessa koulutetut työllistyvät parhaiten. 
 

11. Työryhmä esittää, että uraseurantakyselyjen lomakkeiden kehittäjät yhdenmukaistavat 
kyselyissä käytetyt asteikot. Työryhmä esittää myös, että uraseurantakyselyjen 
lomakkeiden kehittäjät yhdenmukaistavat kyselyssä käytetyt käsitteet. 
 
Pidättekö työryhmän ehdotusta uraseurantakyselyjen asteikkojen ja käsitteiden 
yhtenäistämisestä tarkoituksenmukaisena? 
Näkemys: Kyllä 
 

12. Muuta lausuttavaa? 
• OAJ:n mielestä laadullisen työllistymisessä on otettava huomioon alueelliset ja 

alakohtaiset erot esim. kulttuurialoille on tyypillistä työsuhteen määräaikaisuus ja 
usea työnantajaisuus. 

• Opettajankoulutus on hyvä esimerkki ammateista, joista työllistytään myös 
monialaisesti ja korkeakoulutasoa edellyttäviin työtehtäviin. Tätä tulee tarkastella 
positiivisena työllistymisenä näinä aikoina, kun on tärkeää työllistyä myös ns. 
lähialoille ja saada ristipölytystä eri alojen välille. 

• Oma osaaminen ei aina ole määräävässä asemassa työllistymisessä, sillä 
yhteiskunta leikkaa itse työpaikkojen määristä esim. kasvatus- ja opetusalalla 
leikkaamalla koulutuksesta. 

• Urapalveluiden kehittäminen on yhä merkittävämpää. 
• Korkeakouluille on tärkeää saada alakohtaista tietoa työllistymisestä kehittääkseen 

koulutusten sisältöjä. 
• Rahoitusmalli ei saa ohjata korkeakouluja lakkauttamaan pieniä ja erityisaloja. 

Yhteiskunnalle on jatkossakin tärkeää saada kovien alojen osaajien rinnalla myös 
pehmeiden alojen osaajia. Työmarkkinoita on kannustettava rekrytoimaan 
korkeakoulutettuja laajemmin koko osaamispotentiaalista. 

• Rahoitusmalliin on saatava laajemmin mukaan laatua mittaavia mittareita, ei vain 
tuloksia ja tehokkuutta mittaavia. 

• Laadullisen työllistymisen vaikutuksia mittariston osana on seurattava ja arvioitava.  
• Oleellisinta kuitenkin olisi, ettei rahoitusjärjestelmää muuteta vuosittain. Muutaman 

prosentin muutokset ovat euroissa isoja summia ja siirtoja järjestäjältä toiselle. 
Kriteerit kaikkiaan edellyttävät oppilaitoksilta seurantajärjestelmää, niin voi kysyä 
onko työmäärä järkevä suhteessa tulokseen? 


