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Akateemisten uraseuranta uudistuu
Mitä viisi vuotta työelämässä ollut yliopistosta valmistunut ajattelee
koulutuksestaan? Minkälaisia osaamistarpeita hän on kohdannut työelämässä? Onko hän tyytyväinen tähänastiseen työuraansa?
Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia syksyllä 2016, kun yliopistojen
ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto toteuttaa uraseurantakyselyn vuonna 2011 valmistuneille maistereille. Kyselyjen kehittämisessä verkoston tukena on LATUA-hanke, jonka tavoitteena on uudistaa
uraseurantoja, parantaa uraseurantatiedon tunnettuutta ja lisätä tiedon
monipuolista hyödyntämistä.
Uraseurantojen teemat ovat tällä hetkellä ehkä ajankohtaisempia kuin
koskaan. Odotamme jo syksyn uraseurantakierroksen tuloksia innolla.
Sitä ennen on aika kerrata, miten kehittämistyö on edennyt. Tästä uutiskirjeestä voit lukea muun muassa tiedontarveselvityksestä, jonka LATUAhanke teki yliopistoissa. Mitä sinä kysyisit viisi vuotta sitten valmistuneelta?
Kesäisin hanketerveisin,
LATUA-tiimi

Selvitys: uraseurantatiedon hyödyntäminen yliopistoissa
Toiset tarvitsevat työssään indikaattorilukuja työllistymisestä ja toiset
uratarinoita opiskelijoille. Tiedon helppokäyttöisyys ja kattavuus on
tärkeää kaikille. Muun muassa tämä kävi ilmi, kun LATUA-hanke selvitti,
millaisia tarpeita yliopistoissa on uraseurantatiedolle. Selvitystä varten
tehtiin noin 50 haastattelua neljässä yliopistossa. Selvityksen käyttäjätyyppejä käytetään uraseurantojen kehittämisen pohjana.
Lue lisää tuloksista ja tutustu käyttäjätyyppeihin

Vararehtori Riitta Pyykkö: yhteistyötä, ei ranking-listoja
LATUA:n ja kahden muun uraseurantoja kehittävän hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta.
Pyykkö näkee tärkeänä, että alumneilta kerättävää palautetta käytetään
systemaattisesti korkeakoulujen sisällä. – Työllistymistä koskeva tieto on
tuotava mahdollisimman helposti saataville sinne, missä vastuu opetuksen kehittämisestä on. Mitä läheisemmäksi tieto koetaan, sitä vaikuttavampaa se on, Pyykkö toteaa. Lue koko haastattelu

Mikä LATUA-hanke?
LATUA-hanke uudistaa yliopistoista valmistuneille tehtävää
uraseurantaa ja parantaa seurannalla kerättävän tiedon hyödyntämistä. Kehittämistyön perustana
ovat käyttäjien tiedontarpeet.
Tiedon keräämistä, käsittelyä ja
hyödyntämistä helpotetaan ja
nopeutetaan. Samalla vapautetaan resursseja tiedon analysointiin ja tulkintaan. Tavoitteena
on, että valmistuneilta kerättävä
palaute on mahdollisimman hyvä
työväline niin johdolle kuin opettajillekin – ja että tieto saadaan
systemaattiseen käyttöön yliopistojen sisällä.
Hankepäälliköltä: uraseurannat
yliopistojen työelämäyhteyksien
tukena

LATUA +
AMKista uralle! +
Töissä
= uraseurannat.fi
Korkeakoulutettujen uraseurantoja
kehittää LATUA-hankkeen lisäksi
kaksi muuta hanketta. AMKista
uralle! -hanke luo ammattikorkeakoulukentälle toimintamalleja
uraseurantatiedon keräämiseen ja
levittämiseen. Töissä-hanke jatkaa
korkeakoulujen uraseurantatietoon perustuvan Töissä.fi-sivuston
kehittämistä ja tuottaa malleja
uraohjaukseen.
Hankkeiden yhteiset verkkosivut
Töissä.fi – korkeakouluista valmistuneet työelämässä

LATUA-hanke toteutetaan
vuosina 2015–2017 ja sitä
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto. Hankkeen osatoteuttajia ovat Helsingin yliopisto,
Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Uraseurantoja tehdään yliopistojen valtakunnallisena
yhteistyönä
Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston yhteistyönä
vuodesta 2004 lähtien. Uraseurantakyselyjä on tehty maistereille viisi
vuotta ja tohtoreille 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen. Aarresaaren
uraseurantatyöryhmä on LATUA-hankkeen asiantuntijaryhmä ja linjaa
hankkeen uudistustyötä.
Akateemisten uraseurantaa tehty yli kymmenen vuotta

Joka neljäs tohtori työllistyy yritykseen
– viimeisimmän tohtoriuraseurannan tulokset julki
LATUA-hanke järjesti 1.6.2016 yhteistyössä Aarresaari-verkoston
kanssa tohtoriuraseurannan julkistustilaisuuden. Tilaisuudessa esiteltiin Juha Sainion (TY) ja Eric Carverin (HY) kirjoittaman ”Tavoitteidensa mukaisella työuralla” -raportin tuloksia ja keskusteltiin tohtorin
koulutuksen kehittämisestä. Aarresaari-verkoston viimeisin tohtoriuraseuranta kerättiin syksyllä 2015 vuosina 2012–2013 väitelleiltä. Kyselyyn vastasi 1604 tohtoria eli 48 % tohtorin tutkinnon suorittaneista.
Mukana oli 12 yliopistoa.
Aarresaari.net: Tohtoriuraseurannan tulosraportti ja muut materiaalit
Uraseurannat.fi: ”Pitää miettiä, mitä tutkinnollaan haluaa tehdä”

Yhteinen ydin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
uraseurantoihin?
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen vertailutieto työllistymisestä kiinnostaa niin korkeakoulujen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin, mutta työllistymisen laadusta ei ole ollut saatavissa valtakunnallista vertailukelpoista tietoa. LATUA ja AMKista uralle! -hankkeet
kehittävät uraseurantojen sisältöjä yhdessä, joten lähitulevaisuudessa
sektorit ylittävää dataa on todennäköisesti saatavissa useammastakin
työllistymiseen ja osaamiseen liittyvästä teemasta.

Seuraava uraseurantakierros maistereille
Yliopistot toteuttavat seuraavan uraseurannan syksyllä 2016. Kyselyn
kohderyhmänä ovat vuonna 2011 valmistuneet maisterit. Kyseessä
on ensimmäinen uraseuranta, jossa ovat mukana kaikki Suomen
yliopistot, Maanpuolustuskorkekoulua lukuunottamatta.
Toteutuksessa päästään hyödyntämään myös LATUA-hankkeen
valmistelemia uudistuksia. Tulossa on aiempaa enemmän kysymyksiä urapolkuun ja työuran kokonaisuuteen liittyen. Myös yrittäjyys
ja freelancetyö otetaan jatkossa paremmin huomioon. LATUA-hankkeen tuottamat tekniset uudistukset raportointiin ja toteutukseen
vapauttavat yliopistojen resursseja tiedon analysointiin ja levittämiseen. Tulossa on siis mielenkiintoinen uraseurantasyksy!
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