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Lehdistötiedote 4.3.2013 
 

Suomalaisilla nuorilla puutteellinen käsitys koulutuksen jälkeisistä 

työmahdollisuuksista.  
 

Suomalaisilla toisen asteen opiskelijoilla on hankaluuksia hahmottaa työmahdollisuuksia, joita 

eri alojen opiskelu tarjoaa. Tieto käy ilmi koulutushakusivusto Studentum.fi:n tekemästä 

vuosittaisesta tutkimuksesta, johon vastasi 2232 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää 

nuorta ja aikuista. 

  

Tutkimukseen osallistuneista 16–20-vuotiaista nuorista 46,8 % vastasi olevansa tietämätön 

siitä, millaiselle työuralle jonkin tietyn koulutuksen suorittamisen jälkeen voi suuntautua. 

Erityisen ongelmalliseksi koettiin akateemiset koulutukset, joiden yhteys alan ammattien 

työnkuviin on hämärän peitossa. 

  

”Toisen asteen opintoja suorittavilla nuorilla on kyllä hyvä käsitys eri jatko-

opiskelumahdollisuuksista ja niihin liittyvistä hakumenetelmistä. Tämä on tietysti positiivista 

huomata, mutta toisaalta on hieman huolestuttavaa, että nuorilla ei tunnu olevan selkeää 

käsitystä siitä, millaiseen ammattiin he voivat valmistuttuaan päätyä”, kommentoi Studentum.fi:n 

maajohtaja Nina Hakola.  

  

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että opintojen jälkeiset työmahdollisuudet eivät ole tärkein 

valintaperuste opiskeluvaihtoehtoja vertaileville nuorille. Peräti 62,8 prosenttia 16–20- vuotiaista 

vastaajista myönsi, että opiskelupaikkaa valitessaan he kiinnittävät vain vähän tai eivät 

ollenkaan huomiota alalla vallitsevaan työllisyystilanteeseen. Lisäksi noin viidesosa (19,6 %) 

saman ikäluokan vastaajista kertoi aikovansa opiskella alaa, vaikka tietää kyseisen alan 

työllisyysnäkymien olevan heikot.  

  

Hakola jatkaa: ”Opiskelupaikkaa haettaessa nuoret pitävät tärkeämpänä sitä, että ala on 

kiinnostava ja opiskelu mielekästä. Monet uskovat myös siihen, että huonoista näkymistä 

huolimatta työtä kyllä löytyy motivoituneelle ja osaavalle tekijälle”. 

 

Tutkimus toteutettiin internetpohjaisena kyselynä, joka lähetettiin sähköpostin liitteenä Studentum.fi -

koulutussivuston rekisteröityneille jäsenille. Lisäksi kysely julkaistiin Studentum.fi-sivustolla, jonka kautta kyselyyn 

on vastannut myös henkilöitä, jotka eivät ole sivuston jäseniä. Kysely toteutettiin tammikuun 2013 aikana ja 

siihen vastasi 2232 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta tai aikuista.  
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Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa ja on tänä päivänä Suomen suurin, yksityinen koulutuksiin keskittynyt 

hakusivusto. Studentum.fi tavoittaa kuukausittain noin 130 000 peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta kiinnostunutta 

henkilöä. Studentum.fi kuuluu kansainväliseen EMG-konserniin, joka on Pohjois-Euroopan johtava koulutusten markkinoija 

internetissä.   EMG-konserni koostuu 16 koulutussivustosta ja työllistää tällä hetkellä noin 110 työntekijää.  
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