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Taustaa ja tutkimusmenetelmä 

Studentum.fi on Pohjoismaiden käytetyin koulutussivusto ja toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa sekä nyt myös Hollannissa. Visionamme on kerätä kaikki peruskoulun jälkeiset 
koulutukset, sekä Suomessa että ulkomailla, yhteen paikkaan inspiroidaksemme ja ennen kaikkea 
selventääksemme koulutusvaihtoehtojen laajaa kirjoa. Mitä suurempi opiskelupaikkojen tarjonta on, 
sitä vaikeampi nuorten on löytää joukosta omansa. Kohderyhmän koulutusvalintaprosessin 
tunteminen on Studentumille tärkeää, jonka vuoksi myös tämä tutkimus on toteutettu Suomessa nyt 
kolmatta kertaa. 
 
Tällä hetkellä Studentumin sivustolla vierailee noin 110 000 yksittäistä kävijää kuukaudessa, jonka 
lisäksi hakupalvelumme löytyy yhteistyökumppaneidemme Helsingin Sanomien sekä MSN.fi:n 
internet–sivustoilta. 
 
Tutkimus on suoritettu internet-pohjaisena kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi 1770 henkilöä. 
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Internet edelleen suosituin kanava koulutuksia etsittäessä 

Yli puolet tulevista opiskelijoista, noin 55 prosenttia, kertoo valitsevansa koulutuksensa etsimällä ja 

vertailemalla tietoja internetissä. Tulos on pysynyt lähes samana viime vuotiseen kyselyymme 

verrattuna. Vastaajista lähes 17 prosenttia lukee pääasiassa erilaisia informaatiomateriaaleja. 

Kuudesta kahdeksaan prosenttia vastanneista kuuntelee eniten vanhempiaan ja ystäviään tai ottaa 

vaikutteita eri medioista. Kyselyn mukaan opettajat ja opinto-ohjaajat puolestaan vaikuttavat vain 

muutaman prosentin koulutusvalintaan. 
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Vanhemmilla

Ystävillä

Opettajilla

Opinto-ohjaajilla

Etsin ja vertailen tietoja internetissä

Etsin ja vertailen tietoja messuilla

Luen informaatiomateriaaleja

Otan vaikutteita medioista; tv, radio, …

Millä on suurin vaikutus koulutuksesi valintaan? 
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Kiinnostus sosiaalisia medioita kohtaan kasvanut entisestään  

Lähes kolmasosa kyselyyn osallistuneista kertoo käyttävänsä sosiaalisia medioita, kuten Facebookia 

ja Twitteriä, joko hyvin paljon tai melko paljon tietolähteenä opiskelupaikkaa valitessaan. Viime 

vuoden kyselymme vastaava luku oli noin 24 prosenttia kertoen kiinnostuksen sosiaalisia medioita 

kohtaan kasvaneen entisestään. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa käytetään kuitenkin 

sosiaalisia medioita edelleen suhteellisen vähän tietolähteenä opiskelupaikkaa etsittäessä. Tanskassa 

sosiaalisia medioiden hyödyntäminen on erityisen suosittua (44,4 % vastaajista).  

Kuitenkaan lähemmäs 72 prosenttia tulevista suomalaisista opiskelijoista ei käytä sosiaalisia medioita 

tietolähteenä juuri ollenkaan. Sosiaalisiin medioihin panostaminen oppilaitosten 

markkinointitoimenpiteissä onkin mielestämme vielä keskittynyt tiettyihin koulutustyyppeihin, kuten 

ammattikorkeakouluihin ja yksityisiin ammatillisiin oppilaitoksiin. 
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Hyvin paljon

Melko paljon

En ollenkaan

Miten paljon käytät tietolähteenä sosiaalisia medioita, kuten Facebookia, 
opiskelupaikkaa valitessasi? 
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Työmarkkinoiden kysynnästä hataria tietoja 

Noin 10 prosenttia vastaajista hakee opiskelemaan, koska ei vielä ole saanut nykyistä koulutustaan 

vastaavaa työpaikkaa.  Mielenkiintoista on erityisesti se, että jopa 19 prosenttia vastaajista miettii jo 

ennen valmistumistaan jatko-opiskelupaikkaa.  Tämä kertoo työnsaantiin liittyvästä epävarmuudesta 

nuorten keskuudessa.   

Tulosta tukee samalla se, että yli neljäsosa kyselyyn vastanneista ei ole ottanut selvää, onko alalle, 

josta hän on kiinnostunut, kysyntää työmarkkinoilla. Koemmekin, että tietoisuuden lisääminen 

työmarkkinoiden tilanteesta ja eri alojen osaajien kysynnästä on tulevaisuudessa erityisen tärkeää 

myös Studentum.fi:ssä. Muiden Pohjoismaiden tulokset olivat pitkälti samansuuntaisia. Epätietoisuus 

on kaikista suurinta Tanskassa, jossa vain noin 37 % vastaajista tiesi työmarkkinoiden kysyntää 

löytyvän haettavalta alalta. 
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Haluan itselleni tutkinnon

Olen valmistumassa ja mietin jatko-
opiskelupaikkaa

Uskon, että työnsaanti on vaikeaa

Minulla on jo koulutus, mutta en ole 
saanut alaani vastaavaa työtä

Olen lähiaikoina menettänyt työn ja 
etsin uusia mahdollisuuksia

Muu, mikä?

Mikä on suurin syy sille, että etsit/haet opiskelupaikkaa? 
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Kyllä, kysyntää on

Ei ole kysyntää, mutta haluan kuitenkin 
opiskella alaa

En ole ottanut selvää onko alalta 
valmistuneista opiskelijoista kysyntää 

työmarkkinoilla

Tiedätkö, onko alalla josta olet kiinnostunut tai jota haluat opiskella 
kysyntää työmarkkinoilla?  
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Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden 

mukaan  

Valtaosa vastaajista, noin 75 prosenttia, on sitä mieltä, että oppilaitosten tulisi suhteuttaa 

sisäänotettavien oppilaiden määrä työmarkkinoiden vaatimusten mukaan. Tulevat opiskelijat 

odottavat siis työelämän tarpeiden kartoittamista koulutuksen järjestäjiltä. Tulokset vastaavat pitkälti 

Ruotsin ja Norjan tuloksia, vain Tanskassa nuoret eivät koe työmarkkinoiden mukaan suhteuttamista 

tärkeänä (20,4 % vastaajista). 

Niinkin moni kuin 16 prosenttia kyselyyn vastanneista aikoo opiskella lisää valmistumisen jälkeen.  

Noin 60 prosenttia suunnittelee hakevansa töitä valmistuttuaan ja vain muutamalla prosentilla on jo 

työpaikka tiedossa. Noin 12 prosenttia vastanneista haaveilee oman yrityksen perustamisesta 

kertoen nuorten uskosta talouteen ja yrittämiseen. Luku on suuri on muihin Pohjoismaihin 

verrattuna; esimerkiksi Norjassa yrittäjyys kiinnostaa nuoria selkeästi vähemmän (6,7 % vastaajista).  
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Kyllä

Ei

Tuleeko mielestäsi oppilaitosten suhteuttaa sisäänotettavien 
opiskelijoiden määrä työmarkkinoiden tarpeiden mukaan? 
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Perustaa oma yritys

Minulla on jo työpaikka tiedossa 
valmistumiseni jälkeen

Aion hakea töitä

Opiskelen lisää

Mitä suunnitelmia sinulla on valmistumisesi jälkeen?
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Lukiolaisille halutaan yksilöllisiä opintopolkuja 

Lähes 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että lukio-opetus tulisi jakaa eri alojen mukaisiin 

suuntautumisiin. Suosituimmiksi suuntauksiksi kyselyssä nousivat liikunta ja taiteet sekä äidinkieli ja 

vieraat kielet.  

Esimerkiksi Ruotsissa jo pitkään käytössä olleet yksilölliset opintopolut koetaan positiivisena 

mahdollisuutena myös suomalaisten nuorten keskuudessa. Erikoislukiot ovat askel tätä kohden, ja 

mahdollisuuksista keskusteleminen on mielestämme hyvin positiivista. Me Studentumilla olemme 

huomanneet myös jo yläasteikäisten vahvasti miettivän tulevia opiskeluvaihtoehtojaan.  
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Kyllä, jo lukiossa pitäisi voida 
suuntautua itseään kiinnostavalle alalle

Ei, pakolliset 18 eri oppiainetta ovat 
tarpeellisia

Tulisiko lukio-opetus jakaa eri alojen mukaisiin suuntautumisiin 
(luonnontieteet, liikunta ym.) ?

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Matematiikka

Luonnontieteet

Äidinkieli ja vieraat kielet

Etiikka/uskonto/elämänkatsomus

Kulttuuri ja historia

Taiteet ja liikunta

Yhteiskunta

Jos lukio-opetus perustuisi suuntautumiseen, minkä kokonaisuuden 
valitsisit?
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Englanti koetaan tärkeimmäksi työelämän kieleksi 

Yli puolet kyselyyn vastaajista kokee, että ruotsin kielen opetuksen tulisi olla vapaaehtoista 

peruskoulussa. Työelämän kannalta ehdottomasti tärkeimpänä kielenä nuoret hakijat pitävät 

englantia. Ruotsin, ranskan, saksan ja venäjän kielen taitoja pidetään keskenään suurin piirtein 

samanarvoisina. Muuna tärkeänä kielenä kyselyyn vastanneet mainitsivat mm. kiinan kielen. 

Suomalaiset nuoret eivät koe ruotsin kielestä olevan hyötyä työelämässä, jolloin sen oppiminen 

koetaan tarpeettomaksi. Kouluruotsilla pärjätään lisäksi heikosti, ja vastaajat kokevat puutteellisen 

ruotsin kielen osaamisen vähemmän tärkeäksi kuin esimerkiksi puutteellisen ranskan tai saksan 

kielen osaamisen. 
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Kyllä

Ei

Pitäiskö ruotsin kielen opetus olla mielestäsi vapaaehtoista peruskoulussa?
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Englanti

Ruotsi

Venäjä

Ranska

Saksa

jokin muu kieli

Mikä on mielestäsi tärkein kieli työelämässä?


