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LEHDISTÖTIEDOTE 3.4.2014           
  
  

Työmarkkinoiden tilanne vaikuttaa suomalaisnuorten  
koulutuspaikan valintaan keskivertoa harvemmin 
  
Suomalaisnuoret valitsevat koulutuspaikkansa kiinnostavien oppiaineiden ja ammattien 
sekä hyvien työllistymismahdollisuuksien mukaan. Työmarkkinoiden tilanteella on 
kuitenkin suomalaisnuorille muihin Pohjoismaihin verrattuna vähemmän merkitystä 
nuoren hakeutuessa jatko-opintoihin. Tieto käy ilmi Studentum.fi-koulutussivuston 
toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 967 alle 21-vuotiasta suomalaisnuorta. 
Vastaava koulutuskysely toteutettiin alkuvuodesta myös Ruotsissa, Tanskassa ja 
Norjassa. 
  
Vaikka suomalaisnuoret kertovat haluavansa opiskelupaikan, josta valmistuminen avaa 
hyvät työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa, eivät kaikki kuitenkaan ota 
työmarkkinoiden tilannetta perusteellisesti huomioon opiskelupaikkaa valitessaan. 
Ainoastaan 36 % alle 21-vuotiaista vastaajista ilmoitti kiinnittävänsä opiskelupaikkaa 
valitessaan selkeästi huomiota alalla vallitsevaan työllisyystilanteeseen. 56 % kertoi 
kiinnittävänsä työmarkkinoiden tilanteeseen huomiota vain jonkin verran.  
 
Kun tuloksia verrataan muihin Pohjoismaihin, suomalaisnuoret huomioivat 
työmarkkinoiden tilanteen keskivertoa harvemmin koulutusta valitessaan. Tärkeintä 
hyvä työllisyystilanne on tutkimuksen mukaan ruotsalaisnuorille. Kyselyyn vastanneista 
ruotsalaisnuorista jopa 51 % ilmoittaa kiinnittävänsä työmarkkinoihin erittäin paljon 
huomiota valitessaan itselleen sopivinta koulutusta. Norjalaisnuorista 45 % ja 
tanskalaisnuorista 40 % pitää hyvää työmarkkinatilannetta erittäin merkittävänä 
vaikuttajana opiskelupaikan valinnassa. 
  
”On luonnollista, että nuoret pitävät tärkeänä sitä, että työpaikka löytyy valmistumisen 
jälkeen helposti. Mielenkiintoisen tilanteesta tekee kuitenkin se, ettei työmarkkinoiden 
tilanteesta siitä huolimatta aina oteta kunnolla selvää jo opintoihin hakeutuessa”, 
kommentoi Studentum.fi-koulutussivuston maajohtaja Nina Hakola. 
 
”Aina työmarkkinoiden tilanteeseen ja työelämään liittyvä tieto ei ole helposti saatavilla. 
Onkin tärkeää, että sekä oppilaitokset että vanhemmat kiinnittävät huomiota siihen, että 
nuoret saavat riittävästi tietoa työelämästä ja uramahdollisuuksista riittävän varhain”, 
Hakola jatkaa. 

 
 
LISÄTIETOA 
 
Nina Hakola 
Maajohtaja 
Studentum.fi 
09 856 71551 
(Tavoitettavissa arkisin, klo 9–18. Mahdollisuus haastatteluun) 

 
 
Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://studentumpdf.s3.amazonaws.com/pdf/studentum.fi/Tutkimusraportti_2014.pdf 
 
 

http://studentumpdf.s3.amazonaws.com/pdf/studentum.fi/Tutkimusraportti_2014.pdf
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TAULUKKO 1. 

 
Kuinka paljon pohjoismaiset nuoret kokevat työmarkkinoiden 
tilanteen ja hyvien työllistymismahdollisuuksien vaikuttavan 
koulutuspaikan valintaan? 
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