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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Tutkija Ulla Hämäläisen tutkimuksessa selvitettiin kou-
lutuksen ja työtehtävien vastaavuutta sekä erityisesti 
ylikoulutuksen yleisyyttä korkeakoulutettujen työmark-
kinoilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin Jyväskylän, Lapin ja 
Turun yliopistoista vuonna 1997 valmistuneiden työmark-
kinakokemuksia vuosina 1997-2001. Heti valmistumisen 
jälkeen 17 prosenttia ilmaisi olevansa koulutustasoaan 
vastaamattomassa työssä. Vajaa viisi vuotta myöhemmin 
11 prosenttia piti itseään ylikoulutettuna. Työtehtäviinsä 
nähden alikoulutettuna itseään piti vajaat kolme prosent-
tia. Ylikoulutetut saavat mittaustavasta riippuen 9-13 pro-
senttia alhaisempaa palkkaa kuin vastaavan tasoisen tut-
kinnon suorittaneet, mutta koulutustasoaan vastaavissa 
tehtävissä toimivat henkilöt.

Tutkimuksessa hyödynnettiin yliopistoista valmistu-
neiden omien subjektiivisten kokemusten rinnalla Tilas-
tokeskuksen palkkarakenneaineistoon perustuvaa ob-
jektiivisempaa tilastollista mittaria. Tämän mittaustavan 
mukaan henkilö on ylikoulutettu, mikäli hänen koulutuk-
sensa ylittää merkittävästi hänen ammattinsa keskimää-
räisen koulutustason. Tilastollisen menetelmän mukaan 
jopa neljännes kyselyyn vastanneista oli ylikoulutettuja. 
Tilastollisen mittarin ja subjektiivisen kokemuksen yhdis-
täminen kuitenkin osoittaa, että suurin osa (80%) tilas-
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tollisen menetelmän mukaan ylikoulutetuiksi luokitelluista 
ei koe olevansa ylikoulutettu nykyiseen tehtäväänsä. Mit-
taustapojen yhdistely kertoo siis sen, että noin viidennes 
yliopistosta valmistuneista toimii tehtävissä, joissa kou-
lutustasovaatimus on noussut. Sen sijaan viisi prosenttia 
luokitellaan kummankin mittaustavan mukaan ylikoulute-
tuiksi. Heidän kohdallaan voidaan puhua aidosta ylikoulu-
tuksesta. 
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Yliopistoista valmistuneiden työtehtävät vastaavat kansainvälisesti verraten hyvin heidän koulutusta-
soaan. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen itsensä ylikoulutetuksi kokevia on noin 11 prosenttia. Kan-
sainvälisissä tutkimuksissa jopa kolmannes on ilmaissut olevansa ylikoulutettu tehtäviinsä. Ylikoulutus 
on yleisempää yksityisellä kuin julkisella sektorilla, ja se on yhteydessä työmarkkinoille tuloon liittyviin 
ongelmiin. Ylikoulutuksen todennäköisyyttä lisää myös ennen yliopisto-opintojen aloittamista suoritettu 
keskiasteen tutkinto.   
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