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TIIVISTELMÄ  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miksi Turun ammattikorkeakoulun palvelujen 
tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden 
määrä on suuri. Tutkimuksen avulla yritetään myös etsiä keinoja keskeytymisen vähen-
tämiseksi.  
 Tutkimuksen kohteena olevassa koulutusohjelmassa on vuodesta 1996 lähtien koulu-
tettu sekä marata-alan (matkailu-, ravitsemis- ja talousala) sekä vaatetusalan opiskeli-
joita. Tutkimuksen aineisto kerättiin koulutusohjelmassa opintonsa lopullisesti keskeyttä-
neistä opiskelijoista, joiden opinnot olivat alkaneet vuosina 1996–2000 (N = 178). 
Tutkimuksessa huomioitiin sekä päivä- että iltaopiskelijat, mutta kumpaakin ryhmää 
tutkittiin pääosin erikseen, sillä keskeyttämiseen liittyvät tekijät olivat erilaisia.  
 Tutkimusongelmaa lähestyttiin sekä kvantitatiivisilla että kvalitatiivisilla menetel-
millä. Aineistona käytettiin keskeyttäneille opiskelijoille lähetettyä kyselyä, joka käsi-
teltiin tilastollisesti (prosenttijakaumat, painotettu keskiarvo ja ristiintaulukointi). Kyse-
lyyn vastasi 53 opiskelijaa. Taustamuuttujina käytettiin pääosin koulutusalaa, opiskelija-
tyyppiä (päivä- tai iltaopiskelija) sekä keskeyttämisen ajankohtaa eli opintoviikkomäärää.  
 Aiempien tutkimusten mukaan keskeyttämispäätökset syntyvät useiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, eikä ammattikorkeakoulun ole yleensä mahdollista vaikuttaa kuin 
koulusta johtuviin keskeytymisiin. Jotta opiskelijasta johtuvien syiden takana olevia teki-
jöitä ymmärrettäisiin paremmin, tutkimuksessa perehdyttiin opiskelijoiden elämäntilan-
teeseen teorian pohjalta.  
 Päiväopiskelijoiden keskeytymiset johtuivat vastaajien mielestä ensisijaisesti koulus-
ta (yli 50 prosenttia vastaajista). Heidän kohdallaan tutkimuksen suurimmiksi keskeytys-
syiksi ilmenivät pettyminen opetukseen ja opetusjärjestelyihin. Iltaopiskelijoilla taas elä-
mäntilanteeseen liittyvät tekijät havaittiin merkittäviksi, sillä peräti yli 70 prosenttia 
vastaajista katsoi keskeytyksen johtuvan ensisijaisesti henkilökohtaisista syistä. Tutki-
muksen perusteella ajan puute ja henkilökohtaiset syyt vaikuttivat eniten iltaopiskeli-
joiden keskeyttämiseen.  
 Aineiston analysoinnin pohjalta keskeyttämistä voitaisiin ehkäistä opetukseen ja 
opintojen ohjaamiseen liittyviä tekijöitä kehittämällä sekä opinnoista todellisen kuvan 
antavalla mainonnalla. Lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon parempi tunnettavuus työ-
elämässä sekä valmistuneiden opiskelijoiden parempi sijoittuminen koulutustaan vas-
taaviin tehtäviin nostaisivat tutkinnon arvostusta suhteessa yliopistotutkintoihin.  
 
 
Asiasanat: keskeyttäminen, ammattikorkeakoulu, marata- ja vaatetusala, elämäntilanne  



   

 SISÄLTÖ  
1 JOHDANTO 4 
2 SUOMALAINEN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ 6 
2.1 Korkeakoulupolitiikan piirteitä 6 
2.2 Dualistinen korkeakoululaitos 8 

2.2.1 Tiedekorkeakoulu 9 
2.2.2 Ammattikorkeakoulu 11 

2.3 Turun ammattikorkeakoulu 13 
3 OPISKELIJOIDEN ELÄMÄNTILANNE 14 
3.1 Päiväopiskelijoiden elämänvaiheet 15 

3.1.1 Ensimmäinen opiskeluvuosi 16 
3.1.2 Toinen ja kolmas opintovuosi eli opintojen keskivaihe 19 
3.1.3 Opintojen loppuvaihe 21 

3.2 Iltaopiskelijoiden elämänvaiheet 23 
4 OPINNOISTA SUORIUTUMISEN ONGELMAT 27 
4.1 Opintojen viipymisen ongelma 29 
4.2 Opintojen keskeytyminen 31 

4.2.1 Keskeytyminen yhteiskunnan kannalta 33 
4.2.2 Keskeytyminen oppilaitoksen kannalta 34 
4.2.3 Keskeytyminen opiskelijan kannalta 37 

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 39 
5.1 Tutkimustehtävä 40 
5.2 Tutkimusasetelma 40 
5.3 Tutkimuksen kohde 42 
5.4 Aineisto 42 
5.5 Tutkimusmenetelmät 45 
5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 48 
6 TULOKSET 51 
6.1 Taustamuuttujat 51 
6.2 Keskeyttämisen syyt 57 

6.2.1 Opiskelupaikkojen määrä ja markkinointi 61 
6.2.2 Opiskelijoiden motivaatio 69 
6.2.3 Opetusjärjestelyt 71 
6.2.4 Muut syyt 74 

6.3 Olisiko keskeytyminen voitu estää? 77 
6.4 Vastaajan ajatukset keskeytymisestä tällä hetkellä 83 
6.5 Yhteenvetoa 86 
6.6 Johtopäätökset 88 
7 POHDINTA 94 

LÄHTEET 102 
LIITTEET 109 
Liite: 1 Kyselyn saate ja kyselylomake  109 

 Liite: 2 Keskeyttämisen syyt painotetun keskiarvon avulla ilmaistuna   
 päiväopiskelijat  112 

Liite: 3 Ristiintaulukoinnin ryhmittely: Keskeyttämisen syy  113 
 Liite: 4 Keskeyttämisen syyt painotetun keskiarvon avulla ilmaistuna  
 iltaopiskelijat  114 
 Liite: 5 Ristiintaulukoinnin ryhmittely: Keskeytymisen estävät tekijät  115 

 



 

 

1 JOHDANTO  
 

 

Ammattikorkeakouluista on syntymässä varteenotettava vaihtoehto yliopisto-opinnoille 

ja suosituimpien alojen opiskelijapaikoista käydään kiivasta taistelua, jossa moni hakija 

jää odottamaan uutta yritysmahdollisuutta seuraavaan vuoteen. Kuitenkaan aloituspaikat 

ja valmistuneiden määrät eivät lukumääräisesti kohtaa. Tilastot ja opettajan arkipäivä 

kertovat jostain muusta kuin ammattikorkeakoulun suosiosta, sillä aloittavat opetusryh-

mät pienenevät opiskeluvuosien kertyessä ja keskeyttäjien määrä kasvaa vuosi vuodelta.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opintojen keskeytymisen syitä Turun ammatti-

korkeakoulussa palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa1 (matkailu-, 

ravitsemis- ja talousala2 sekä vaatetusala), jossa olen toiminut vaatetusalan tuotantotek-

niikan opettajana. Omat opiskelijaryhmät pienenivät opintojen edetessä ja tutkimuksen 

tarkoituksena on kartoittaa keskeyttämisen syitä, jotta koulutusohjelmaa voitaisiin ke-

hittää sekä työelämän että opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Samalla voitaisiin vähen-

tää opiskelijoiden katoa. Lopettaessani työskentelyn Turun ammattikorkeakoulussa, 

vaatetusalan koulutus siirtyi uuden koulutusalan alle, joten tutkimuksesta on hyötyä jo 

tehtyjen virheiden toistamisen estämisessä, edellyttäen, että keskeyttämisen syyt liitty-

vät suoranaisesti opetukseen. Tutkimusta voidaan myös hyödyntää sekä opintoja että 

opintojen ohjausta kehitettäessä, sillä jatkossa Patujon koulutusohjelma keskittyy mara-

ta-alan koulutukseen, joten keskeyttäneiden opiskelijoiden vastauksia voidaan käyttää 

myös koulutusohjelman tulevaisuutta suunniteltaessa.  

 

Opiskelun keskeytymiselle voidaan ajatella olevan useitakin syitä ja tarkoituksena on 

selvittää johtuuko keskeyttäminen pääasiallisesti opiskelijasta itsestään, oppilaitoksesta 

vai jostakin ulkopuolisesta syystä. Liittyvätkö keskeytymiseen esimerkiksi opintopaikan 

vaihto (yliopistot), pakkohaku, huono opintomenestys (ammattioppilaitos-/lukiotaustan 

vaikutus), opiskelijavalinta (pääsykokeiden mittaustekijät), markkinoinnin virheellisyys 

(markkinointi/toteutunut opetussuunnitelma), opetussuunnitelma ja opetuksen taso, 

                                                 
1 Jatkossa palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta käytetään nimitystä Patujo.  
2 Jatkossa matkailu-, ravitsemis- ja talousalasta käytetään nimitystä marata-ala.  
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työelämän kiinnostavuus, henkilökohtaiset syyt, terveydelliset syyt, motivaation puute 

ja taloudelliset syyt?  

 

Ammattikorkeakouluopintojen keskeytymistä on tarkasteltu jo useissa tutkimuksissa 

muun muassa Hämeen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakouluissa (tekniikan koulu-

tusohjelma) sekä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Tarkoituksena 

on tarkastella tutkimuksen tulosten luotettavuutta olemassa olevaan tietoon nähden ja 

etsiä mahdollisia yhteneväisyyksiä. Työssä mainittuja tutkimuksia on suunnattu sekä 

opetushenkilöstölle että opiskelijoille ja osa tutkimuksista on huomioinut opintojen väli-

aikaisen keskeytymisen, jota en tule itse käsittelemään.  

 

Tutkimuksessa selvitään ensisijaisesti opintojen keskeytymistä, jolla tarkoitetaan sel-

keää opintojen lopettamista ja opiskelupaikan luovuttamista Turun ammattikorkeakou-

lun tietyssä koulutusohjelmassa. Tarkoituksena ei ole tutkia opiskelijoita, jotka palaavat 

takaisin opintojen pariin myöhemmin, vaan tutkimuksessa keskitytään opiskelijoihin, 

jotka ovat keskeyttäneet eli luovuttaneet opiskelupaikkansa lopullisesti ja siirtyneet joko 

toiseen koulutusohjelmaan, oppilaitokseen, korkeakouluun tai työelämään.  
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2 SUOMALAINEN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ  
 

 

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on alun perin koostunut puhtaista tiedeyliopistois-

ta, joista ensimmäinen on ollut vuonna 1640 perustettu Turun Akatemia. Turun Akate-

mia siirrettiin Helsinkiin vuonna 1828 Turun palon jälkeen ja seuraava korkeakoulu, eli 

nykyinen Teknillinen korkeakoulu, perustettiin vasta vuonna 1908. Tästä lähti liikkeelle 

yliopistolaitoksen vähittäinen laajeneminen, sillä 1910-luvulla Turkuun perustettiin sekä 

suomen- että ruotsinkielinen yliopisto. Kaupan ja tekniikan alan erityiskorkeakoulut 

tulivat korkeakoululaitoksen yhteyteen 1950- ja 1960-lukujen laajenemisen mukana. 

(Lampinen 1998, 219.)  

 

Koska korkeakoulutuksen hankkiminen oli mahdollistunut yhä suuremmalle osalle vä-

estöstä ja suuret sotien jälkeen syntyneet ikäluokat olivat tulleet koulutusikään, korkea-

koulujärjestelmää oli kehitettävä. Näistä syistä Suomessa tultiin tilanteeseen, jossa koko 

korkeakoulujärjestelmää oli edelleen laajennettava yhä useammille ammattialoille sekä 

alueellisesti myös Etelä-Suomen ulkopuolelle. Vuonna 1966 säädetty laki korkeakoulu-

laitoksen kehittämislainsäädännöstä johtui yhä kasvavasta huolesta Suomen kansain-

välisen kilpailukyvyn ylläpitämisestä, lukion laajentumisen synnyttämästä korkeakoulu-

paikkojen kysynnän kasvusta sekä useilla aloilla koetusta henkilöpulasta korkeakoulu-

tuksen suorittaneiden työntekijöiden kohdalla. (Lampinen & Savola 1995, 26–27.)  

 

2.1 Korkeakoulupolitiikan piirteitä  
 

Lampisen (1998, 10) mukaan korkeakoulupolitiikaksi voidaan sanoa kaikkea toimintaa 

ja tavoitteita, joilla valtio, kunnat ja yhteiskunnan erilaiset päättävät ryhmittymät pyrki-

vät säätelemään koulutuksen eteenpäinmenoa. Koulutuspolitiikan kentällä valtiovallalla 

on suurin vaikuttamisen mahdollisuus, mutta erilaisten ratkaisujen syntymiseen voidaan 

vaikuttaa myös muiden organisaatioiden, yksilöiden sekä perheiden toiminnan ja pää-

tösten avulla. Uusia normeja voi asettaa vain valtion keskushallinto, sillä Suomessa 

korkeakoulutusta säädellään yhtenäisellä, kansallisella lainsäädännöllä. (vrt. Lampinen 

2003, 15.)  
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Suomen korkeakoululaitoksen laajentaminen on ollut ajankohtaista koko sotien jälkei-

sen ajan, vaikka vahvinta se on ollut 1960- ja 1970-luvuilla. Laajentaminen tapahtui 

pitkään yliopistotyyppisten korkeakoulujen sisäänottoa kasvattamalla sekä siirtämällä 

uusia opinaloja olemassa olevien yliopistojen alle. Samalla yliopistolaitos laajeni vähi-

tellen myös Itä- ja Pohjois-Suomeen. 1980-luvulla jouduttiin uusien ratkaisujen eteen, 

jolloin valittavana oli kolme vaihtoehtoa: liittää lyhytkestoiset tutkinnot yliopistojen 

yhteyteen, myöntää tutkinto-oikeuksien antaminen keskiasteen oppilaitoksille tai perus-

taa ammattikorkeakoulujärjestelmä. (Lampinen 1995, 11–12; Lampinen 1998, 219.) 

Samanaikaisesti pohdittiin nuorisokoulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen 

uudelleensuuntaamista, sillä Suomi oli tähtäämässä jäykästä ja keskusvaltaisesta itäpoli-

tiikasta kohti Euroopan Unionia, maailmaa ja globaaleja markkinoita (Lampinen, Lauk-

kanen, Poropudas, Ravantti, Rinne & Volanen 2003, 28–29). 

 

Jo 1970-luvulla oli huomattu yhä kasvava ylioppilasmäärä ja heidän ongelmallinen si-

joittumisensa oppilaitoksiin. Yliopistopaikat eivät enää riittäneet, eivätkä ammattikoulut 

vastanneet kaikkien kiinnostuksiin. Opistoasteen koulutuksesta luotiin väylä yliopistoi-

hin mahdollistamalla ammatillisen koulutuksen suorittaneille kiintiö korkeakoulujen 

aloituspaikkoihin. (Lampinen & Savola 1995, 27, 31.) Valitettavasti prosessi ei tuotta-

nut toivottuja tuloksia, sillä monet ammatillisten oppilaitosten paikat olivat tästä huoli-

matta tyhjillään. Ylioppilaspohjaiset linjat, ammatillinen koulutus ja lyhyt reitti työelä-

mään eivät kiinnostaneet suomalaisia nuoria, sillä heidän perheensä kannustivat heitä 

kohti akateemista uraa ja työskentelyä keskiluokkaisessa siistissä sisätyössä. Lisäksi 

useat uudet alat ja ammatit halusivat nostaa statustaan korkeakoulututkinnon avulla, 

mikä ei ollut enää mahdollista korkeakoululaitosta, eli yliopistoa, laajentamatta. (Lam-

pinen ym. 2003, 29–30.) 

 

Helmikuussa 1989 pidettiin Finlandia-talolla koulutuspoliittinen seminaari, jossa poh-

dittiin koko perusasteen jälkeisen koulutuksen tulevaisuutta. Ministeri Cristoffer Taxel-

lin aloittaman keskustelun tuloksena pohdittiin kolmejalkaista mallia: Suomeen tulisi 

perustaa lukiolaitosta ja ammattikoulutusta yhdistävä nuorisokoulu ruotsalaista lukio-

koulua mukaillen, yliopistojen rinnalle olisi perustettava ammattikorkeakoulu eli siirryt-

tävä dualistiseen korkeakoulutukseen sekä vahvistettava aikuiskoulutuksen asemaa. 

(Lampinen 1995, 38; Lampinen ym. 2003, 29–30.)  
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Ammattikorkeakoulujen kehittämisstrategiassa lähdettiin liikkeelle olemassa olevista 

opistoasteista. Tarkoituksena oli viedä eteenpäin ylioppilaille suunnattua opistoasteen 

koulutusta, rakentaa laajat verkostot oppilaitosten kesken, lisätä nykyisen opettajiston ja 

organisaation kehittymistä, sekä kehittää korkeatasoista ammatillista koulutusta teke-

mättä siitä liian yliopistomaista. Vaihtoehdoista jäi mahdolliseksi vain uuden koulu-

järjestelmän kehittäminen. Uutta korkeakoulujärjestelmää suunniteltaessa tärkeimmät 

kysymykset liittyivät opistoasteen tulevaisuuteen. Vaihtoehtoina oli joko koko opisto-

asteen muuttaminen ammattikorkeakouluiksi tai opistoasteen säilyttäminen osittaisena 

ammattikorkeakoulujen rinnalla. Uuden korkeakoulujärjestelmän vaihtoehtoja haettiin 

muualta Euroopasta, joissa vastaavan tapaiset oppilaitokset olivat toimineet jo vuosia. 

(Lampinen 1995, 13–14.) Viimeistään Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuoden 

1995 alusta olisi vaatinut ammatillisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistä eurooppa-

laisen yhtenevän lainsäädännön takia. Tässä kehityksessä olimme kuitenkin aikaamme 

edellä, koska uusi koulutusväylä oli jo suunnitteilla. Kokeilulaki ammattikorkeakouluis-

ta säädettiin vuonna 1991. (Lampinen & Savola 1995, 13, 39.)  

 

Korkeakoulujen rinnalle vakiintuvat korkea-asteen ammatillisina oppilaitoksina 

toimivat ammattikorkeakoulut olivat 1990-luvun merkittävin rakenteellinen uudistus 

korkeakoulupolitiikassa. Lukion tai ammatillisen perusasteen tutkinnon suorittaneille 

syntyi uusi ja entistä monipuolisempi koulutusväylä korkeakouluopintoihin, ja ammatti-

korkeakoulujärjestelmä purkikin ylioppilassumaa sekä vähensi kaksinkertaista koulut-

tautumista samalla kouluasteella. Aiemmin ammatillinen koulutus oli toiminut ylioppi-

laiden koulutusväylänä, mutta suuren osan opistoasteesta ja ammatillisesta korkea-as-

teesta muuttuessa ammattikorkeakouluiksi, ammattikorkeakouluverkosto tarjosi yhdessä 

yliopistojen kanssa sekä hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet että jopa maantieteellisesti 

katsottuna tasa-arvoisen korkeakouluverkoston. (Virtanen 2002, 205.)  

 

2.2 Dualistinen korkeakoululaitos  
 

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on muotoutunut kahdesta samansuuntaisesta 

sektorista: tiedekorkeakouluista eli yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Yliopisto-

koulutuksessa pyritään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja siihen perustuvaan ylim-

pään opetukseen. Ammattikorkeakoulut kohdistavat opetuksen selkeämmin työelämään 
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ja rakentavat toimintansa työelämän asettamien korkean ammattitaidon vaatimuksien 

pohjalta. (Opetushallitus 2004a.)  

 

Suomessa olevan korkeakoulujärjestelmän pohjana toimii kahteen erilaiseen korkea-

koulumalliin pohjautuva duaalijärjestelmä, joka puhtaimmillaan toimii Saksassa sekä 

Hollannissa. Suomalaisen duaalimallin ajatuksena oli rakentaa järjestelmä, joka muo-

toutuisi yliopistolaitoksesta sekä opistojen pohjalta kootuista ammattikorkeakouluista. 

Opistolaitoksen perinteisiin kuuluivat vahva käytännönläheisyys, työelämäyhteydet, 

pedagoginen osaaminen sekä opiskelijoista huolehtiminen. Yliopistomaailmaan kuuluu 

taas vahva teoreettinen osaaminen, tieteellisten menetelmien hallinta ja tutkimukselli-

suus. Työelämä tarvitsee kuitenkin eri tavoin suuntautuneita ammattilaisia, joita yli-

opistot ja ammattikorkeakoulut pystyvät omilla tahoillaan tuottamaan. (Lampinen 1995, 

15, 17–19.)  

 

Opetus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa poikkeaa toisistaan pelkän tieteelli-

syyden ja työelämäläheisyyden kannalta katsottuna, mutta järjestelmissä on myös 

hallinnollisia eroavaisuuksia. Päätöksentekojärjestelmältään yliopistot ovat hyvin itse-

näisiä, vaikka ovatkin valtion ylläpitämiä. Yliopistot tiedekuntineen päättävät tutkinto-

säännöistä ja opetussuunnitelmista ja rahoitus ohjautuu suoraan valtion budjetista. 

Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä toimivat taas kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset 

yhteisöt ja rahoitus perustuu pääosin valtionosuuteen ja kotikuntakorvaukseen. (mt. 20; 

Opetushallitus 2004b. )  

 

2.2.1 Tiedekorkeakoulu  
 

Tiedekorkeakouluissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä 

tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin sekä tohtorin tutkinnot. Suomen yli-

opistolaitos muodostuu monitieteellisistä yliopistoista ja erikoistuneista tiede- ja taide-

korkeakouluista, joita myös kutsutaan yliopistoiksi. (Opetushallitus 2004b.)  

 

Yliopistolain (645/1997) mukaan ”yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta 

ja tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä 

kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa” (Laki yliopistoista 1997, 4 §, 
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1. mom.). Suomessa on yhteensä 20 yliopistoa, jotka jakautuvat kymmeneen monitie-

teelliseen yliopistoon, kolmeen teknilliseen korkeakouluun, kolmeen kauppakorkeakou-

luun sekä neljään taidekorkeakouluun ja ovat kaikki valtion hallitsemia. Yliopistojen 

verkko kattaa koko maan eri osat ja tarjoaa opiskelupaikan lähes kolmasosalle ikäluo-

kasta. Lisäksi puolustusministeriön alaisuudessa toimivassa Maanpuolustuskorkeakou-

lussa voi suorittaa sotilasalan korkeakoulututkintoja. (Opetushallitus 2004b; ks. myös 

Virtanen 2002, 230.)  

 

Tiedekorkeakouluihin voi hakeutua ylioppilastutkinnon lisäksi ammattikorkeakoulun, 

ammatillisen korkea-asteen, tai ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai kolmivuotisen 

ammatillisen perustutkinnon suoritettuaan, sillä myös ammatillinen väylä antaa yleisen 

jatko-opintokelpoisuuden. Myös vastaavan ulkomaisen oppilaitoksen koulutuksen 

suorittaminen antaa tasavertaisen hakukelpoisuuden. Lisäksi opintoja on mahdollista 

suorittaa avoimessa yliopistossa, jonka avulla voi myös avautua väylä yliopisto-opiske-

lijaksi. (Lampinen 1998, 218; Virtanen 2002, 231.) Vuosittain yliopistoihin hakee noin 

66 000 hakijaa, joista yli 23 000 tulee valintaprosessin kautta hyväksytyiksi. Tutkinto-

tavoitteisten opintojen ohella yliopistot tarjoavat aikuiskoulutusta sekä tutkimusta ja 

konsultointipalvelua. Aikuiskoulutus toteutetaan pääosin täydennyskoulutuskeskuksissa 

sekä avoimissa yliopistoissa, joissa opiskelee vuosittain yhteensä noin 210 000 henki-

löä. (Opetushallitus 2004b.)  

 

Suomalaisen tiedekorkeakoulun kehityksen taustavaikuttajana on toiminut Wilhelm von 

Humboldtin vuonna 1809 luoma Berliinin yliopisto. Humboldtin kehittämän uushuma-

nistisen sivistysyliopistoideaalin mukaan yliopiston tuli tavoitella tieteellistä totuutta 

sen itsensä tuottavan hyvän takia eikä käytännöllisen hyödyllisyyden tavoittamisen 

vuoksi. Yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen ei pitäisi orientoitua välittömien käytännöl-

listen tarpeiden palveluun, vaan sen lähtökohtana tulisi olla yksilön ja kansakunnan 

henkisen sivistyksen ihanne. Humboldtilainen sivistys tarkoittaa kasvuprosessia, jossa 

ihminen etsii järjellistä ja vapaata itseään. (Lampinen 2000, 8-9.)  

 

Humboldt liitti tieteellisen tutkimuksen yliopiston tehtäväksi, jossa kaikki tieteenalat 

ovat tärkeitä totuutta etsittäessä. Yliopisto-opetuksen tulee perustua tutkimukseen ja 

siihen pitää sekä opettajien että opiskelijoiden yhtyä. Nykypäivänä käytännön yliopisto-

elämän tutkimus on kuitenkin kaupallistunut ja tasapainon löytäminen tutkimuksen 
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tekemisen ja opetuksen välillä on vaikeasti saavutettavissa. Yliopistojen opettajat 

valitaan tutkimuksellisten ansioidensa perusteella ja opetusta pidetään vähemmän arvos-

tettuna. Opiskelijoiden ohjaamiseen ei haluta panostaa ja Humboldtilainen sivistysidea 

onkin vähitellen laimentumassa aineellisten intressien vyöryessä yliopistomaailmaan. 

(Lampinen 2000, 9.)  

 

2.2.2 Ammattikorkeakoulu  
 

Uusi ammattikorkeakoululaki (351/2003) määrittelee ammattikorkeakoulut osaksi kor-

keakoulujärjestelmää, jossa korkeakoululaitos muodostuu yliopistoista ja ammatti-

korkeakouluista. Lain mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämään ja 

sen kehittämiseen ja tutkimiseen vaadittavat tiedot ammatillisissa asiantuntijatehtävissä 

toimimiseen, tukea opiskelijan ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakoulu-

opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja 

kehitystyötä. Ammattikorkeakoulujen on oltava alueellisessa yhteistyössä elinkeino- ja 

muun työelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen ja muiden oppilai-

tosten kanssa. (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003, 2 §, 4 §, 1. mom., 5 §.)  

 

Ammattikorkeakouluopetuksessa vaadittava käytännönläheisyys sekä työelämäyhteydet 

vaativat opettajilta kattavaa tuntemusta työelämästä ja opiskelijoilta mielenkiintoa teke-

mällä oppimiseen. Osaamiseen, taitoihin ja konkreettisuuteen sidottu vaatimus prakti-

suudesta mahdollistaa erilaisuuden yliopistoihin verrattuna. Korkeakoulumaisuutta taas 

tuodaan tekemisen ja osaamisen vastakohdaksi määritellyn tieteellisen tiedon ja tietämi-

sen avulla. Teoreettisuus, käsitteellinen ja abstrakti ajattelu sekä tieteelliset tutkimukset 

sitovat ammattikorkeakoulun opetuksen tieteeseen ja sitä myötä tekevät ammattikorkea-

koulun antaman tietopohjan laadukkaaksi ja tasokkaaksi. (Herranen 2004, 308–309.)  

 

Ammattikorkeakouluissa järjestetään eri koulutusohjelmissa korkeakoulututkintoon 

johtavaa opetusta, ammatillisia erikoistumisopintoja, aikuiskoulutusta sekä avointa 

ammattikorkeakouluopetusta. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien tulee olla laajuu-

deltaan vähintään kolmen ja enintään neljän lukuvuoden päätoimisten opintojen mittai-

sia. (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003, 17 §, 19 §, 2. mom.) Käytännössä opin-

tojen laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 140–160 opintoviikkoa, jossa yhden opin-
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toviikon suorittaminen vaatii opiskelijalta 40 tuntia työtä. Tämä työmäärä jakautuu 

kontaktiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn, joiden keskinäinen suhde vaihtelee 

opintojaksosta sekä koulutusohjelmasta riippuen. (Asetus ammattikorkeakouluista 2003, 

5 §, 1.−2. mom.) Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opintonsa viimeistään vuotta 

myöhemmin kuin niiden määrätty pituus edellyttää tai hän voi menettää opiskeluoikeu-

tensa, mikäli hänelle ei myönnetä erityisestä syystä lisäaikaa opintojen suorittamiseen. 

Poissaoloilmoituksen perusteella opiskelija voi kuitenkin olla poissa yhteensä kahden 

lukuvuoden ajan, eikä se vähennä hänen opiskeluoikeusaikaansa. (Laki ammattikorkea-

kouluopinnoista 2003, 24 §, 2. mom.) Vaikka ammattikorkeakouluja edeltävissä opisto-

tasoisissa ammattioppilaitoksissa tapahtunut opetus on perinteisesti ollut jonkin verran 

koulumaista, kontrolloitua ja samankaltaistavaa, on ammattikorkeakoulupedagogiikassa 

pyritty lisäämään vapautta ja yksilöllisyyttä entisten toimintatapojen vastapainona. Näin 

vaatimus korkeakoulumaisuudesta täyttyy toimintakulttuurinkin osalta. (Herranen 2004, 

310.)  

 

Opiskelijaksi ammattikorkeakouluun voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut joko 

lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaa-

vat aiemmat opinnot, aikuiskoulutuksena suoritetun ammatillisen perustutkinnon, am-

mattitutkinnon tai niitä vastaavan aiemman tutkinnon, tai edellisiä tutkintoja vastaavat 

ulkomaiset opinnot. Opintoihin haku tapahtuu yhteishaussa opiskelijavalintarekisterin 

kautta, sekä sen lisäksi ammattikorkeakoulu voi järjestää oman tai jonkun muun ammat-

tikorkeakoulun kanssa yhteisen valintakokeen. Valintaperusteiden pitää kuitenkin olla 

yhdenvertaiset. (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003, 20 §, 1 mom., 22 §, 1.−2. 

mom.; ks. myös Virtanen 2002, 200.)  

 

Kun hyväksytyksi tullut opiskelija on ilmoittanut vastaanottavansa opiskelupaikkansa, 

hänen pitää ilmoittautua ammattikorkeakouluun, jonka jälkeen hänet merkitään opiske-

lijaksi. Opiskelija ei voi kuitenkaan samana lukuvuonna vastaanottaa kuin yhden kor-

keakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisäksi opiskelijan on ilmoittauduttava 

joka lukuvuosi läsnä olevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Mikäli opiskelija jättää 

ilmoittautumisen kokonaan tekemättä, hän menettää opiskeluoikeutensa ja hänen on 

haettava sitä ammattikorkeakoululta uudelleen, jos hän haluaa myöhemmin aloittaa tai 

jatkaa opintojaan uudelleen. (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003, 23–25 §.)  
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2.3 Turun ammattikorkeakoulu  
 

Turun ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa väliaikaisena teknillisenä ammattikorkea-

kouluna syksyllä 1992. Toiminta laajeni vuonna 1996, jolloin mukaan tulivat tekniikan 

ja liikenteen koulutusalan lisäksi hallinnon ja kaupan ala, kulttuuriala, matkailu-, 

ravitsemis- ja talousala sekä sosiaali- ja terveysala. Turun ammattikorkeakoulun toimi-

lupa vakinaistettiin syksyllä 1997 ja seuraavana vuonna mukaan tuli luonnonvara-alan 

koulutus Paraisilta. (ks. esim. Kettunen 2002.) 

 

Turun ammattikorkeakoulusta muodostui Suomen suurin ammattikorkeakoulu syksyllä 

2000, jolloin kaksi vuotta toiminut Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu 

liitettiin Turkuun. Mukaan tulivat Turun teknillinen ammattioppilaitos, Kaarinan sosiaa-

lialan oppilaitos, Raision kauppaoppilaitos, Salon kauppaoppilaitos, Salon terveyden-

huolto-oppilaitos, Uudessakaupungissa toimiva Vakka-suomen kauppaoppilaitos, My-

nämäellä toimiva Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Loimaan 

ammatti-instituutti. Tällä kokoonpanolla Turun ammattikorkeakoulu toimii kahdeksalla 

paikkakunnalla yhteensä noin 8000 opiskelijan voimin. (ks. esim. mt. 2002.)  

 

Turun ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa: luonnonvara-, tekniikan ja liiken-

teen, hallinnon ja kaupan, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- sekä matkailu-, ravitsemis- ja 

talousala, joista viimeistä tulen myöhemmin käsittelemään. Koulutusalojen alla toimii 

eri koulutusohjelmia, joiden sisällä toimiviin suuntautumisvaihtoehtoihin opiskelijat 

hakevat opiskelemaan. Ammattikorkeakouluopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opin-

noista, koulutusohjelmakohtaisista pakollisista perusopinnoista, pakollisista ammatti-

opinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja 

opinnäytetyöstä. (Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 2002, 1 §, 1. mom., 4 §., 

3. mom.)  
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3 OPISKELIJOIDEN ELÄMÄNTILANNE  
 

 

Tapio Aittolan (1992) yliopisto-opiskelijoiden elämänvaiheita tarkastelevassa tutkimuk-

sessa on havaittu, että opiskelu tapahtuu opiskelijan muun elämän sallimissa rajoissa, 

mikä saattaa joko edistää tai vaikeuttaa opintojen etenemistä. Opiskelijoilla on työelä-

mässä oleviin ikäkumppaneihinsa verrattuna opiskelijaelämän tuomaa vapautta ja 

riippumattomuutta, mikä antaa mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa muulloinkin kuin 

iltaisin ja viikonloppuisin. (mt. 15, 26–27.) Ammattikorkeakouluissa opiskelu ei ole 

yhtä vapaamuotoista kuin yliopistoissa, mutta yhtälailla ammattikorkeakouluissa näkyy 

sosiaalista opiskelijaelämää haalarijuhlineen. Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijat 

osallistuvat innokkaasti oppilaskunnan järjestämiin tapahtumiin ja nauttivat kiinteäm-

min läsnäoloa vaatineen lukion tai ammattikoulun jälkeisestä opiskelijan vapaudesta 

ilman 100 prosenttista luennoille osallistumisen pakkoa.  

 

Vesikansan, Lempisen ja Suomelan (1998) tekemän tutkimuksen mukaan yliopisto-

opintojen hidastumiseen eniten vaikuttanut tekijä on ansiotyö. Puolet tutkimuksen 

vastaajista (N=1283) oli sitä mieltä, että työssäkäynti oli yleisesti hidastanut opintojen 

etenemistä ja 19 prosenttia vastaajista mainitsi työssäkäynnin hidastaneen merkittävästi 

opintoja. Myös ihmissuhdeongelmat vaikuttivat 43 prosentilla kyselyyn vastanneista 

opintojen kulkuun, mutta myös järjestötoiminta sekä asumisessa ilmenneet ongelmat 

hidastivat neljäsosan kohdalla opintojen edistymistä. Perheellisillä opiskelijoilla lasten 

saannilla tai lasten hoidossa ilmenneillä ongelmilla oli huomattavan suuri merkitys 

opintojen hidastumiseen. (mt. 59.) Työssäkäyntimahdollisuuksia ajatellen opiskelu 

ammattikorkeakouluissa on päätoimisempaa kuin yliopistoissa ja siitä syystä opintojen 

oheinen ansiotyö ei ole ammattikorkeakouluissa yhtä yleistä kuin yliopistoissa.  Lempi-

sen ja Tiilikaisen (2001, 37) tekemän tutkimuksen mukaan 54 prosentilla yliopisto-

opiskelijoista ja 42 prosentilla ammattikorkeakouluopiskelijoista oli ansiotuloja luku-

kausien aikana. Määrä on niin merkittävä ammattikorkeakouluopiskelijoidenkin jou-

kossa, että sen vaikutusta opintojen hidastumiseen tai opintomenestykseen ei voida 

sivuttaa.  
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Yleensä opintoja hidastavat tekijät liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä esimerkiksi asumi-

sen ja ihmissuhteiden ongelmat nivoutuvat toisiinsa parisuhteiden syntyyn ja purkautu-

miseen liittyvinä tekijöinä. Samoin myös perheen muodostaminen ja ansiotyö liittyvät 

toisiinsa, sillä lapsiperheen elättäminen harvemmin onnistuu pelkällä opintotuella ja 

lapsilisällä. Yleensä itsenäistyminen ja perheen perustaminen asettavat paineita talou-

delliselle toimeentulolle ja työssäkäynnin osuus kasvaa opintovuosien edetessä. (Vesi-

kansa ym. 1998, 59–60.)  

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään erikseen sekä päivä- että iltaopiskelijoiden elämän-

vaiheita, sillä heidän elämänsä eroavat selkeästi toisistaan jo pelkän ikäjakauman 

vuoksi. Elämänvaiheiden erilaisuudesta johtuen tutkitaan myös heidän opintojensa kes-

keytymistä erikseen, koska keskeytymiseen johtavat syyt ovat jo työelämässä olevilla, 

usein perheellisilläkin iltaopiskelijoilla, erilaiset kuin parikymppisillä päiväopiskeli-

joilla.  

 

3.1 Päiväopiskelijoiden elämänvaiheet  
 

Päiväopiskelijat ovat useimmiten iältään 20–25-vuotiaita, suoraan lukiosta tai ammatti-

oppilaitoksista valmistuneita, jotka elävät suurten muutosten keskellä. Aittolan (1992) 

mukaan nuoret ovat keskellä aikuistumisprosessiaan, joka on myöhäisnuoruuden 

(vuodet 16–23) ja varhaisaikuisuuden (vuodet 24–35) välimailla. Näiden ikävuosien 

aikana nuori etsii emotionaalista itsenäisyyttään, valmistautuu kumppanin etsintään, 

avioliittoon ja perhe-elämään, etsii omaa paikkaansa yhteiskunnassa sekä valitsee 

ammatin, opiskelee ja siirtyy työelämään. Oppilaitos kamppailee suurten elämän-

muutosten keskellä olevan opiskelijan huomiosta, sillä tämän ilot ja murheet (oma 

vapaus ja vastuu, löydetty tai menetetty kumppani, toimeentulon järjestäminen, jne.) 

vaikuttavat opintoihin keskittymiseen. (mt. 30.) Aina ei pystytä tai jakseta opiskella 

täydellä teholla, vaan muu elämä nousee tärkeämmäksi. Nämä ovat tekijöitä, joihin 

oppilaitos ei voi vaikuttaa, mutta niillä on suuri merkitys opintojen edistymiseen, 

hidastumiseen tai jopa opintojen keskeytymiseen.  

 

Opiskelijan eri elämänvaiheet muuttuvat iän sekä opintojen edistymisen myötä. 

Opintojen alkuvaiheessa elämä pyörii pitkälti opintojen ympärillä, mutta myöhemmin 
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muut seikat vaikuttavat yhä enemmän. Aittola (1992, 75) on huomannut yliopisto-opis-

kelijoita koskevassa tutkimuksessaan elämänvaiheiden muuttuvan opintojen etenemisen 

myötä. Kolmen ammattikorkeakoulussa vietetyn työvuoden jälkeen pystyn erottamaan 

opiskelijoiden elämässä tapahtuvia muutoksia eräänlaisen kaavan mukaisesti. Koska 

kokemukseni omista opiskelijoistani ovat samansuuntaiset kuin Aittolalla, käytän hänen 

tekemäänsä jaottelua, jossa elämismaailmaa verrataan opintojen etenemiseen opiskelu-

vuosien mukaan. Yliopisto-opiskelu kestää pidempään kuin ammattikorkeakouluopis-

kelu, joten olen muokannut Aittolan esitystä ammattikorkeakouluopintoihin sopivaksi.  

 

3.1.1 Ensimmäinen opiskeluvuosi  
 

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijoiden elämänvaiheeseen kuuluu oman identiteetin 

etsiminen siirryttäessä pois kodin ja perheen vaikutusalueelta. Opiskelijat muuttavat 

pois lapsuudenkotiensa suojaisten seinien sisältä ensimmäisiin omiin koteihinsa ja 

ottavat ensiaskeliaan oman elämänsä johtajina. Heidän vastuunsa oman itsensä huoleh-

timisesta kasvaa, mutta siinä samalla he innostuvat omasta vapaudestaan. Kotiintuloajat 

ja kotiin tuotavat vieraat ovat vapaasti omien päätösten varassa ja juhlimiselle ei aseteta 

rajoja. Mikäli luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, jokaisena aamuna ei tarvitse välttämättä 

välittää herätyskellostakaan.  

 

Lukiosta valmistuvat opiskelijat siirtyvät suureen tuntemattomaan, sillä toisen asteen 

(lukiokoulutus ja ammatillinen perustutkinto) opiskelu on ollut vielä melko kontrolloi-

tua ja valmiiksi ohjattua. Heidän maailmansa tulee olemaan aivan erilainen kuin ennen, 

eivätkä he omaa selvää ennakkokäsitystä vapaasta opiskelusta tai asumisesta kodin 

ulkopuolella. Aittolan (1992, 49) mukaan opiskelijat ovat opintojen alkuvaiheessa vielä 

hyvin kiinteässä suhteessa entiseen kotiympäristöönsä ja siellä asuviin ystäviinsä. Ystä-

viä ja perhettä halutaan tavata säännöllisesti ja usein elämä keskittyy työskentelyyn 

tiistaista torstaihin varsinkin yliopistoissa opiskeleville nuorille. Heidän ensimmäinen 

vuotensa on matkalaukkuelämää opiskelu- ja kotipaikkakunnan välillä.  

 

Itsenäistyessään nuoret siirtyvät opiskelijaelämän pyörteisiin, mutta kamppailevat yhä 

uusien, ennalta tuntemattomien ongelmien kanssa. Ensimmäisenä opiskeluvuonna he 

pohtivat opintoalansa valintaa ja miettivät päätöksensä oikeellisuutta (mt. 49). Samalla 
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he koettavat sopeutua uuteen itsenäiseen elämään kenties asumalla soluasunnossa mui-

den, heille ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Tämäkään ei aina suju ongel-

mitta ja asiat mutkistuvat. Syntyy ristiriitoja asuinkumppanien kanssa, mikä heijastuu 

mahdollisesti jopa opintomenestykseen.  

 

Oman asunnonkaan hankkiminen ei helpota tilannetta, vaan tällöin yksin selviämisen 

vaatimukset korostuvat entisestään. Arkipäiväiset ongelmat, kuten asuntoon, rahankäyt-

töön tai kodinhoitoon liittyvät asiat vaativat ratkaisuja, joita tehdessään kokematon 

nuori on melko avuton (Aittola 1992, 49). Enää ei riitä, että istuu valmiiseen pöytään tai 

ottaa puhtaat vaatteet kaapista, sillä ainakin osa tästä on tehtävä itse. Samanaikaisesti 

kun on selvittävä opiskelun asettamista vaatimuksista, pitää myös syödä, tavata ystäviä 

ja pitää koti kunnossa.  

 

Aittolan (mt. 75) mukaan opiskelijan ensimmäinen opintovuosi ei yleensä suju ilman 

vaikeuksia, koska vuosi tuo paljon suuria muutoksia opiskelijan elämään. Turvalliset 

lukiossa opitut opiskelutavat eivät enää toimi ja tuttu koulumaailma muuttuu epävar-

muutta tuovaksi opiskeluelämäksi, jossa on opittava paljon uusia asioita selviytyäkseen. 

Vastuu opinnoista on itsellä eikä luentojen seuraaminen ja luentomuistiinpanojen teke-

minen onnistu jokaiselta heti alussa. Lisäksi on sopeuduttava uuden ympäristön lisäksi 

uuteen ryhmään, jossa ihmiset voivat olla hyvinkin erilaisia. Alkaa oman paikan etsimi-

nen ja uusien ystäväsuhteiden solmiminen. (ks. myös Vesikansa ym. 1998, 62.)  

 

Kotilan (2000, 42–44) mukaan opiskelijat pääsevät tulevaan ammattialaansa sisälle 

vasta ensimmäisen vuoden harjoittelujakson jälkeen. He vastaanottavat mielenkiinnolla 

uutta tietoa, mutta ovat sen käytöstä epävarmoja, koska eivät omaa vielä käytännön 

kokemusta. Lisäksi työpaikoilla asiat voidaan tehdä hyvin eri tavoin ja erilaisilla mene-

telmillä kuin ensimmäisen opintovuoden aikana on opittu. Toisaalta opiskelijat kokevat 

tästä syystä lisää epävarmuutta, koska eivät osaa toimia oikein. Edistyneet ja ammattiin 

jo syventyneet opiskelijat kokevat taas tämän rikastuttavana, vaikka eivät uskalla antaa 

omia oppejaan harjoittelupaikkansa hyväksi. Kaiken kaikkiaan harjoittelu koetaan posi-

tiiviseksi asiaksi ja se tuntuu sitovan opiskelijoita heidän tulevaan ammattialaansa konk-

reettisesti. Opiskelija tuntee, että hänellä on ammatillista osaamista ja että hän pystyy 

selviytymään hänelle annetuista tehtävistä, toisin kuin ennen harjoittelua oli ajatellut.  
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Koska oman ammatillisuuden kasvu vie usein koko opiskelun ajan ja monasti jopa 

kauemmin, opiskelijat ovat epävarmoja oman koulutuksensa tehokkuudesta. He keskus-

televat toisten vastaavaa alaa muualla opiskelevien kanssa ja vertaavat kokemuksiaan 

opinnoista ja niiden sisällöistä. Pienet ja varsinkin suuremmat eroavaisuudet opintojen 

rakenteessa ja sisällössä hermostuttavat, sillä heidän mielestään toiset saattavat saada 

parempaa opetusta. Kotilan tutkimuksessa (2000) ilmeni, että lähiopetuksen eli luento-

jen määrää pidettiin tärkeänä mittarina. Opiskelijat kaipasivat täsmällistä tietoa, jonka 

lähteenä oli hyvä lähiopetus. Mikäli toisessa oppilaitoksessa lähiopetustuntien määrä oli 

suurempi, niin oman oppilaitoksen antamaa koulutusta alettiin epäillä epäpäteväm-

mäksi. (mt. 54–57.) Omien opiskelijoitteni kanssa käymissäni tutorkeskusteluissa olen 

myös itse huomannut, että ensimmäisinä opintovuosina opiskelijat kaipaavat selkeästi 

opettajalta tulevia luentoja, eivätkä luota itse etsimänsä tiedon oikeellisuuteen. Mitä 

pidemmälle opiskelijat pääsevät opinnoissaan, sitä enemmän he sitoutuvat ammatilli-

suuteen ja sen eri osa-alueisiin. Tulevaisuuden mahdollisuudet kasvavat löydettäessä 

uusia ammatillisia vivahteita ja opintojen keskeytymisen mahdollisuus vähenee. (mt. 

58–62.)  

 

Kotilan tutkimuksessa (2000) opiskelijat pohtivat myös omaa asemaansa työmarkkinoil-

la sekä tulkitsevat olemassa olevien tietojensa pohjalta ammattitaitoaan. Mihin tehtäviin 

he valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon avulla? Varsinkin aloilla, joilla opisto-

asteen tutkinnot ovat muuttuneet melko suoraan ammattikorkeakoulututkinnoiksi, opis-

kelijat ovat epävarmoja omasta osaamisestaan. Harjoittelun jälkeen opiskelijat arvioivat 

omaa rooliaan, omaa osaamistaan sekä ammattitaitoaan, sillä harjoittelun aikana he ovat 

keskustelleet jo työelämässä olevien ammattilaisten kanssa ja todenneet koulutuksensa 

erilaisuuden. He vertaavat omia opintojaan entisen opistoasteen tutkinnon suoritta-

neiden opintoihin ja pelkäävät, että heidän tutkintonsa ei anna riittävää pätevyyttä, 

koska sisällöt poikkeavat toisistaan. Opistoasteen koulutus on valmistanut toisaalta suo-

rittaviin tehtäviin ja toisaalta esimiestehtäviin, kun taas ammattikorkeakoulututkinto 

valmistaa työelämää kehittäviin asiantuntijatehtäviin. (Ongelma on nähtävissä selkeim-

min hoitoalalla, josta on valmistunut sairaanhoitajia sekä opistoasteelta että ammatti-

korkeakoulusta.) Opiskelijat eivät pysty näkemään ammattialuettaan laajana käsitteenä, 

vaan vertaavat osaamistaan kapealla sektorilla, jolla he eivät mahdollisesti tule edes 

työskentelemään. Epävarmuuden tilassa he pohtivat myös ammattikorkeakouluopin-
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tojen mielekkyyttä ja saattavat näin opintojen alkupään suppeiden tietojen pohjalta 

tehdä hätiköityjä päätöksiä opintojen jatkamisen suhteen. (Kotila 2000, 62–66.)  

 

3.1.2 Toinen ja kolmas opintovuosi eli opintojen keskivaihe  
 

Ensimmäinen opintovuosi sujuu kaikkeen uuteen totuteltaessa, mutta toisen, viimeistään 

kolmannen vuoden aikana opiskelijoissa on huomattavissa selviä muutoksia. Opiskelu 

arkipäiväistyy ja alun innostus karisee. Opiskelijat ovat usein kriittisiä oppimiaan asioita 

kohtaan ja monasti he tuntuvat olevan kadoksissa, koska eivät osaa omasta mielestään 

vielä yhtään mitään. Uusien asioiden oppiminen luo tuskaa oman tiedon vähyydestä. 

Monet opiskelijat ovat olleet ensimmäisen vuoden jälkeisenä kesänä harjoittelupaikois-

sa, mikä on lisännyt ahdistusta oman ammatillisen tiedon vähyydestä. Opiskelun vaati-

mukset lisääntyvät ja elämän pitäisi pyöriä yhä enemmän opiskelun ympärillä. Kurssi-

vaatimusten kasvaessa opinnot vaativat kokopäiväistä keskittymistä eikä muulle 

elämälle jää niin paljoa aikaa. (Aittola 1992, 77.)  

 

Harjoittelun tuomat kokemukset ja oman osaamisen jäsentyminen toisaalta ahdistavat 

opiskelijaa ja toisaalta taas helpottavat hänen oloaan. Omat näkökulmat ovat suurten 

muutosten alla, mutta opiskelijat myös ymmärtävät niiden muuttumisen positiiviseksi 

asiaksi ja näkevät oman ajattelun kehittymisen osana ammatillista rikkautta. Tulevai-

suutta ei nähdä enää niin ahdistavana, sillä on huomattu, että myös työssä voi oppia. 

Oppiminen jatkuu vielä opiskelujen jälkeen, sillä uutta tietoa on päivitettävä jatkuvasti. 

Asenne elinikäiseen opiskeluun on valtaamassa ajatuksia. Omat työmarkkinoille sijoit-

tumisen mahdollisuudet nähdään vielä hieman synkkinä, mutta avoimuus ammatin eri 

osa-alueille tuo lisää vaihtoehtoja ja uusia mahdollisuuksia. (Kotila 2000, 68–79.) 

 

Ensimmäisen opintovuoden kritiikki itsenäistä opiskelua kohtaan ja vaatimukset lähi-

opetuksen suuremmasta määrästä tuntuvat hälventyvän opiskelujen edetessä. Varsinai-

sesti itsenäisen opiskelun määrä ei yleensä vähene vaan päinvastoin lisääntyy opintojen 

edistyessä, mutta opiskelijat muuttavat suhtautumistaan itsenäiseen työhön ja sen mie-

lekkyyteen. (mt. 88.) Tottuminen opiskelutapoihin ja harjoittelun antama varmuus 

lisäävät opiskelijan itseluottamusta ja samalla itseopiskelun mielekkyys kasvaa, joten 

opiskelijat käyttävät koulupäivän pituuden mittarina usein luentojen määrää, etenkin 
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kun itsenäinen opiskelu ei vaadi tiettyyn aikatauluun sitoutumista. Itseopiskelun kasvun 

myötä koulupäiväkin tuntuu lyhenevän.  

 

Toisena tai kolmantena vuonna suoritettava syventävä harjoittelu tuo opintoihin oman 

mielenkiintonsa. Ensimmäisen harjoittelun kokemukset ja pidemmälle edenneet opinnot 

antavat uusia näköaloja omaan ammatillisuuteen ja harjoittelu koetaan edelleen mielek-

käänä sekä odotettuna osana omia opintoja. Opiskelijat pystyvät vaativampiin tehtäviin 

ja mikäli niitä heille myös annetaan, he kokevat harjoittelun erittäin positiivisena. Usein 

syventävän harjoittelupaikan saanti saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Tehtävien 

taitovaativuuksien vuoksi monet työnantajat järjestävät haastatteluja, sillä vastuulliset 

tehtävät vaativat vankkaa osaamista. Mikäli harjoittelupaikka ei aukene paljoa perus-

harjoittelupaikkaa vaativimmista tehtävistä, saattaa vaadittu 10–12 viikkoa tuntua opis-

kelijasta puuduttavan pitkältä ajalta. Kokemusten pohjalta tehdyssä palautteessa ja 

harjoitteluraporteissa tämä näkyy tyytymättömyytenä ja ammatillisten kykyjen vähäi-

senä kehityksenä. (ks. esim. Kotila 2000, 88–97.)  

 

Nykyajan nuoret ovat tottuneet elämään tietyn tasoista elämää, jota ei yleensä saavuteta 

pelkällä opintotuella. Opiskelijat eivät myöskään mielellään ota opintolainaa, koska 

eivät voi olla varmoja valmistumisensa jälkeisestä työtilanteesta. Tämä johtaa väistä-

mättä siihen, että opiskelijat hankkivat itselleen osa-aikaisen työpaikan, jotta tulisivat 

toimeen taloudellisesti, mikäli eivät saa tukea vanhemmiltaan. Yleensä työnteko painot-

tuu iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin opiskelijan pitäisi tehdä opintotehtäviään, lukea 

tentteihin tai rentoutua. Taloudellisen tilanteen ongelmat pakottavat vuorottelemaan 

opiskelujen ja työnteon välillä, mikä vaikuttaa opiskeluaikaan pidentävästi. Samalla 

psyykkinen kuormittavuus lisääntyy ja opiskelijat ahdistuvat rästissä olevista opinto-

tehtävistä ja kursseista. (Aittola 1992, 27, 28, 32, 37, 66.) Unen määrä jää vähäiseksi ja 

keskittyminen herpaantuu. Kaiken lisäksi myös opintosuoritusten taso laskee ja kierre 

syvenee. (ks. myös Sauli 1990, 123–135; 1991, 159–162.) Myös Vesikansan ym. (1998, 

52, 59) tutkimuksen kyselyhaastatteluun vastanneista opiskelijoista puolet (N=1283) on 

ollut sitä mieltä, että työssäkäynti hidastaa opintojen etenemistä ja jopa 19 % on 

katsonut että se on hidastanut edistymistä merkittävästi. Lisäksi ansiotyön määrällä oli 

selvä vaikutus suoritettujen opintoviikkojen määrään.  
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Opiskelijan saavuttaessa opintojen keskivaiheen, hän on yleensä myös iässä, jossa 

ihmissuhteet muuttuvat. Lapsuuden ystävät jäävät usein taka-alalle erilaisten koulut-

tautumiskiinnostusten myötä ja omaan opiskelualaan liittyvät ihmiset tulevat läheisim-

miksi samankaltaisen ajattelutavan takia. Lisäksi opiskelu alkaa vaatia yhä enemmän 

aikaa, eikä omalle kotipaikkakunnalle tule enää matkusteltua niin usein, jolloin vanhat 

ystävät jäävät taka-alalle. Lisäksi elämä myöhäisnuoruuden ja varhaisaikuisuuden väli-

maastossa synnyttää läheisiin parisuhteisiin liittyviä kokeiluja, jotka onnistuvat toisi-

naan paremmalla ja toisinaan huonommalla menestyksellä. Ihmissuhteissa koetut onnis-

tumiset auttavat yleensä opinnoissa ja vastaavasti epäonnistumiset vaikuttavat opintoi-

hin negatiivisesti ja pahimmassa tapauksessa lamauttavat nuoren täysin. (Aittola 1992, 

50, 55, 66, 75–76.) Uusi ihmissuhde voi myös viedä opiskelijan mennessään, jolloin 

ihastumisen huumassa ei muisteta opiskeluja tai haluta uhrata yhdessä vietettävää aikaa.  

 

Opiskelijat kokevat usein elävänsä täysin erilaista elämää kuin heidän työssäkäyvät 

nuoruuden ystävänsä, jotka ovat eläneet usein perheellisen elämää jo hieman päälle 

parikymppisinä. Opiskelijoiden elämä on usein erilaisten ongelmien ja kriisien sävyttä-

mää, sillä taloudellisen itsenäisyyden ja sosiaalisen aikuisuuden saavuttaminen on 

vaikeaa ja samalla vakiintuneen elämänrakenteen sekä perheen perustaminen siirtyvät 

usein myöhempään ajankohtaan. (mt. 29, 49–50.) Vesikansan ym. (1998, 29–32, 62) 

tutkimuksen mukaan opintojen keskivaiheilla kertyneellä opintoviikkomäärällä on 

selkeä yhteys opintojen myöhempään etenemiseen, sillä hitaasti edenneet opinnot kerto-

vat usein joko huonoista valmistumistavoitteista tai kiinnostuksesta muihin asioihin 

kuin käynnissä oleviin opintoihin.  

 

3.1.3 Opintojen loppuvaihe  
 

Elämismaailman perusrakenteet mullistuvat uudelleen opintojen loppuvaiheessa, jolloin 

etsitään opiskelijaelämän jälkeen omaa paikkaa yhteiskunnassa. Aittolan (1992) mukaan 

elämä on seestymisen aikaa, jolloin pyritään saattamaan opinnot loppuun, tehdään 

syventävät harjoittelut ja valmistetaan opinnäytetyö. Opiskelijat ovat usein myös melko 

irtautuneita omasta oppilaitoksestaan, sillä luentoja ei enää yleensä ole ja opiskelu on 

omatoimista tiedonhankintaa sekä keskusteluja opinnäytetyöstä oman ohjaajan kanssa. 

Lisäksi opintojen loppuvaiheeseen liittyvät yleensä aviopuolison valintaan, perheen 
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perustamiseen, kodin hankkimiseen, työelämään siirtymiseen ja täysi-ikäisen kansa-

laisen elämänrooliin liittyvät muutokset, joiden merkitys opintojen etenemistä häiritse-

vinä tekijöinä on merkittävä. (Aittola 1992, 29, 66, 76–77.) Usein opintojen loppu-

vaiheessa olevat opiskelijat siirtyvät työelämään pakollisten läsnäoloa vaativien opinto-

jen päättyessä varmistaakseen oman toimeentulonsa. Lisäksi opintojen loppuvaiheessa 

olevat opiskelijat tarvitsevat ansiotyötä ja siitä tulevia tuloja mahdollisen perheen 

perustamisen takia, joten opinnäytteen tekeminen kilpailee käytössä olevasta ajasta 

usein huonolla menestyksellä. Jos työelämään siirtyminen on jo tapahtunut, opintojen 

pariin palaminen on tilastojen mukaan yhä vaikeampaa. (Vesikansa ym. 1998, 51, 62.)  

 

Myös Kotila (2000) huomasi tutkimuksessaan, että opintojen loppuvaiheessa opiskeli-

joiden suhde ammattikorkeakouluun ja siellä annettavaan opetukseen oli etäisempi. 

Monet olivat jo osittain työelämässä ja saaneet sieltä uusia kokemuksia ja kasvattaneet 

omaa ammatillisuuttaan. Koulutuksen tuomat tiedot ja taidot koetaan melko laaduk-

kaiksi, mutta yhä enemmän ymmärretään työssä oppimisen tärkeyttä ja elinikäisen 

oppimisen vaatimusta taitojen kehittämisessä. Opinnot eivät lopu todistuksen hankki-

miseen, vaan opintojen antamat perusvalmiudet kehittyvät työelämän ja omien työteh-

tävien myötä tarvittavaan suuntaan. Lisäksi alan kehityksen seuraaminen tuntuu 

tärkeältä ja mahdollisista jatkokoulustakaan ei suljeta pois valmistumisen jälkeen. (mt. 

111–118 .)  

 

Ammattikorkeakoulun tavoitteiden mukaisesti valmistuvat opiskelijat sijoittuvat alansa 

asiantuntijatehtäviin (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003, 4 §, 1. mom.). Tutki-

muksessaan Kotila (2000) kysyi valmistuvilta sosiaalialan opiskelijoilta heidän koke-

muksiaan omista mahdollisuuksistaan sijoittua alan asiantuntijatehtäviin. Opiskelijat 

eivät varsinaisesti hahmottaneet ammatillisten asiantuntijatehtävien sisältöä, vaan 

ymmärsivät ne joko tutkimukseen liittyviksi tai ohjaus- ja neuvontatehtäviksi, joihin jo 

ammatilliselta opistoasteelta aiemmin valmistuneet ovat sijoittuneet. Opiskelijoiden 

käsityksen mukaan tutkijantehtäviin vaadittavat taidot eivät löydy suoraan valmistu-

valta, vaan niihin vaaditaan kokemusta työelämästä. Ohjaus- ja neuvontatehtäviin 

opiskelijat kokevat olevansa ainakin osittain kykeneviä ja mikäli tarvitaan lisätietoa, he 

tietävät mistä etsiä. Yleisesti ottaen opiskelijat ovat tyytyväisiä ammattikorkeakoulusta 

saatuihin perustietoihin, joiden he uskovat syvenevän työelämän kokemuksen avulla. 

(Kotila 2000, 107–112.)  
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Opiskelujen päättyessä nuorten elämää varjostaa myös huoli tulevaisuudesta. Turvattu 

ja osin valvottu opiskelijaelämä on päättymässä ja oman elämän muodostaminen alkaa. 

Opiskeluaikaiset ihmissuhteet ovat katkeamassa erilaisille elämänpoluille jakaudut-

taessa ja huoli ystävien menettämisestä aiheuttaa murhetta. Lisäksi oman yhteiskunnal-

lisen paikan löytyminen askarruttaa, eikä varsinkaan vakituisen työpaikan löytyminen 

ole useinkaan helppoa. Lisäksi varhaisaikuisuuteen liittyy perheen perustaminen ja las-

ten hankinta, joka varsinkin naisilla on siirtynyt yhä myöhemmäksi opintojen takia. 

Opintojen loppuvaiheessa naisopiskelijoiden vaihtoehtoina saattavat olla joko lasten 

hankinta tai työelämään siirtyminen, joista jompikumpi on yleensä siirrettävä tulevai-

suuteen. (Aittola 1992, 51.)  

 

3.2 Iltaopiskelijoiden elämänvaiheet  
 

Iltaopiskelijat voidaan määritellä myös nimellä aikuisopiskelijat. He voivat olla jo 

työelämässä mukana olevia oman koulutuksensa täydentäjiä, jotka opiskelevat työnsä 

ohella tai he ovat hankkineet lapsia heti peruskoulutuksensa jälkeen ja ovat lähteneet 

opiskelemaan vasta vanhempina. On myös mahdollista, että he ovat vaihtamassa am-

mattia joko työllistymis- tai terveysongelmien takia. (vrt. Korhonen 1995, 93.) Yleensä 

iltaopetuksena järjestettävään ammattikorkeakouluopetukseen vaaditaan kuitenkin 

ammatillista pohjakoulutusta, joten täysin uuden ammatin opiskelu ei yleensä ole kysy-

myksessä.  

 

Aikuisopiskelijoiden odotukset opintoja kohtaan poikkeavat joissain määrin päivä-

opiskelijoiden odotuksista. Aikuisopiskelijoiden tavoitteena on edetä uralla, pätevöityä 

ja hankkia korkeampi koulutus. Lisäksi aikuisopiskelijoiden opetus tapahtuu pääosin 

iltaisin tai viikonloppuisin ja heille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa 

yleensä huomioidaan heidän aiempi koulutuksensa sekä työelämästä saatu kokemus. 

Opetuksen järjestäminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska jokaisen opiskelijan tausta on 

erilainen ja samalla myös heidän kiinnostuksen kohteensa sekä tarpeensa poikkeavat 

toisista opiskelijoista. Jokaista aikuisopiskelijaa ei pysty aina tyydyttämään ja siksi 

päällekkäin menevien opintojen takia saattaa esiintyä turhautumista. Lisäksi opetus-

järjestelyt aiheuttavat usein kritiikkiä, sillä ajat ja paikat eivät luonnollisesti sovi 

kaikille. Kritiikkiä kuulee usein myös opintovaatimuksista, sillä monasti työelämässä jo 



24 

 

pitkään olleena opiskelun aloittaminen tuntuu vaikealta ja yleensä kielten sekä 

matemaattisten aineiden edellisistä opinnoista on vierähtänyt aikaa. Aikuisopiskelijat 

olettavat usein, että heidän pitäisi päästä opinnoissaan helpommalla työ- ja elämän-

kokemuksensa ansiosta. Aikuisopiskelijoiden olisi kuitenkin syytä muistaa, että he ovat 

tekemässä tutkintoa, jonka saavuttamiseksi on luotu tiettyjä kriteerejä ja määritelty 

vaadittavat tieto-taidot. Jos iltaopetuksessa pääsisi päiväopintoja helpommalla, kaikki 

haluaisivat niihin. Tämä taas laskisi opintojen tasoa ja vaikutukset voisivat olla mitä 

moninaisimmat.  

 

Perheelliset aikuisopiskelijat kohtaavat usein ongelmia ansiotyön, lastenhoidon ja 

opiskelun yhteensovittamisessa (vrt. Aittola 1992, 32). Heidän kiintymyksensä jakaan-

tuu perheen ja opiskelujen kesken, sillä toisaalta heillä on tarve olla hyviä perheen 

vanhempia ja puolisoita, kun toisaalta on taas menestyttävä toisten opiskelijoiden 

rinnalla ja saatava aikaan tuloksia. Lisäksi työelämä aiheuttaa omia paineitaan, joista on 

selviydyttävä kunnialla. Kolmesta eri roolista selviytyminen vaatii ylimääräistä ener-

giaa, tehokkuutta arjen ja opiskelun yhdistämisessä sekä suurta sitkeyttä, jotta opiskelut 

pystytään viemään läpi vaikka vanhemmuus hetkellisesti kärsisikin. (Korhonen 1998b, 

16, 41.) Mooren (2000, 96) tekemän tutkimuksen mukaan keskimäärin puolella 30 

vuotta täyttäneistä yliopisto-opiskelijoista on kotona asuvia alle 18 -vuotiaita lapsia. 

Koska ikäluokat ovat yleensä melko homogeenisiä, voidaan olettaa, että sama toistuu 

myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Vanhemmuus aikuisopiskelijoi-

den kohdalla on siis todennäköistä ja sillä on merkitystä opintojen etenemiseen.  

 

Arkipäivän kulku aikuisopiskelijalla on erilainen kuin lukion jälkeen opiskelunsa 

aloittaneella nuorella. Perheen vaatima huomio ja arjen pyöritys vaikuttaa perheellisen 

opiskelijan ajankäyttöön ja tuottaa esteitä ja haittatekijöitä, mitkä heijastuvat opiskelu-

suunnitelmien luomiseen ja vaikuttavat opintojen kulkuun. Aikuisopiskelijan on huomi-

oitava muut perheensä jäsenet, heidän tarpeensa ja sitoumuksensa. Toisaalta jokapäi-

väisen elämän pyörittäminen saattaa tehostaa opiskelutekniikkaa, sillä kaikesta ylimää-

räisestä tekemisestä on luovuttava ja näin ollen opiskelulle varattu aika tehostuu. On 

myös mahdollista, että perheen arkielämä estää opintoihin keskittymisen ja omien arki-

rutiinien hoitaminen vaikuttaa opiskeluun hidastavasti ja estää keskittymistä. (Korhonen 

1995, 102.) Varsinkin perheestään yksin huolehtivilla ongelma on merkittävä, mikäli 
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kodin ympärillä oleva tukiverkko ei ole kiinteä ja lastenhoidon järjestelyt tuottavat vai-

keuksia.  

 

Aikuisopiskelijan ajankäyttöön ei vaikuta yksin työelämästä tai perheen arjesta suoriu-

tuminen. Yleensä opinnot järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin, mikä aiheuttaa 

ongelmia varsinkin lastenhoidon järjestämisessä. Usein aikuisopiskelijan lukujärjestys 

on epäsäännöllinen ja luennot järjestetään toisinaan perättäisinä päivinä ja toisinaan 

harvemmalla aikataululla. Lisäksi opinnoista suoriutuminen vaatii melkoisesti koti-

tehtävien suorittamista ja omaehtoista opiskelua. Lisäksi monet perheelliset opiskelijat 

kulkevat pitkiä matkoja opintojen takia jopa päivittäin. Tällöin matkaa voi kertyä esim. 

200 kilometriä päivässä, mikä kuluttaa sekä aikaa että rahaa. (Korhonen 1996, 263.) 

Usein aikuisopiskelijat sanovatkin, että aika ei tahdo riittää opiskelutehtävien tekemi-

seen eikä tentteihin valmistautumiseen. Itse työn ohessa opintoni suorittaneena voin 

yhtyä edelliseen.  

 

Usein aikuisopiskelijat pyrkivät työskentelemään toisten aikuisopiskelijoiden kanssa 

opintotehtäviä työstäessään (Korhonen 1998a, 21). Elämäntapojen samankaltaisuus 

helpottaa ymmärtämään toisen ongelmia tai mahdollisia pakollisia poissaoloja lapsen 

sairastumisen takia. Lisäksi perheellisen opiskelijan elämäntilanne poikkeaa perheettö-

män opiskelijan elämäntilanteesta eikä yhteisiä kiinnostuksen aiheita löydy niin hel-

posti. Aikuisopiskelija ei pysty viettämään varsinaista opiskelijaelämää ravintola-

iltoineen eikä hän ehkä ole sellaisesta enää edes kiinnostunut. Vaikka elämä onkin 

vaativaa kodin ja opiskelun aikataulujen yhteensovittamista, niin monet kokevat opiske-

luajan kuitenkin antoisaksi. Perhe antaa opiskeluihin tiettyä etäisyyttä ja päinvastoin. 

Roolien vaihto ajomatkalla kotiin antaa uutta latausta elämään. Lisäksi opintoihin 

myönteisesti suhtautuva puoliso ja perhe vaikuttavat opintoja edistävästi, koska kaikki 

ovat sopeutuneita tilanteeseen ja joustavat omissa tarpeissaan puolin ja toisin. (mt. 22–

25.)  

 

Aikuisopiskelijan opintojen etenemiseen vaikuttaa tietenkin myös taloudellinen tilanne, 

samoin kuin nuorenkin opiskelijan kohdalla. Toimeentuloa on jakamassa useampi 

henkilö ja siirtyminen ansiotyöstä opiskelijaksi vaikuttaa tuloja vähentävästi. Myös 

illalla opintojaan suorittava voi joutua olemaan pois työstään luentojen ja tenttien takia 

tai ottamaan opintovapaata esimerkiksi opinnäytetyöhön keskittyäkseen. Mikäli perheen 
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taloudellinen tilanne vaikeutuu, on opiskelijan pakko siirtyä hetkellisesti työelämään, 

jolloin opintoihin tuleva katko hidastaa valmistumista ja opintotehtävät sekä tentit jää-

vät rästiin. Stressi ja huono omatunto opintojen pitkittymisestä kasvaa ja samalla opin-

tojen keskeytymisen uhka suurenee. (vrt. Korhonen 1998a, 20–24.)  

 

Mooren (2000) tutkimuksessa on selvinnyt, että yliopisto-opiskelijoiden elämänkulussa 

on tapahtunut muutos, jonka mukaan opiskelu tapahtuu eri-ikäisinä. Opintoja ei tehdä-

kään enää siirryttäessä nuoruudesta aikuisuuteen, vaan samanaikaisesti halutaan perus-

taa perhe ja etsiä kokemuksia työelämästä opiskelun aikana. Yhteiskunnan nykyisen 

kehityksen mukaisesti työsuhteet ovat usein pätkätöitä, joten opiskelunkin voidaan 

ajatella noudattavan samaa kaavaa. Lisäksi muut yhteiskunnalliset asiat, kuten väestön 

ikääntyminen, siirtyminen teollistuneesta yhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi, kan-

sainvälistyminen sekä teknologian asettamat uudet vaatimukset lisäävät tarpeita 

opiskelun jatkamiseen. Samalla keskustellaan yhä lisääntyvässä määrin koulutuksen 

välttämättömyydestä, joten onko mikään ihme että aikuisopiskelijoiden määrä kasvaa 

kaikilla opetusasteilla. (mt. 139.) Käytännönläheisessä työssä kisälli on aina oppinut 

taitonsa mestarilta, mutta uusien teknologioiden ja kehityksen mennessä eteenpäin 

oppiminen ei ole enää niin yksinkertaista. Menestymiseen tarvitaan tietoa ja uusia 

taitoja, mikä selittää luonnollisella tavalla ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelun 

tärkeyttä ja suosiota.  
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4 OPINNOISTA SUORIUTUMISEN ONGELMAT  
 

 

Usean viimeisen vuoden aikana Suomessa on puhuttu ammattikorkeakouluopintojen 

keskeytymisestä yhä kasvavana ongelmana. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia, joissa 

on selvitelty keskeyttämisen syitä ja keinoja opintojen keskeytymisen ehkäisyyn. 

Seuraavassa tarkastellaan joitakin tutkimuksia ja selvitetään niistä nousseita syitä 

opintojen keskeytymiseen.  

 

Friman ja Kokko (2000) tutkivat keskeytymistä keskeyttäneiden opiskelijoiden näkö-

kulmasta. Heidän mukaansa Hämeen ammattikorkeakoulussa opintonsa keskeyttäneet 

opiskelijat jakautuivat kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä olivat opiskelijat, 

jotka olivat tulleet opiskelemaan hakujärjestyksessä toissijaisesti haluamaansa oppilai-

tokseen, koska eivät olleet päässeet ensisijaisesti haluamaansa opiskelupaikkaan. 

Toinen ryhmä muodostui opiskelijoista, jotka olivat pettyneet Hämeen ammattikorkea-

koulun opetuksen tasoon. Kolmas ryhmä muodostui opiskelijoista, joiden opinnot olivat 

keskeytyneet ensin väliaikaisesti, mutta väliaikainen keskeytyminen olikin muuttunut 

lopulliseksi ja johtanut opintojen keskeytymiseen. (mt. 23.)  

 

Hämeen ammattikorkeakoulussa merkittävimpiä keskeyttämissyitä olivat vääräksi 

osoittautunut ammatinvalinta, pettyminen opetusmenetelmiin ja tekijät, jotka liittyivät 

opiskelupaikkakuntaan. Aikuisopiskelijoilla keskeytyspäätökseen vaikuttivat erityisesti 

opetuksen laatutekijät. Huomattavan moni tutkimukseen osallistuneista nuorista oli 

jatkanut opintojaan toisessa oppilaitoksessa, joko täysin eri alalla tai samalla alalla, 

mutta kuitenkin ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opetukseen pettyneet 

olivat usein vaihtaneet toiseen ammattikorkeakouluun, sillä he halusivat jatkaa opinto-

jaan samalla alalla. (mt. 14, 25.)  

 

Hämeen ammattikorkeakoulussa opintojen etenemistä ja keskeytymistä tutki myös 

Seppo Seinä (2000). Hän kartoitti tutkimuksessaan sekä opettajien että opiskelijoiden 

käsityksiä siitä, miten opintojen pitkittymistä ja opintojen keskeytymistä voitaisiin 

ehkäistä. Opettajien näkökulmasta nousi esille ohjaukseen panostaminen erityisesti 

opintojen alkuvaiheessa. Lisäksi ammattikorkeakouluopinnoista annettavan infor-



28 

 

maation oikeellisuus koettiin tärkeänä, sillä sen merkitys oli huomattu pääsykokeiden 

kautta tulleiden opiskelijoiden ennakko-odotuksissa ja asenteissa ammattikorkeakoulua 

kohtaan. Opiskelijavalinnan tarkoitus olisi löytää AMK-opinnoista kiinnostuneita 

opiskelijoita eikä yliopistoon pääsyä odottavia henkilöitä. (Seinä 2000, 28–31.)  

 

Seinän tutkimukseen vastanneet opiskelijat olivat lähestulkoon samaa mieltä opettajien 

kanssa ja heidänkin vastauksissaan korostuivat opintojen ohjauksen tehostaminen, 

koulutuksen oikeanmukainen markkinointi sekä tiukempi opiskelijavalinta. Lisäksi 

opetukseen ja opetusjärjestelyihin kaivattiin kehittämistä. Opiskelijoille osoitetuissa 

kyselyissä nousi esille kuitenkin myös se, että yksilöön itseensä liittyvillä seikoilla 

(muun muassa alan valinta, motivaatio- ja ihmissuhdeongelmat, perhe- ja seurustelu, 

rahahuolet) on merkitystä opintojen pitkittymiseen ja keskeytymiseen, eikä oppilaitos 

pysty vaikuttamaan näihin asioihin. (mt. 34–38.)  

 

Vuorinen ja Valkonen (2001, 13, 20) selvittivät suomenkielisten ammattikorkeakou-

lujen koulutusalajohtajille osoitetussa tutkimuksessaan opintojen katkeamisen syitä ja 

taustoja. Tutkimuksessa keskeyttäminen nähtiin väljästi eli mukaan laskettiin sekä väli-

aikaisesti että pysyvästi opintonsa keskeyttäneet opiskelijat, eikä tästä syystä keskeyttä-

misen määrällinen tarkastelu noussut keskeiselle sijalle. 

 

Koulutusalajohtajille osoitetussa kyselyssä merkittäviksi keskeyttämissyiksi nousivat 

työhön meno, kiinnostus päästä yliopistoon ja väärä alanvalinta. Myös motivaation 

puute nousi keskeiseksi syyksi. Vastaajista vain harva oli maininnut keskeyttämisen 

syyksi tyytymättömyyden opiskeluun, opetuksen laatuun tai opetusmenetelmiin. Kes-

keyttämisen syyt erosivat toisistaan kuitenkin koulutusalojen kesken, koska jokaisella 

alalla on oma erityisluonteensa ja ominaispiirteensä, jotka vaikuttavat opintojen keskey-

tymiseen. Tutkimuksen mukaan marata-alan merkittävimpiä keskeytymisen syitä ovat 

vääräksi osoittautunut alan valinta ja työhön meno. (mt. 28–38.) Vaatetusalan opinnot 

ovat usein tekniikan ja liikenteen koulutusalan alla, mutta ne voivat löytyä myös kult-

tuurin tai kaupan koulutusohjelmasta. Koska tutkimus ei antanut tästä tarkempaa 

selvitystä, en lähde spekuloimaan vaatetusalan mahdollisia keskeytymissyitä tämän 

tutkimuksen pohjalta.  



29 

 

4.1 Opintojen viipymisen ongelma  
 

Sekä yliopistoilla että ammattikorkeakouluilla on opintojen suorittamiseen tavoiteajat, 

joita suositellaan noudatettavan. Yliopistoissa alemmat korkeakouluopinnot (kandidaa-

tin tutkinto 120 ov) suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa ja ylemmät korkeakoulu-

tutkinnot (maisterin tutkinto, laajuudeltaan 160–180 opintoviikkoa) viidessä vuodessa. 

Keskimääräinen valmistuminen ylempään korkeakoulututkintoon vie noin 6,5 vuotta. 

(Opetushallitus 2004b.) Ammattikorkeakouluissa tehtävien tutkintojen käytettävissä 

oleva opiskeluaika riippuu koulutusohjelmasta ja se vaihtelee 3,5−4 vuoteen lisättynä 

yhdellä vuodella ilman erillistä anomusta. Yliopistoista poiketen, ammattikorkeakoulu-

opintoja ei pysty venyttämään rajattomasti, vaan tutkinto on suoritettava edellä mainitun 

ajanjakson rajoissa. Opiskelijoilla on kuitenkin vapaa kahden vuoden poissaolo-oikeus, 

joka pidentää opiskeluaikaa jopa seitsemään vuoteen. Poissaolo-oikeuden avulla on 

selkeytetty kirjavaa suhtautumista poissaoloihin (armeija, äitiysloma), mutta jos poissa-

olojen määrä vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa muutamasta prosentista yli 20:een, 

sen vaikutukset ovat jo huomattavia sekä opettajien tuntiresursseissa että oppilaitoksen 

taloudessa. (Liiten 2003a, A7.)  

 

Uskin tutkimuksessa (1999) mainittiin seuraavien tekijöiden vaikuttavan korkeakoulu-

opintojen pitkittymiseen:  

 

• kieliopinnoissaan nollatasolta lähtevät opiskelijat joutuvat keskittymään erityi-

sesti kieliopintoihinsa,  

• perustutkinnon lisäksi suoritettavat pätevöittävät aineenopettajan opinnot (erityi-

sesti vanhan tutkintoasetuksen mukaisesti),  

• opinto-ohjelmat, jotka sisältävät runsaasti laboratorio- tai kenttätyötä,  

• ruuhkat opintokursseissa (esim. laboratoriotyöt tai kielikurssit),  

• liian korkeat taso- tai laajuusvaatimukset,  

• opetus- ja ohjausresurssien rajallisuus,  

• joustamattomuus tutkintovaatimuksissa,  

• rajalliset tenttimahdollisuudet ja  

• opiskelu ulkomailla.  

(Anon. 1996, 8-10.)  
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Ammattikorkeakouluopinnoissa kieliopintojen määrä on suhteellisesti pienempi kuin 

yliopistoissa, mutta ammatillisen taustan omaavilla opiskelijoilla kieliopinnot saattavat 

vaatia tukikursseja sekä lisäopintoja. Yleensä kieliopinnot suoritetaan opintojen alkuvai-

heessa ja koska opiskelijoilla on selkeät pakolliset opinnot sisältävät lukujärjestykset, 

kieliopinnot tai tietyillä aloilla vaadittavat laboratoriotyöt eivät viivytä opintoja, mikäli 

ne suoritetaan ajallaan. Samoin useita rästitenttejä järjestetään joka lukukausi, mutta 

mikäli suorittamattomat opinnot kasautuvat, on ilmiselvää, että opintojen viivästymisen 

mahdollisuus kasvaa.  

 

Tutkimuksessa Uski (1999, 9−11) mainitsi opintoja hidastaviksi tekijöiksi myös opiske-

lijan elämäntilanteen, opiskelumotivaation ja opinnoissa edistymisen, perheellistymisen 

ja työssäkäynnin. Lisäksi koulutusalan vaihto oli yksi keskeisiä opintoja pitkittäviä 

tekijöitä. Uski kokosi tutkimuksessaan opintojen keskeytymiseen ja pitkittymiseen vai-

kuttavat esteet seuraaviksi:  

 

1) Yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuvat  

• tilanne työmarkkinoilla (töitä/epävarmuus töistä)  

2) Elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat  

• perhe, lasten-/kodinhoito  

• terveys/sairaus  

• työ/toimeentulo  

• asuinpaikka (mahdollinen muutto)  

• ulkomailla olo  

• sopeutumisen/kasvamisen ongelmat (psykososiaaliset kehitysvaiheet)  

3) Opiskelutilanne  

• suoritettuna aiempi tutkinto eikä toisella korkeakoulututkinnolla ole vai-

kutusta työn kannalta  

• suoritettu tutkinto, mutta todistusta ei ole otettu  

• opiskelujen vaihe (perus-, aine-, syventävät opinnot)  

• opiskelukokemukset  

• menestyminen opinnoissa  

• sosiaalinen etäisyys opiskelukavereista  
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4) Opiskelijan persoonalliset voimavarat  

• elämänhallinta  

• motivaatio  

• minäkuva, itseluottamus  

5) Opiskelutoiminta  

• omaksumisongelmat tieteellisessä ajattelutavassa  

• epätarkoituksenmukaiset opiskelutavat.  

(Uski 1999, 9-11.)  

 

Yleensä ammattikorkeakouluihin hakeutuvat ammatillisen koulutuksen omaavat opiske-

lijat ovat opintoihin sekä ammattialaan niin motivoituneita, että he haluavat suorittaa 

opinnot loppuun saakka. Ei ole myöskään havaittu, että opiskelijat jäisivät oppilaitoksen 

kirjoille, vaikka opinnot olisivat jo kokonaan suoritetut, kuten yliopistossa saattaa 

tapahtua. Yhtenä opintoja hidastavana vaiheena voi mainita opinnäytetyön tekemisen, 

sillä mikäli kiinnostavaa aihetta ei löydy tai ohjaajan kanssa ei päästä yhteisymmär-

rykseen, opiskelija saattaa työpaikan saatuaan siirtää opinnäytteen tekemistä tai yrittää 

vaihtaa ohjaajaa. Lisäksi ongelmat harjoittelupaikan hankkimisessa, varsinkin syventä-

vässä harjoittelussa, saattavat pitkittää opintoja joillain aloilla, mikäli sopivaa paikkaa ei 

löydy joko koti- tai opiskelupaikkakunnalta. Koska opintojen loppuvaiheessa opiskelijat 

siirtyvät usein toisille paikkakunnille, opiskelukavereiden sosiaalisen tuen luoma turva 

ja paine opintojen etenemisestä katkeaa, millä on edelleen vaikutusta myös opintojen 

etenemiseen.  

 

4.2 Opintojen keskeytyminen  
 

Erilaisiin tutkimuksiin perehtyessä voi huomata, että keskeytymisen käsite voidaan 

määritellä eri tavoin. Opintojen keskeytymisessä voidaan puhua sekä tilapäisestä opin-

tojen keskeytymisestä että pysyvästä opintojen lopettamisesta. Joissakin tutkimuksissa 

käsite on määritelty siten, että keskeyttäminen tarkoittaa pelkästään opintojen väliai-

kaista keskeytymistä esimerkiksi äitiysloman, asepalveluksen tai motivaation puutteen 

takia, jonka jälkeen opiskelija saattaa kuitenkin opintonsa loppuun. Toiset tutkimukset 

käsittelevät keskeytymisen lopullisena, jolloin opiskelija eroaa oppilaitoksesta. (ks. 
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esim. Lerkkanen 2002, 39–42; Liljander 1996, 15–18; Vuorinen & Valkonen 2001, 12–

13.) 

 

Tutkimuksen laajuudesta riippuen keskeyttämistä voidaan myös tarkastella eri tavoin. 

Mikäli tutkimusta tehdään esimerkiksi tietyn ammattikorkeakoulun sisällä, opiskelijan 

voidaan katsoa keskeyttävän opintonsa vain väliaikaisesti, mikäli hän vaihtaa koulutus-

alaa tai -ohjelmaa (Liljander 1996, 17). Jos taas tarkastellaan tietyn koulutusohjelman 

keskeyttämisiä, voidaan laskea opiskelija keskeyttäneeksi, mikäli hän on eronnut kysei-

sestä koulutusohjelmasta (Lerkkanen 2002, 40). Ammattikorkeakouluopinnoissa opis-

kelijalla voi tulla vastaan myös rajoitettu opiskeluaika (normisuoritusaika lisättynä yh-

dellä vuodella). Mikäli hän ei hae opinnoilleen lisäaikaa, hänet voidaan katsoa eron-

neeksi. (vrt. Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003, 24–25 §.) Yliopistoissa tätä 

sääntöä ei ainakaan vielä ole käytössä, vaikka sen tarpeellisuudesta onkin keskusteltu 

paljon viimeaikoina. Opiskelujen venyminen voi kuitenkin vaikeuttaa opiskelijan talou-

dellista tilannetta, sillä opintotuen saamiseen ovat omat rajoituksensa.  

 

Opintojen keskeytymistä voidaan tutkia Määtän ja Liljanderin (1992) mukaan useasta 

eri näkökulmasta, joita ovat mm. oppilaitoksen, koulutusjärjestelmän ja yksilön näkö-

kulma. Tarkastelusta riippuen keskeyttämisilmiö esittäytyy erilaisena. (Vuorinen 2001, 

19.) Vesikansa, ym. (1998, 8) ryhmittelevät keskeyttämiseen liittyvät syyt joko ulkoisiin 

tai sisäisiin tekijöihin:  

 

Ulkoiset tekijät  

• opiskelijan toimeentuloon, eli opintojen rahoitukseen liittyvät (opintotuki, ansio-

työ)  

• oppilaitokseen liittyvät (opetus, opintojen ohjaus, ilmapiiri)  

• tutkintoon ja tutkinnon rakenteeseen liittyvät (koulutusala, opiskelun muoto)  

• työllisyystilanteeseen liittyvät (työtilanne, työelämässä arvostetut kvalifikaatiot)  

• elämäntilanne (perhemuoto jne.)  

 

Sisäiset tekijät  

• motivaatiotekijät  

• orientaatiotekijät  
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• suuntautuneisuus koulutusalalle; alanvalinnan selvyys ja varmuus  

(Vesikansa ym. 1998,8.)  

 

Vain osa edellä mainituista tekijöistä on sellaisia, joihin oppilaitos pystyy suoranaisesti 

vaikuttamaan (mt. 1998, 8). Valintakriteerejä kehittämällä pystytään vaikuttamaan välil-

lisesti motivaatio- ja orientaatiotekijöihin sekä alalle suuntautuneisuuteen siten, että 

valitaan opiskeluun motivoituneita ja alalle suuntautuneita hakijoita, joiden opiskelu-

orientaatio on kohdallaan.  

 

4.2.1 Keskeytyminen yhteiskunnan kannalta  
 

Koulutusjärjestelmän kannalta opintojen keskeytyminen tuhlaa resursseja. Jokainen 

opiskelija maksaa yhteiskunnalle paljon rahaa ja koulutuksen keskeytyessä rahat 

menevät hukkaan, koska tulosta ei synny. (Marata-alan opiskelijan keskihinta v. 2004 

on 5 595,72 € (Opetusministeriön yksikköhintapäätökset vuodelle 2004).) Lisäksi opin-

tonsa keskeyttänyt opiskelija on epävarmassa oman alansa etsintätilanteessa vienyt opis-

kelupaikan ehkä motivoituneemmalta, mutta hieman huonommat arvosanat pääsyko-

keissa saaneelta hakijalta, joka olisi saattanut suorittaa tutkinnon loppuun saakka. 

Kyseinen opiskelijaehdokas hakee mahdollisesti vuoden päästä uudelleen, mutta väli-

ajan hän viettää pahimmassa tapauksessa kortistossa yhteiskunnan elättämänä tai vieden 

jonkun toisen opiskelupaikan jossain toisessa oppilaitoksessa.  

 

Tietyillä aloilla, esimerkiksi tekniikassa, työelämä saattaa viedä opiskelijan mennessään 

(Hyvönen 2002, 28). Hyvät työtarjoukset innostavat siirtymään työelämään ennen val-

mistumista ja opiskelut jäävät. Toisaalta alan huono työtilanne voi myös lisätä keskey-

tymisiä. Yhteiskunnan nopeat muutokset tai odottamattomat tapahtumat saattavat 

vaikuttaa työllisyyteen ja pienillä paikkakunnilla tai pienillä koulutusaloilla työllisyys-

tilanteet saattavat vaihdella yllättävästi. (vrt. Liiten 2002a.) Jos opiskelijat huomaavat 

opintojensa aikana, että alalla ei ole työllistymismahdollisuuksia, he saattavat tehdä 

päätöksen alan vaihdosta.  

 

Postmoderni yhteiskunta tietokoneineen ja tietoverkkoineen on mullistunut melkoisesti 

lyhyessä ajassa. Globaali ajattelu, yksilöllisyys ja uudet arvot ovat muuttaneet ajatte-
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luamme ja antaneet haasteita koulutuksen päämäärille, sisällöille ja menettelytavoille. 

Enää ei löydy yhtä tavoitetta tai yhtä oikeaa ratkaisua ja koulutuksenkin on muututtava 

suvaitsevammaksi sekä yksilön omaleimaisuutta hyväksyväksi. Oppimista katsotaan 

myös tapahtuvan muuallakin kuin koulussa ja opettaja ei toimi enää perinteisenä tiedon-

jakajana. Tämä vaatii sekä koululta että opiskelijalta itseltään uudenlaista suhtautumista 

oppimiseen ja erilaisia taitoja. (Helakorpi 2004.) Myös epävarmuus tulevaisuudesta, 

jatkuvat muutokset ja uudistukset koetaan luonnolliseksi osaksi elämää ja suuretkin elä-

mänmuutokset otetaan helpommin vastaan. Enää ei opiskella vain yhtä ammattia koko 

elämää varten, vaan ollaan valmiita kouluttautumaan uudelleen, mikäli elämäntilanteet 

ja ympäristön muutokset niin vaativat. Tämä ehkä helpottaa opintojen keskeytymis-

päätösten tekoa, koska muutokset koetaan luonnolliseksi osaksi elämää, eikä niiden 

ajatella olevan niin negatiivisia asioita kuin aiemmin.  

 

Opintotuen pienuuden on koettu olevan yksi syy keskeyttämisiin sillä opiskelijoiden 

tulot ovat pienemmät kuin muilla pienituloisilla. Mikäli menoista ei haluta tinkiä, opis-

kelija joutuu tekemään töitä opintojensa ohella. (vrt. Ahola 2003, B1.) Jos hallitus ei 

toimi antamansa ohjelman mukaan ja kohenna opiskelijoiden opintososiaalista asemaa, 

hallituksen tavoitteleman täysipäiväisen ja suunnitelmien mukaisen opiskelun saavutta-

minen vaikeutuu entisestään. Ei riitä, että laaditaan toimenpideohjelmia, joiden mukai-

sesti tutkintojen suoritus tavoiteajassa mahdollistuu, vaan opintotukijärjestelmää on 

kehitettävä opintojen etenemistä kannustavaksi. (Valtioneuvosto 2004.) Vain tällä kei-

nolla taloudellisista syistä johtuvat opintojen viivästymiset ja keskeytymiset vähenevät.  

 

4.2.2 Keskeytyminen oppilaitoksen kannalta  
 

Oppilaitoksen tai koulutusyksikön kannalta katsottuna keskeyttäminen tarkoittaa opis-

kelijakatoa. Opintoja ei suoriteta loppuun ja tutkinnon suorittajien määrä poikkeaa 

koulutuksen aloittaneiden määrästä. Ammattikorkeakouluissa rahoitus pohjautuu opis-

kelijamääriin ja tuloksellisuuden mittareita ovat koulutuksen läpäisy- ja keskeyttämis-

aste sekä niiden kehittyminen (Vuorinen 2001, 19–20). Nykyisessä tulosajattelussa 

valtion tavoite olisi pohjata rahoitus suoraan tutkinnon suorittaviin opiskelijoihin, mutta 

tätä muutosta ei ainakaan vielä tehty syksyllä 2003 annettuun uuteen ammattikorkea-

koululakiin (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 2003). Lisäksi tilastoissa näkyvä 
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runsas keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä leimaa oppilaitoksen huonoksi, vaikka 

keskeytymisen syyt saattavatkin johtua opiskelijoista itsestään.  

 

Tuloksellisuuden kannalta oppilaitokselle on tietenkin tärkeää tuottaa mahdollisimman 

paljon suoritettuja tutkintoja sekä toimia tavoiteltujen opiskeluaikojen puitteissa. Kui-

tenkin työnantajat ja opiskelijat odottavat oppilaitokselta tuottavuutta opittavien val-

miuksien ja tiedon kannalta. Koulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen tulisi vastata niille 

asetettuja odotuksia ja opetuksen olisi käsiteltävä oikeita ja ajankohtaisia asioita. Opis-

kelija edistyy parhaiten opinnoissaan, kun hänellä on mahdollisuus oppia asioita ja 

sellaisia valmiuksia, joille hänellä on tulevaisuuden työelämässä reaalista käyttöä. 

(Kolehmainen 2002, 8.)  

 

Tärkeintä opintojen edistämisessä on opiskelijan motivaatio ja into opittavan asian 

vastaanottamiseksi. Suuri merkitys näiden saavuttamisessa on opettajalla, opetusjärjes-

telyillä sekä opetusympäristöllä. Opiskelijat ovat erilaisia sekä taustatiedoiltaan 

(lukio/ammatillinen tausta) että opetustapojen ymmärtämiseltään, joten opiskelussa 

tulisi huomioida erilaiset suoritustavat sekä opetusmenetelmät. (vrt. mt. 8.) Jotta kaikilla 

opiskelijoilla olisi mahdollisuus opetettavan asian omaksumiseen, opetusmenetelmiä 

tulisi mahdollisuuksien mukaan vaihdella ja huomioida sekä opettaja- että opiskelija-

keskeisiä menetelmiä. Menemättä syvemmälle kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen, voi-

daan jo oppimiskäsitysten pohjalta mainita mm. kokemuksellisuus oppimisessa, itse-

ohjautuvuus, aikaisemman tiedon hyväksikäyttö, aktivointi, yhteistoiminnallisuus sekä 

oppimaan oppimisen taidot (Ruohotie 2000). Erilaisia oppimiskäsityksiä ja opetusmene-

telmiä käytäntöön vietäessä on kuitenkin huomioitava, että perusopetuksessa on myös 

käytettävä perinteisiä, pitkälti opettajakeskeisiä menetelmiä, jotta pohjatiedot ja -taidot 

tulisi opetettua kattavasti. Kontaktiopetuksen vähäisyys ja opiskelijan itsenäisen työ-

määrän suuri lisäys määrärahojen vähentymisen seurauksena ei mitenkään helpota tilan-

netta (vrt. Herranen 2003, 113–114). Mikäli tiedonhankinta jätetään opiskelijoiden 

tehtäväksi, perustiedot voivat jäädä hatariksi opiskelijoiden keskittyessä vain heitä itse-

ään kiinnostaviin osa-alueisiin.  

 

Merkittävä asia opintojen keskeytymisen kannalta on opintojen ohjaus, jonka avulla 

oppilaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa keskeytymisten määriin. Oppilaitosten on 

kuitenkin huomioitava, että opintojen ohjauksella on merkitystä jo ennen opintojen 
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alkua. Hakijoita on informoitava oikealla ja todellisuutta vastaavilla tiedoilla, jotta 

vältytään opiskelualan tai -paikan vaihtojen tuottamilta ns. turhilta keskeytymisiltä. 

Koulutuksen sisällöstä, opetusmenetelmistä ja koulutuksen jälkeisen sijoittumisen mah-

dollisuuksista on annettava todenperäistä tietoa, jotta vältyttäisiin pelkkien mielikuvien 

varassa tehdyiltä hakupäätöksiltä. Lisäksi opintojen ohjauksen on oltava tehokasta 

uuden opiskelijan vastaanottamisesta ja eri opintovuosien aikaisesta neuvonnasta aina 

työelämään siirtymiseen saakka. Opintojen keskivaihe on usein myös aikaa, jolloin 

opiskelijan katsotaan pärjäävän omillaan vaikka hän todellisuudessa juuri tuolloin 

tarvitsi apua oman ammatillisen tulevaisuudenkuvansa tutkiskeluun. (Moitus, Huttu, 

Isohanni, Lerkkanen, Mielityinen, Talvi, Uusi-Rauva & Vuorinen 2001, 42–51.) Opis-

kelijoiden ongelmat voivat olla myös yksilöllisiä opinnoissa tapahtuneiden taukojen, 

kuten äitiysloman tai asevelvollisuuden takia. Lisäksi kansainväliseen vaihtoon lähte-

neet opiskelijat tarvitsevat paljon tietoa ja ohjausta sekä ennen vaihtoon lähtöä että 

paluun jälkeen. (mt. 41.) Pienistä pulmista voi paisua suuria ongelmia ja ohjauksen 

puuttuessa keskeyttäminen katsotaan tuolloin helpoimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi.  

 

Oppilaitoksen luoma ilmapiiri, niin henkilökunnan kuin tilojenkin osalta, vaikuttaa 

myös huomattavasti viihtyvyyteen ja opintojen etenemiseen. Toisaalta karut tilat van-

hoine laitteineen ja muine puutteineen saattaisivat lisätä opiskelijoiden luovuutta, mutta 

postmodernissa tietoyhteiskunnassa voidaan olettaa, että oppilaitosten tilat ja laitteet 

vastaavat ainakin keskivertoista työelämän tasoa. Kunnon opetusvälineet, tietokoneiden 

käyttömahdollisuus ja viihtyisä ympäristö aktivoivat opiskelemaan ja vähentävät oppi-

misen esteitä. Lisäksi opettajien ja henkilökunnan myönteinen asenne ja kiinnos-

tuneisuus opiskelijoita kohtaan helpottavat opiskelijan lähestymistä ja sitä kautta ongel-

mien ratkaisua. Kun esteet pienentyvät ja viihtyvyys lisääntyy, myös keskeyttämisen 

mahdollisuus opiskelijan vaihtoehtona vähenee.  

 

Oppilaitoksen tai koulutusohjelman koolla on myös merkitystä opiskelijoiden viihty-

vyyteen. Pienessä oppilaitoksessa opiskelijoita on yleensä vähemmän ja henkilökuntaa 

suhteessa enemmän, jolloin opiskelijat ovat usein lähemmässä kanssakäymisessä sekä 

opettajien että muun henkilökunnan kanssa. Yhteistyö on kiinteämpää ja vuorovaiku-

tusta tapahtuu enemmän. Opiskelujen aikana opiskelijat muodostavat tiiviin sosiaalisen 

ryhmän ja kehittyvät kohti samankaltaisuutta. Suuressa oppilaitoksessa opiskelijoista 

tulee heterogeenisempiä, koska heillä on mahdollista muodostaa ystäväpiirinsä suurem-
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masta joukosta. Samalla mahdollistuu useiden alakulttuurien syntyminen ja opiskelijan 

on helppoa löytää itsensä kaltaisia tovereita. (Tinto 1975, 116.) Toisaalta suureen oppi-

laitokseen on myös helppoa kadota eli vähäinen henkilökuntamäärä suuressa oppilai-

toksessa suhteessa opiskelijamäärään ei edistä opintojen etenemistä ongelmatilanteissa, 

koska henkilökunnan aika ei välttämättä riitä yksittäisten opiskelijoiden ongelmien rat-

kaisuun. Opintojen edistymisen seurantaan ei ole mahdollista panostaa ja opiskelija voi 

kokea olevansa yksin ongelmiensa kanssa. Opiskeluun liittyvät pulmat voivat olla pie-

niä, mutta jos opiskelija kokee henkilökunnan tavoittamisen hankalaksi eivätkä viestit-

kään tunnu ketään saavuttavan, voi opiskelija kokea keskeyttämisen helpoimmaksi 

vaihtoehdoksi (Kokko & Kolehmainen 2002, 44).  

 

4.2.3 Keskeytyminen opiskelijan kannalta  
 

Opiskelijaan liittyviä opintojen keskeytymisen syitä voidaan ajatella olevan motivaatio-

ongelmat, taloudelliset syyt sekä elämäntilanne. Syyt ovat kuitenkin usein monisäikeisiä 

ja ne liittyvät usein toisiinsa, jolloin opiskelija itse ei yleensä pysty mainitsemaan vain 

yhtä ainoaa syytä opintojensa keskeytymiseen. Motivaation puute lienee näistä vaikeim-

min määriteltävissä.  

 

Motivaatio tavoitteiden asettamiseen sekä osallistumiseen oppimista ja vaivannäköä 

vaativiin tehtäviin syntyy henkilön suoriutumistarpeista, itselle asetetuista tavoitteista, 

arvoista sekä asenteista ja mielenkiinnon kohteista, jotka suuntaavat intoamme erilaisiin 

asioihin, tehtäviin ja käytäntöihin (vrt. Ruohotie 2000, 82–83). Mikäli opiskelija jostain 

syystä hakeutuu alalle joka ei häntä suuremmin kiinnosta, hän tuskin pystyy kasvatta-

maan motivaatiotaan. Motivaatiota vähentävät myös esimerkiksi epäonnistumiset ja sii-

tä johtuvat pelot, epätodellisiksi asetetut suoriutumisvaatimukset ja virheellinen minä-

käsitys (mt. 83). Jos itselle asetetut vaatimukset eivät vastaa todellisia kykyjä eli esimer-

kiksi kurssivaatimukset ylittävät omat taidot, lopputulos on harvemmin positiivinen. 

Opiskelijan motivaatio voi opintojen aikana kadota edellisten syiden takia, mutta myös 

oppilaitoksista johtuvista syistä. Mikäli koulutuksen markkinointi on ollut harhaanjoh-

tavaa ja koulutuksen tavoitteet, sisällöt, opetus ja opintojen suorittaminen eivät vastaa 

opiskelijan odotuksia, opiskelija saattaa turhautua ja kokea ajan menevän hukkaan (vrt. 

Kolehmainen 2002, 8-9).  
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Opiskelijan toimeentulo opintotuen varassa on niukkaa ja eläminen vaatii usein osa-

aikaista työntekoa opintojen ohella (Ahola 2003, B1). Joskus tämäkään ei riitä ja opis-

kelijan on siirryttävä kokopäiväiseen työhön. Opintojen eteneminen kangertelee, mikä 

johtaa lopulta opintojen keskeytymiseen. Tilanne on yleensä vaikein perheellisillä opis-

kelijoilla, joiden on itsensä lisäksi elätettävä ja ruokittava myös lapsensa. Jos toimeen-

tulo-ongelmiin liittyy vaikkapa opintomenestykseen, oppilaitokseen tai koulutusalaan 

liittyviä epämielekkyyksiä, saattavat pienetkin toimeentulo-ongelmat johtaa opintojen 

keskeytymiseen.  

 

Elämäntilanteeseen liittyvät asiat jäävät yleensä opiskelijoita tutkittaessa melko vähälle 

huomiolle, mutta käytännössä ne voivat ohjata opiskelijan toimintaa merkittävästi 

enemmän kuin oppilaitokseen tai hallintoon ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät (Vesikansa 

ym. 1998, 8, 59–61). Opiskeluvuosien aikana opiskelija kohtaa monia merkittäviä elä-

mänmuutoksia, kuten irtautumisen lapsuudenkodista, onnistuneita ja epäonnistuneita 

elämänkumppanin etsintäyrityksiä sekä mahdollisesti myös perheen perustamisen että 

lasten hankkimisen (ks. esim. Tiilikainen 2000). Lisäksi hän saattaa saada varsinkin 

opiskeluaikansa loppuvaiheessa haasteellisen työpaikan, josta irtautuminen opinnäyt-

teen loppuunsaattamiseksi voi tuntua vaikealta. Nämä ovat opiskelijan elämässä suuria 

ja huomattavia asioita, jotka voivat määritellä opiskelijan elämää paljon opiskelua 

enemmän. Ammattikorkeakouluissa perheen perustaminen vaikuttaa opiskelujen etene-

miseen etenkin naisvaltaisilla aloilla.  

 

Keskeytyminen on yleisesti ajatellen epämiellyttävä päätös aloitetuille opinnoille, mutta 

yksilön näkökulmasta katsottuna opintojen keskeyttäminen voi olla myös myönteinen 

päätös. Opiskelija voi onnistua saamaan hänelle mieluisamman opiskelupaikan ja siirtyä 

toiseen opinahjoon. (Honkonen 1997, 182, 191.) Kyseessä voi olla alan vaihto, mutta 

varsinkin lahjakkailla opiskelijoilla syynä on yleensä siirtyminen yliopistoon. Koulu-

tuksen vaihto kesken opintouran muodostuu yleensä taitekohdaksi, jossa uran suunta on 

joko ylös tai alaspäin (Liljander 1996, 61–62). Toisaalta kaikki eivät ole luotuja 

korkeakouluopiskelijoiksi, eivätkä kaikki koskaan suorita peruskoulun tai lukion 

jälkeistä tutkintoa, mutta ovat silti erittäin tyytyväisiä valintoihinsa sekä elämäänsä. 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
 

 

Turun ammattikorkeakoulun palvelujen tuottamisen ja johtamisen (Patujo) koulutus-

ohjelmassa aloittavien opiskelijaryhmien sisäänotto on lukumäärältään kahdeksantoista 

opiskelijan luokkaa. Aloittaessani korkeakoulussa vaatetusalan opettajana ihmettelin 

lähellä valmistumista olevien vuosikurssien opiskelijamääriä, jotka saattoivat olla vain 

kymmenkunta opiskelijaa ryhmää kohden. Koska omasta aloittaneesta ryhmästäni (vuo-

den 2000 sisäänotto) neljä keskeytti ensimmäisen vuoden aikana ja jo opinnäytetyö-

ohjaustakin saaneista opiskelijoista useat eivät koskaan palauttaneet lopputöitään vaan 

keskeyttivät opintonsa, heräsi kiinnostukseni selvittää mistä opintojen keskeyttäminen 

todellisuudessa johtui. Tutorkeskustelut olivat antaneet joitain viitteitä keskeytyssyihin, 

mutta taustalla tuntui olevan useita tekijöitä.  

 

Keskustellessani opintoihin liittyvistä asioista opintotoimistossa, minua kehotettiin 

selvittämään asiaa laajemmin Patujon sisällä, sillä ongelma ei näkynyt pelkästään vaate-

tusalan opiskelijoista tehdyissä tilastoissa, vaan myös marata-alan suuntautumisvaihto-

ehdossa. Lisäksi vaatetusalan vuosittainen sisäänotto käsitti vain yhden ryhmän ja 

suuntautumisvaihtoehdon historia ulottui vain vuoteen 1996, jota ennen opiskelijat oli-

vat valmistuneet Turun ammatti-instituutista vaatetusteknikoiksi. Pelkästä vaatetusalan 

opiskelijoiden tutkimisesta ei olisi saanut riittävää tutkimusaineistoa.  

 

Turun ammattikorkeakoulussa tapahtuva vaatetusalan koulutus oli siirtymässä uuden 

tulosalueen alle muotoilun koulutusohjelmaan ja oman yksikkömme viimeinen sisään-

otto oli vuonna 2000. Muutostenkin takia oli hyvä selvittää mahdolliset koulutusohjel-

maamme koskevat ongelmat, sillä tuloksia voitaisiin käyttää kehitettäessä tulevan 

vaatetusalan koulutusta eteenpäin sekä koulutusohjelmaamme jäävän marata-alan 

koulutuksen jatkoa suunniteltaessa.  
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5.1 Tutkimustehtävä  
 

Tutkimuksen avulla selvitetään opintojen keskeytymisen syitä Turun ammattikorkea-

koulun Patujon koulutusohjelmassa ja verrataan niitä olemassa oleviin tutkimuksiin. 

samalta koulutusalalta ei löydy vastaavaa tutkimusta, joten vertailun tarkoituksena 

onkin vahvistaa tutkimustuloksen validiutta, etenkin mikäli tulokset ovat yhteneviä 

aiempien tutkimusten kanssa.  

 

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet ammattikorkea-

kouluopintojen keskeyttämistä (vuosina 1996–2002) Turun ammattikorkeakoulun 

Patujon koulutusohjelmassa. Pääongelmaa selvittävinä alaongelmina ovat:  

• Millaisia ovat opintojen keskeyttämisen pääasialliset syyt?  

• Millä keinoilla keskeyttämisiä voidaan vähentää?  

 

5.2 Tutkimusasetelma  
 

Teorian pohjalta on muotoutunut tutkimusasetelma, jota on hyödynnetty tutkimuksen 

kyselyä kehitettäessä. Kuviossa 1 selvitetään miten teoriatausta liittyy toteutetun kyse-

lyn kysymyksiin ja millä seikoilla on vaikutusta mihinkin osioon.  

Teoria, viitekehys Empiria, mittari

Oppilaitoksen 
merkitys

Yhteiskunnan 
merkitys

Elämäntilanteen 
merkitys

Opiskelijan toimeentuloon liittyvät tekijät 1,2,4

Oppilaitokseen liittyvät tekijät 2,4,5,6

Elämäntilanteeseen liittyvät tekijät 1,2,4,7,8

Koulutukseen hakeutumiseen, tutkintoon ja 
tutkinnon rakenteeseen liittyvät tekijät 1,2,4

Työllisyystilanteeseen liittyvät tekijät 1,2

Motivaatioon liittyvät tekijät 1,2,3

 
KUVIO 1. Keskeyttämisilmiön tutkimusasetelma  
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Kuviossa 1 on esitetty vasemmalla keskeyttämisilmiöön liittyvät aihealueet ja oikealla 

aihealueista nousseet tekijät. Perässä olevat numerot liittyvät mittarin eli kysymys-

lomakkeen (liite 1) tiettyihin kysymyksiin, jossa kyseistä asiaa on selvitelty. Kuten 

kasvatustieteellisissä tutkimuksissa on tavallista, miltei kaikilla osa-alueilla on vaiku-

tusta toisiinsa. Lievemmin vaikuttavia asioita on merkitty katkoviivoin, jotta ensi-

sijaisesti merkittävimmät yhteydet ovat selkeästi havaittavissa.  

 

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat työmarkkinoihin ja sitä kautta työlli-

syyteen joko vähentävästi tai lisäävästi. Taloudellinen tilanne näkyy sekä koulutus-

järjestelmässä (koulutuspaikkojen määrä sekä oppilaitosten saama tuki) että opiskeli-

joiden elämässä joko opintotukena tai osa-aikatyön vastaanottamisena. Myös 

yhteiskunnan arvoilla on merkitystä, sillä arvot heijastuvat eri alojen opintoihin hakeu-

tumiseen joko sitä lisäten tai vähentäen.  

 

Oppilaitosten rahoitus perustuu suurelta osin opiskelijamääriin ja suoritetut tutkinnot 

taas toimivat oppilaitoksen arvostuksen kriteereinä. Koulutuksen totuudenmukainen, 

mutta myös kiinnostusta herättävä markkinointi toimii tärkeässä osassa opiskelijoita 

hankittaessa, mutta annettu kuva ei saa muuttua opintojen aikana. Koulutuksen sisällön 

on vastattava työelämän tarpeita, mutta opetusjärjestelyillä ja -menetelmillä sekä oppi-

laitoksen ilmapiirillä pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden viihtyvyyteen. Opintojen 

ohjauksella on tärkeä merkitys koko opintojen edistymiselle, mutta ohjauksen myötä 

syntyvän opiskelijan ja ohjaajan välisen kontaktin tehoa opintojen etenemiseen ei saa 

unohtaa. Ohjauksen avulla on mahdollisuus vaikuttaa myös oppilaitoksesta riippumatto-

mien tekijöiden aiheuttamiin ongelmiin, mikäli opiskelija pääsee keskustelemaan niistä 

ajoissa.  

 

Opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten perhe, ystävät, terveys ja talou-

dellinen tilanne vaikuttavat ajankäyttöön sekä opiskelun että ansiotyön osalta. Elämän-

tilanteen ja sen antamien mahdollisuuksien myötä opiskelija kokee joko motivaatiota tai 

sen puutetta opiskelua kohtaan. Myös alanvalinnan oikeellisuus ja opiskelijan opiskelu-

taidot vaikuttavat merkittävästi motivaation säilymiseen ja sitä kautta opintojen etene-

miseen.  
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5.3 Tutkimuksen kohde  
 

Tutkimuksessa keskeyttämisen tarkastelu tapahtuu opiskelijoiden näkökulmasta ja 

kattaa opintonsa lopullisesti keskeyttäneet eli pysyvästi eronneet opiskelijat (N=178), 

joiden opintojen aloitus on tapahtunut vuosina 1996–2002. Tarkastelukohteena ovat 

Turun ammattikorkeakoulun palvelun tuottamisen ja johtamisen koulutusalan opiskeli-

jat marata- ja vaatetusalalta. Mukana ovat sekä päiväopiskelijat että ilta- eli aikuis-

opiskelijat. Marata-alan aikuisopiskelijat ovat lisäksi kahdesta eri joukosta, joista toinen 

on vastaava vaatetusalan iltaopiskelijoiden kanssa, mutta toisen rahoituksesta vastaa 

Tukeva-ryhmä3. Tukeva-opintoihin hakeutuneet opiskelijat ovat koko Suomen alueelta, 

jolloin pitkät välimatkat ovat saattaneet vaikuttaa opintojen edistymiseen ja aiheuttaa 

keskeyttämisiä. Koska ilmiötä tarkastellaan yhden koulutusohjelman sisällä, keskeyttä-

neiksi opiskelijoiksi lasketaan myös samassa ammattikorkeakoulussa toiselle koulutus-

alalle siirtyneet opiskelijat, sillä tarkoituksena on selvittää kyseisen koulutusohjelman 

ongelmia keskeyttämisen ehkäisemiseksi.  

 

Kyselyyn vastanneiden tarkempi jaottelu sekä opiskelualan että opiskeluryhmän 

perusteella löytyy tulosten yhteydestä. Tuloksissa esitetään myös kyselyssä kerättyjä 

taustatietoja, jotka selventävät lukijalle muun muassa vastanneiden ikä- ja sukupuoli-

rakennetta.  

 

5.4 Aineisto  
 

Opintojen keskeyttäminen saattaa olla monelle arka asia, josta ei katsota tarpeelliseksi 

tehdä suurta numeroa, vaan siitä mieluiten yleensä vaietaan. Tästä syystä tutkimus-

aineiston keräystavaksi valittiin kyselymenetelmä, jossa vastaustilanne on neutraalimpi 

kuin haastattelussa ja sen toteuttaminen on nopeaa sekä suhteellisen edullista. Lisäksi 

kaikki kysymykset ovat kaikille samanlaisia. (Järvenpää & Kosonen 1999, 24.) Opinto-

jen keskeytymistä ei myöskään ollut tutkittu Patujon koulutusohjelmassa aiemmin, joten 

                                                 
3 TUKEVA on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama tutkimus-, kehittämis- ja valmennushanke, 
jonka avulla tuetaan ja edistetään elinkeinoelämän ja aikuisoppilaitosten kehitystä ja yhteistyötä. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön ja organisaatioiden valmiuksia elinikäisen oppimisen 
periaatteiden mukaisesti. (TUKEVA 2005.)  
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vanhaa aineistoa ei ollut käytettävissä. AMKOTA-tietokannasta4 löytyy perustietoa kes-

keyttämisen syistä, mutta tutkittavasta ilmiöstä haluttiin laajempaa tietoa Patujon 

koulutusohjelman osalta, eivätkä valmiit aineistot pystyneet sitä antamaan.  

 

Kyselyn muotoilemiseksi lähdettiin etsimään tietoa kyselyn tekemisestä ja pohdittiin, 

minkälaisia kysymyksiä tarvitaan, jotta saataisiin vastauksia edellä esitettyihin tutki-

musongelmiin. Kyselystä ei saanut tulla liian pitkä, jotta vastaajien mielenkiinto olisi 

säilynyt alusta loppuun, mutta silti laadittavan mittarin piti antaa riittävästi tietoa 

käsiteltävästä ongelmasta. Lisäksi ulkoasun piti olla siisti ja miellyttävä, jotta vastaus-

prosentti ei olisi jäänyt liian alhaiseksi. (Valli 2001, 28–30.) Graduseminaarissa saatiin 

vinkki positiivisen mielikuvan luovan kuvan liittämisestä kyselyyn, mutta valitettavasti 

siitä luovuttiin tilanpuutteen takia. Kyselyn oli oltava lyhyt ja ytimekäs ja mahduttava 

kahdelle A4-paperille.  

 

Teoriasta ja toisista opintojen keskeytymistä tutkivista tutkimuksista saatiin ennakko-

tietoa mahdollisista keskeytyssyistä ja keskeytymiseen liittyvistä asioista, joiden avulla 

päästiin hahmottelemaan alustavia kysymyksiä. Lopulta päätettiin käyttää apuna 

Frimanin ja Kokon (2000, 36–38) vastaavankaltaista tutkimusta varten tekemää kysely-

kaavaketta, jota muotoiltiin tutkimukseen sopivaksi aiempien hahmotelmien pohjalta. 

Kyselykaavake tuli sisältämään mm. taustatietokysymyksiä, kysymyksiä opintoihin 

hakeutumisesta, opintojen keskeytymisestä, opiskeluyksiköstä ja vastaajan tämän-

hetkisestä tilanteesta.  

 

Ennen kyselyn lähettämistä lomake testattiin pienellä joukolla vaatetusalan opiskeli-

joita, joista osan tiedettiin harkinneen opintojen keskeyttämistä. Kyseiset henkilöt eivät 

kuuluneet tutkittavaan ryhmään, mutta heidän vastauksensa katsottiin antavan riittävästi 

tietoa lomaketta testattaessa. Lisäksi lomaketta kommentoivat graduseminaariryhmä, 

muutamat opettajakollegat, entiset opiskelutoverit tutkijan ammattikorkeakouluopin-

tojen ajalta sekä muutama korkeakouluympäristöön kuulumaton henkilö. Ryhmä ei ollut 

mitenkään homogeeninen, mutta sen avulla kysymysten sanamuotoa saatiin muokattua 

siten, että vääränlaisia vastauksia ei syntyisi kysymyksen ymmärtämättömyyden takia. 

Koetestauksen jälkeen lomaketta muutettiin muun muassa poistaen päällekkäisiä vaihto-

                                                 
4 Opetusministeriön ylläpitämä ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaava päätös- ja tilastotietokanta  
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ehtoja, vaihtaen vastausvaihtoehtojen keskinäisiä järjestyksiä sekä selkeyttäen arvi-

oitavia vastauksia numeroilla. Lomakkeen lopullinen ulkoasu sai myös viimeisen 

silauksensa ja mittari oli valmis käyttöön.  Samalla lomaketta valmisteltiin myös koo-

dausta varten.  

 

Varsinaisen lomakekyselyn (liite 1) alussa kysyttiin opiskelijoiden taustatietoja, joista 

selvitettiin mm. sukupuoli, ikä, suuntautumisvaihtoehto, yhteishakuun liittyvä hakusija-

numero, taustakoulutus, opiskelukuukaudet ja suoritetut opintoviikot. Samalla kysyttiin 

yleisesti opiskelijan omaa mielipidettä keskeytymisen syystä eli oliko se johtunut ensi-

sijaisesti koulusta vai opiskelijasta itsestään. Tätä kysymystä tultaisiin käyttämään 

myöhemmin kontrollikysymyksenä, jonka avulla olisi mahdollisuus verrata vastaajan 

vastausten samanmukaisuutta.  

 

Varsinainen kysely sisälsi kahdeksan numeroitua kysymystä, joista kuusi oli 

strukturoituja siten, että vastaajalle annettiin valittaviksi vaihtoehtoja. Osaa struktu-

roidusta kysymyksistä täydensivät jatkokysymykset, joissa vastaaja sai täydentää 

vastaustaan omin sanoin. Lisäksi kahdessa kysymyksessä vastaajalta pyydettiin omia 

kommentteja aiheesta.  

 

Lomakekysely lähetettiin postitse opintonsa keskeyttäneille (N = 178) Patujon koulutus-

ohjelman opiskelijoille opintorekisteristä (WinhaPro) 16.12.2002 ajettujen tietojen 

pohjalta. Lomakkeen mukaan liitettiin saate, josta kävi ilmi tutkimuksen tarkoitus, 

tavoitteet ja syy tutkimuksen tekemiselle. Saatteessa mainittiin myös, että vastaukset 

käsitellään täysin anonyymeinä, eikä vastaajan henkilöllisyyttä pysty tunnistamaan 

vastausten perusteella. Jotta olisi mahdollista lähettää tarvittaessa uusintakysely vastaa-

matta jättäneille lomakkeen saajille, koodattiin vastauskaavakkeet numeerisesti puuttu-

vien vastaajien selvittämiseksi. Vaikka vastaajan henkilötiedot jäivät vain tutkijan 

tietoon, näkyvillä oleva välttämätön koodausnumero saattoi mahdollisesti vaikuttaa 

vastaajien määrään negatiivisella tavalla ja pienentää vastausprosenttia.  

 

Lomakkeita palautui 53, mutta yksi oli hylättävä, koska siinä arvioitiin väärää koulutus-

ohjelmaa. Vastausprosentiksi tuli näin ollen 29,8. Vastausprosenttia voidaan pitää 

hyvänä siitäkin syystä, että Winhan osoitetiedot eivät päivity ilman opiskelijan omaa 

ilmoitusta. Postin palauttamana palautui 11 kpl kyselyistä (6,2 %), eikä muuttuneita 
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osoitteita lähdetty selvittämään. Vastausprosentissa ovat mukana myös uusintaposti-

tuksessa tulleet vastaukset, mutta uusintakyselyn merkitys kutistui muutamaan 

lisävastaukseen. Tästä voidaan päätellä, että keskeyttäneet eivät ole kiinnostuneet 

vanhasta oppilaitoksestaan tai opintojen keskeyttäminen voi olla heille arka asia, jota he 

eivät halua kommentoida. Negatiiviset tunteet vanhaa oppilaitosta kohtaan voivat olla 

myös niin voimakkaat, että vastaaminen on hyvin vastenmielistä. On myös mahdollista, 

että ihmiset ovat ylipäätänsä kyllästyneet kyselyihin. Kyselyn vastausprosentti on 

kuitenkin vähintään samaa luokkaa tai jopa parempi, kuin toisissa keskeyttämisilmiötä 

tutkineissa tutkimuksissa. Vastausprosentti lienee riittävä, selviteltäessä tärkeimpiä 

keskeytyssyitä, ja mikäli otoksesta poistetaan väärän osoitteen vuoksi tavoittamatta 

jääneet, vastausprosentiksi saadaan 31,9, mikä on melko hyvä toisiin tutkimuksiin 

verrattuina. Koska Patujon koulutusohjelma on kohtalaisen pieni (Marata-alalla on 60 

vuosittaista aloituspaikkaa nuorten koulutuksessa ja 20 aloituspaikkaa aikuiskoulu-

tuksessa. Vaatetusalalla oli vuosina 1996−2000 keskimäärin 18 aloituspaikkaa vuosit-

tain.), niin tutkittava keskeyttäneiden opiskelijoiden joukkokaan ei kasva suureksi ja 

siten tutkimuksen laajuutta ei ole mahdollista kasvattaa. Tarkoituksenahan on tutkia 

yhden koulutusohjelman keskeyttämisiä.  

 

Tutkimukseen valitut vastaajat jakautuivat koulutusaloittain seuraavasti; marata-ala 138 

opiskelijaa (joista iltaopiskelijoita 9 ja Tukeva-ryhmäläisiä 16) ja vaatetusala 40 opis-

kelijaa (joista iltaopiskelijoita 10). Koska mukana on sekä päivä- että iltaopiskelijoita, 

heidän keskeytymisiään on tarkasteltu erillisinä ryhminä, sillä keskeyttämisen syyt 

poikkeavat toisistaan elämäntilanteen ja koulutukselle asetettujen erilaisten odotusten 

myötä. Valitettavasti palautuneissa vastauksissa iltaopiskelijoiden määrä (14) on tutki-

muksen luotettavuuden kannalta vähäinen, joten johtopäätöksien tekeminen heidän osal-

taan jää vähäiselle arvolle. Tosin heidän vastausprosenttinsa oli 40 prosentin luokkaa eli 

erittäin hyvä.  

 

5.5 Tutkimusmenetelmät  
 

Postikyselyllä kerätystä kvantitatiivisesta tutkimusaineistosta laadittiin taulukot, johon 

syötettiin koodattavassa muodossa olevat vastaukset sekä vastaajien taustatiedoista että 

kysymyksistä. Ennen varsinaisia tilastollisia analyysejä aineisto käsiteltiin ja luokiteltiin 
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alustavasti. Sen jälkeen vastausten numeerisista arvoista tehtiin yhteenvetotaulukko 

kysymyksittäin, joissa näkyivät vastausten lukumäärä kaikissa vastausvaihtoehdoissa 

sekä prosenttiosuudet. Tarvittaessa lisättiin uusia kategorioita vastausten pohjalta, 

mikäli kysymys kaipasi tarkempaa kuvausta. Kuvausten selventämiseksi uusissa katego-

rioissa käytettiin kirjainlyhennelmiä tilan säästämiseksi. Näin toimittiin esimerkiksi 

taustakoulutusta selvitettäessä sekä keskeytymisen syitä tarkennettaessa, sillä avoimista 

kysymyksistä nousi useassa vastauksessa tärkeää lisäinformaatiota, joka listattiin jo 

aineiston koodausvaiheessa. Tämän lisäinformaation avulla pystyttiin esimerkiksi 

tarkentamaan muut syyt -vastauksen sisältöä tai mille kouluasteelle opiskelija oli 

ammattikorkeakoulusta siirtynyt.  

 

Yhteenvetotaulukot tehtiin sekä otantaryhmästä kokonaisuudessaan sekä erikseen päivä- 

ja iltaopiskelijoista, sillä opiskelijoiden erilaisilla taustoilla arveltiin olevan vaikutusta 

varsinaisiin keskeytyssyihin. Aineistoa lähdettiin tutkimaan kyselylomakkeen kysymys-

ten pohjalta ja niiden avulla etsittiin vastauksia aiemmin esitettyihin tutkimusongelmiin. 

Arvioinnin helpottamiseksi ja tulosten graafisen esittämisen vuoksi tärkeimmistä kysy-

myksistä laadittiin kaaviot Excel-ohjelmaa käyttäen. Samanaikaisesti tutkittiin myös 

muita vastaavia tutkimuksia ja vertailtiin saatuja tuloksia jo julkaistujen tutkimusten 

tuloksiin.  

  

Tutkimuksen tulokset esitetään lukumäärittäin tai prosenttiosuuksina joko koko 

tutkimusjoukkoon verraten tai erikseen päivä- ja iltaopiskelijoihin ryhmiteltyinä. Ryh-

mittelemällä saadaan todenmukaisemmat tulokset eri elämäntilanteissa olevista opiske-

lijoista ja siten totuudenmukaisemmat vastaukset.  

 

Koska iltaopiskelijoiden määrä oli erittäin pieni, päätettiin luopua alkuperäisestä suun-

nitelmasta vertailla kahta päämuuttujaa eli tässä tapauksessa päivä- ja iltaopiskelijoita 

toisiinsa ristiintaulukoimalla kyselyn osioita taustamuuttujien suhteen. Näin pienessä 

havaintojoukossa tulokset eivät olisi olleet tilastollisesti merkitseviä. Haluttiin kuitenkin 

tarkastella, olisiko eri muuttujien välillä eroavaisuuksia, joten ristiintaulukoinnissa 

keskityttiin päiväopiskelijoihin ja tutkittiin mm. suoritettujen opintokuukausien määrän 

merkitystä opintojen keskeytymissyihin. Ristiintaulukointeja tehtiin kyseisiin muuttujiin 

verraten ja etsittiin tilastollista merkitsevyyttä khin neliö-testin (χ²-testi) avulla, jonka 

perustana on havaittujen frekvenssien ja odotettujen frekvenssien erotusten suuruus. 
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Testin avulla tarkasteltiin kuinka paljon havaitut ja odotetut frekvenssit eroavat 

toisistaan. Mikäli erot olivat riittävän suuria, voitiin todeta, että havaitut erot eivät olleet 

syntyneet sattumalta, vaan ne olisivat löydettävissä myös perusjoukosta. (Valli 2001, 

55–59, 71–76.)  

 

Ristiintaulukointia suositellaan tehtäväksi kahden tai enintään kolmen yksittäisen 

muuttujan välisten yhteyksien tarkasteluun, jotta taulukot eivät muodostuisi liian 

monimutkaisiksi ja pätevien yleistysten tekeminen olisi mahdollista (Mattila, 2004). 

Koska tutkittavissa kysymyksissä (esim. keskeytymisen syyt) vastausvaihtoehtoja oli 

runsaasti, ryhmiteltiin niitä pääasiallisen taustasyyn mukaisesti (oppilaitoksen syy, 

väärä ala, henkilökohtainen syy ja työelämään siirtyminen). Jo kyselykaavaketta muo-

toiltaessa järjestettiin vastausvaihtoehdot siten, että samaa perussyytä selvittävät kysy-

mykset olivat peräkkäin. Yhdistäminen oli muutoinkin välttämätöntä, sillä tutkimus-

joukko oli pieni, eikä pienen pienien joukkojen välisillä riippuvaisuuksilla ole tilastol-

lista merkitystä. Ryhmittelyyn palataan tarkemmin varsinaisten tulosten esittelyn 

yhteydessä.  

 

Tutkimuksessa on myös laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkkejä, 

koska kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus kertoa sanallisesti omia mielipiteitään ja 

kokemuksiaan. Näiden avulla saadut vastaukset laajenivat ja tutkimuksen analyysi-

vaiheeseen saatiin hyödyllisiä ja tuloksia tukevia omakohtaisia kokemuksia. (Verkko-

koulu 2004.) Laadullisella tutkimuksella ei pyritä tekemään tilastollisia yleistyksiä, vaan 

sen avulla pyritään kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä, ymmärtämään tapahtunutta 

toimintaa tai antamaan ilmiölle teoreettisesti ymmärrettävä tulkinta. Tämän tutkimuksen 

kohdalla laadullisen analysoinnin avulla on saatu sekä enemmän tietoa tutkittavan 

ilmiöön johtaneista syistä että ymmärretty kyselyyn vastanneiden henkilöiden ajatuksia 

ja tunteita. (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 27, 87.) Vastauksia on käytetty tukemaan tutki-

muksesta saatuja tuloksia ja niitä on esitetty tarpeen mukaan tutkimuksen tuloksia 

käsiteltäessä. Vastaajasta on kerrottu ikä, sukupuoli, koulutusala, opiskelumuoto ja 

mikäli tiedossa, myös opintojen kesto ennen keskeytymistä, jotta vastaajan voisi tarvit-

taessa tulkita kuuluvan tiettyyn ryhmään. 
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5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys  
 

Tutkimuksen tekeminen edellyttää tiedeyhteisön pelisääntöjen noudattamista, joita ovat 

muiden muassa kriittinen suhde tutkittavaan kohteeseen, puolueeton ajattelutapa, uuden 

tiedon tuottaminen, systemaattinen toiminta, tuotetun tiedon perusteleminen sekä sen 

sitominen teoriaan (Uusitalo 1991, 17–23). Tutkimus pitäisi pystyä perustelemaan ja 

sen sekä teorian että muiden vastaavien tutkimusten välille pitäisi syntyä vuoropuhelua, 

jotta luotettavuutta olisi mahdollista arvioida. Tutkimuksen reabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimusmittarin kykyä mitata aina samaa asiaa mittaus-

tapahtuman ajankohdasta ja tekijästä huolimatta. Validiteetilla taas tarkoitetaan tutki-

muksen pätevyyttä ja hyvyyttä ja että mittari mittaa kattavasti sitä, mitä sen on tarkoitus 

mitata. (Anon. 2005.) Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa selvitettiin tutkittavan käsit-

teen rajat ja miten tutkimus rajattiin vain opintonsa lopullisesti keskeyttäneisiin tietyssä 

koulutusohjelmassa. Koska tutkimus suoritettiin yhdessä koulutusohjelmassa, tulosten 

yleistettävyys ei ole kuitenkaan suoraan mahdollista. Kuitenkin esitelty teoria sekä 

tutkimuksen yhteydessä esitetyt viitteet toisista tutkimuksista mahdollistavat lukijan 

tekemään omat päätelmänsä tutkimuksen luotettavuudesta toisiin vastaavankaltaisiin 

tutkimuksiin verrattuna. Lisäksi tutkimus on toistettavissa samaa kysymyslomaketta eli 

mittaria uudelleen käyttämällä ja voidaan olettaa, että tulokset ovat vastaavankaltaisia. 

Sama vastaaja ei kenties vastaa avoimiin kysymyksiin täysin samoin sanoin, mutta 

tulokset säilyvät silti samansuuntaisina. Koska tutkimuksen kysymykset käsittelevät 

opintojen keskeytymistä ja lomakkeet on jaettu Patujon koulutusohjelman keskeyttä-

neille opiskelijoille, voidaan myös luotettavin mielin uskoa siihen, että mittari on 

mitannut kyseisen koulutusohjelman keskeyttämisiä.  

 

Tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioitsijana toimii ensimmäisenä tutkija itse. Hän 

muotoilee kysymyslomakkeen vastaamaan häntä kiinnostavia asioita ja tulkitsee niitä 

oman ammattitaitonsa perusteella. Erittäin tärkeää on se, että kyselylomakkeen sisältö 

vastaa mitattavaa käsitettä ja sen avulla saadaan oikeita vastauksia tutkittavina oleviin 

ongelmiin. Aloittelevana tutkijana harhautuminen on kokemuksen puutteen vuoksi 

enemmän kuin mahdollista ja tämän minimoimiseksi kyselyn suunnittelun pohjana 

käytettiin jo aiemmin mainittua Frimanin ja Kokon vastaavaa aihetta käsittelevän 

tutkimuksen kyselylomaketta. Kyseisessä tutkimuksessa sekä nuorisoasteen opiskelijat 
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että aikuisopiskelijat saivat oman kysymyslomakkeensa, mutta koska nyt tehdyssä 

tutkimuksessa otos jäi pienehköksi varsinkin aikuisopiskelijoiden kohdalta, päätettiin 

tehdä vain yksi, molemmille ryhmille sopiva kysymyslomake, jotta myös mahdollisesti 

tarvittava keskinäinen vertailu onnistuisi. Tässä tutkimuksessa on tärkeintä selvittää 

taustamuuttujien lisäksi opintojen keskeyttämiseen liittyviä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, 

joten Hämeen ammattikorkeakoulussa käytettyä lomaketta muokattiin tutkimuksen 

tarpeita vastaavaksi ja kysymyksiä sekä vastausvaihtoehtoja muutettiin jonkin verran 

alkuperäisistä.  

 

Tutkimuksen kyselykaavake lähetettiin kaikille niille koulutusohjelman opiskelijoille, 

jotka olivat keskeyttäneet opintonsa siihen mennessä, kun listaus keskeyttäneistä tehtiin. 

Listauksesta jätettiin kuitenkin pois kauneudenhoitoalan 12 opiskelijaa, jotka olivat 

aloittaneet koulutuksensa vuosina 1998–2001, sillä heidän määränsä pienuuden takia ei 

olisi saatu luotettavia tietoja keskeyttämisen syistä. Lisäksi kauneudenhoitoala siirtyi 

omaksi koulutusohjelmakseen syksyllä 2002.  

 

Kyselyyn vastanneet päiväopiskelijat jakautuivat melko tasaisesti kaikkien aloittaneiden 

vuosikurssien kesken. Keskeyttäneiden määrä vuosikurssia kohden oli pääsääntöisesti 

suurempi mitä aiemmin aloittaneesta ryhmästä oli kysymys. Aiemmin aloittaneista ryh-

mistä tuli siis lukumääräisesti enemmän vastauksia, vaikka prosentuaalisesti vastanneita 

oli kaikissa päiväopiskelijoiden ryhmissä suunnilleen yhtä paljon. Poikkeuksellinen vas-

tausmäärä ilmeni kuitenkin vaatetusalan päiväopiskelijoilla, joilla vastauksia tuli suh-

teessa jonkin verran marata-alan opiskelijoita enemmän. Luontevaksi syyksi voisi 

otaksua oman opetusalani, sillä lähestulkoon kaikki kyseiset opiskelijat tunsivat minut 

ainakin nimeltä, mikäli en ollut heitä aikaisen aloitusvuoden takia varsinaisesti opetta-

nut. Mainitsemisen arvoista on kuitenkin se, että vuoden -99 sisäänotosta ei saatu 

yhtään vastausta, sillä kyseisen vuoden opiskelijoista vain yksi keskeytti opintonsa, 

joten vastausten puutteellisuudella ei ole merkitystä tulosten kannalta.  

 

Vaikka aikuisopiskelijoiden määrä tutkimuksessa oli pieni ja sen tilastollinen arvo oli 

siitä syystä vähäinen, heidän vastaustensa suhteellinen lukumäärä nousi korkeaksi, sillä 

se lähenteli 50 prosenttia marata-alan ryhmissä. Vastaajat jakautuivat tasaisesti eri aloi-

tusryhmien kesken, joten voidaan olettaa, että tutkimuksen päätelmät marata-alan 

aikuisopiskelijoiden pohjalta eivät olisi muuttuneet, vaikka vastauksia olisi saatu enem-
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män. Vaatetusalan aikuisopiskelijoilla vastausprosentti oli marata-alaa huomattavasti 

alhaisempi (20 %), mutta tutkimuksen luotettavuutta paransivat kuitenkin omat koke-

mukseni opiskelijana kyseisellä opintolinjalla. Henkilökohtaisten sekä opiskelutoverei-

den kokemusten perusteella pystyin arvioimaan jo muutamien vastausten perusteella, 

mikäli niistä löytyi yhteneväisyyksiä sekä omien että muiden opiskelutovereiden mieli-

piteiden kanssa. Omat kokemukset mukaan lukien voidaan uskoa, että kyseiset vastaus-

määrät riittävät luotettavan tuloksen aikaansaamiseksi.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi verrattiin saatuja tuloksia aiemmin eri 

ammattikorkeakouluissa suoritettuihin tutkimuksiin. Lisäksi tutkimuksen aikana oli 

seurattu aiheeseen liittyviä keskusteluja sekä kerätty lehtikirjoituksia vuosien varrelta 

että keskusteltu asiasta Turun ammattikorkeakoulussa eri koulutusaloilla työskennel-

leiden kollegoiden kanssa koko tutkimuksen ajan. Mitä perusteellisemmin aiheeseen oli 

tutustuttu ja mitä enemmän erilaisia näkökantoja oli otettu huomioon, sitä paremmin 

todellisuus hahmottui. Kaikki tämä paransi tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Koska tutkittaviin ei ole ollut henkilökohtaista kontaktia vaatetusalan opiskelijoita 

lukuun ottamatta, tutkimuksessa ei pystytty syventämään mahdollisesti esiin tulevia 

näkökantoja haastattelujen avulla. Kyselyssä olleiden avoimien kysymysten vastauk-

sissa tultiin kuitenkin saamaan lisätietoja, jotka syvensivät aineistoa ja laajensivat kes-

keyttäneiden opiskelijoiden antamia vastauksia. Aineiston lukemisen jälkeen nousevia 

tuntemuksia ei ollut mahdollista tarkistaa opiskelijalta, kuten haastattelututkimuksessa, 

mutta voitiin kuitenkin uskoa, että opiskelijoiden vastaukset olivat selkeitä ja rivien 

välistä löytyvien mielipiteiden virhetutkinnat eivät olleet mahdollisia. Lukija tehköön 

tästä omat lopulliset päätelmänsä, sillä tutkimukseen sisällytettiin opiskelijoiden kirjoit-

tamia omia kommentteja, jotka selvensivät heidän vastauksiaan.  
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6 TULOKSET  
 

 

Turun ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa yli kymmenen vuotta sitten (vuonna 

1992) väliaikaisena ammattikorkeakouluna Turun teknillisen oppilaitoksen tiloissa, 

jolloin kaikki koulutusohjelmat liittyivät tekniikan alaan. Kokeilulupa laajeni 1.8.1996 

ja mukaan tuli myös uusia koulutusohjelmia muista Turun kaupungin ylläpitämistä 

oppilaitoksista. (Kaupunginvaltuuston päätöslista nro 319.) Myös palvelujen tuotta-

misen ja johtamisen koulutusohjelma (Patujo) otti ensimmäiset opiskelijansa vuonna 

1996. Otoksen ensimmäiset opiskelijat ovat koulutusohjelman alkuvuosilta, jolloin 

toimittiin tilapäisissä tiloissa ja opintoja saattoi olla ympäri kaupunkia eri toimipisteissä 

saman päivän aikana. Lisäksi ammattikorkeakoulun ensimmäiset vuodet menivät 

koulutusohjelmissa opetussuunnitelman kehittämisessä ja toimintojen muokkautuessa 

nykyisiin uomiinsa. Nämä asiat ovat voineet vaikuttaa keskeyttämisiin, sillä ammatti-

korkeakoululle asetutut odotukset on saatettu mieltää todellisuudesta poikkeaviksi.  

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään joitain mahdollisia syitä ammattikorkeakoulu-

opintojen keskeytymiselle ja selvitään syiden taustoja. On kuitenkin huomattava, että 

mikään yksittäinen syy ei ole välttämättä keskeyttämisen taustalla, vaan tilanteeseen 

johtaa useiden ongelmien tai epäkohtien summa. Tästä syystä keskeyttämisen syitä ei 

pystytä määrittelemään yksiselitteisesti eivätkä tutkimukset pysty nostamaan selkeää 

yhtä syytä ylitse muiden. 

 

6.1 Taustamuuttujat  
 

Kyselyyn vastanneista 73,6 % (39 henkilöä) oli päiväopiskelijoita, eli he opiskelivat 

joko marata-alan (52,8 %) tai vaatetusalan (20,8 %) suuntautumisvaihtoehdossa. Kum-

massakin ryhmässä koulutus oli alkanut vuonna 1996 eli Turun ammattikorkeakoulun 

laajentuessa väliaikaiseksi ammattikorkeakouluksi. Tutkimuksen vaatetusalan opiskeli-

joissa on mukana myös vuonna 1999–2000 sisäänotoissa valittuja, jotka hakivat uuteen 

vaatetusalan insinöörin koulutusvaihtoehtoon, joka on laajuudeltaan 160 opintoviikkoa 

eli 20 opintoviikkoa aiempaa pidempi. Vuoden 2000 jälkeen vaatetusalan koulutuksen 
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sisäänotto siirtyi Mynämäen koulutusyksikön muotoilun koulutusohjelmaan, eikä sen 

keskeyttäneitä opiskelijoita ole huomioitu tässä tutkimuksessa.  

 

Vastaajat suuntautumisvaihtoehdoittain

ARESTOS
7,5 %

ATUKERES
15,1 %

MARAS
52,8 %

TEVAS
20,8 %

ATEVAS
3,8 %

MARAS marata-alan 
päiväopiskelijat 
TEVAS vaatetusalan 
päiväopiskelijat
ATUKERES marata-
alan TUKEVA -
ryhmän iltaopiskelijat 
ARESTOS marata-
alan iltaopiskelijat
ATEVAS 
vaatetusalan 
iltaopiskelijat 

 
 

KUVIO 2. Kaikki kyselyyn vastanneet suuntautumisvaihtoehdoittain  

 

Kyselyyn vastanneista (kuvio 2) yhteensä 26,4 % (14 henkilöä) oli iltaopiskelijoita 

(ATUKERES, ARESTOS, ATEVAS), jotka jakaantuivat edelleen marata-alaan (22,6 

%) sekä vaatetusalaan (3,8 %). Vaatetusalalla opistoasteen tutkinnon täydentäjiä on 

otettu sisään vain kahtena vuotena, mikä selittää osin pientä vastausprosenttia. Koska 

koulutus muuttui tasoltaan insinöörikoulutukseksi, piti aikuiskoulutuskin muuttaa insi-

nöörin tutkintoon johtavaksi, mutta vähäisen kiinnostuksen vuoksi kyseistä iltalinjaa ei 

koskaan aloitettu. Vaatetusalan aikuisopintojen sisäänottoja järjestettiin kahtena vuo-

tena, eli -97 ja -98, jolloin samaan sisäänottoon otettiin sekä vaatetusalan- että marata-

alan opiskelijoita. Ammatillisia erikoistumisopintoja lukuun ottamatta opetus ja luennot 

olivat yhteisiä.  

 

Marata-alan aikuisopiskelijat voidaan jakaa kahteen ryhmään koulutuksen rahoittajan 

mukaan. Vuosina -97 ja -98 vaatetuksen (ATEVAS) opiskelijoiden kanssa yhdessä 

aloittaneet marata-alan ryhmät (ARESTOS) olivat iltaopiskelevia restonomeja (7,5 %), 

joiden rahoitus tuli normaalin opetuksen tapaan valtiolta ja kunnilta. Kyselyssä olivat 

mukana myös vuosina -99 ja -00 aloittaneet ryhmät (15,1 % kaikista vastanneista), 

joiden opiskelu on TUKEVA-opiskelua (ATUKERES). Kyselyyn vastanneista aikuis-
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opiskelijoista lähes kaikki TUKEVA-ryhmään pyrkineet mainitsivatkin kyseisen 

ryhmän perustamisen olleen syy opintoihin lähtemiseen.  

 

Kyselyyn vastanneiden ikä  

  

Tutkimukseen vastanneiden päiväopiskelijoiden keskimääräinen ikä vastaushetkellä oli 

26,8 vuotta ja iltaopiskelijoiden 38,4 vuotta. Jotta voitaisiin selvitellä iän vaikutusta 

keskeytymiseen, pitäisi selvittää vastaajien ikä keskeytyshetkellä sekä samalla myös 

heidän opintojensa kesto. Aineiston ja opiskelijatietojen perusteella tämä on mahdol-

lista, mutta tässä tutkimuksessa on tärkeintä osoittaa päivä- ja iltaopiskelijoiden iästä 

johtuvat erilaiset elämäntilanteet. Varhaisaikuisuutensa alkuvuosilla oleva 26-vuotias 

opiskelija elää jo mahdollisesti parisuhteessa ja lasten hankinta tulee ehkä kysymykseen 

lähivuosina. Hän voi myös vasta etsiä elämänkumppaniaan ja nauttia vapaasta elämäs-

tään. Työelämän suhteen 26-vuotias on vasta uransa alussa, sillä hänellä tuskin on ollut 

vakituista työpaikkaa, varsinkaan omalta koulutusalaltaan ellei hänellä ole jo ammatil-

lisia perusopintoja takanaan.  

 

Aikuisopiskelija, jolla on ikää 38 vuotta, on todennäköisesti perheellinen ja hänellä on 

lapsia, joiden ikä saattaa vaihdella pikkulapsista miltei täysikäisiin. Jotta aikuis-

opiskelija olisi hakukelpoinen, hänellä pitäisi olla alan opintoja ja työkokemusta, joten 

hän on todennäköisesti vakituisessa työelämässä. Perheen myötä aikuisopiskelija on 

mahdollisesti hankkinut itselleen asunnon ja muuta omaisuutta, joista hänellä on vielä 

lainoja. Perhe-elämän vaatimukset ja taloudellisen tilanteen säilyminen ovat hänelle 

tärkeitä asioita, jolloin tyytymättömyys opintoihin tai elämäntilanteen vaikeutuminen 

lastenhoidon tai taloudellisen tilanteen vuoksi johtavat helposti opintojen keskeyty-

miseen.  

 

Tilastokeskuksen (2002a) oppilaitostilastojen mukaan Suomen ammattikorkeakouluissa 

opiskelevista päiväopiskelijoista selkeästi suurin ryhmä on iältään 21–23-vuotiaita, kun 

taas iltaopiskelijat ovat yleensä yli 40-vuotiaita tai muutaman vuoden nuorempia. Kun 

samaisesta lähteestä tutkitaan marata-alan opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulussa, 

eniten päiväopiskelijoita havaitaan olevan ikäluokassa 23–25-vuotiaat ja iltaopiskeli-

joita luokissa yli 40-vuotiaat ja 35–39-vuotiaat. Luonnollisesti uudet aloittavat päivä-

opiskelijat ovat nuorempia eli Tilastokeskuksen (2002b) mukaan kaikki ammattikorkea-
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koulut sekä koulutusalat yhteenlaskettuna, suurin osa uusista opiskelijoista on 19–21-

vuotiaita. Koska tämän tutkimuksen opiskelijoiden tarkkaa keskeyttämishetken ikää ei 

pystytä määrittelemään, vaan opiskelijat ovat maininneet kyselyssä ikänsä vastaushet-

kellä, voidaan muutaman vuoden ikämarginaalilla arvella vastaajien vastaavan tilasto-

keskuksen keskimääräistä opiskelijaikää ammattikorkeakouluissa. Aikuisopiskelijoiden 

kohdalla tilastojen ja tutkimuksen tulokset vastaavat hyvin toisiaan.  

 

Kyselyyn vastanneiden sukupuoli  

 

Naispuolisia oli kaikista vastaajista 66 % ja päiväopiskelijoista 59 %. Iltaopiskelijoissa 

naispuolisten osuus oli vallitseva, sillä peräti 85,7 % vastaajista oli naisia. Tämä oli 

odotettavissa, sillä opiskelijat marata-alalla ovat usein naispuolisia ja eikä yksikään 

tutkimukseen vastannut vaatetusalan opiskelija ollut miespuolinen.  

 

AMKOTA-tietokannan mukaan (Ammattikorkeakoulut 2003) ammattikorkeakouluopis-

kelijoista likimain 60 % on yleensä naisia ja varsinkin marata-alalla naisten osuus ylit-

tää koko Suomea tarkastellen jopa 70 %. Vaatetusalan opiskelijoita ei voi tietokannasta 

tarkastella erikseen, sillä alan opiskelijat ammattikorkeakoulusta riippuen voivat olla 

joko tekniikan, kaupan tai kulttuurin koulutusohjelmien alaisuudessa.  

 

Keskeytysajankohta ja suoritetut opintoviikot  

 

Päiväopiskelijoista 66,7 % keskeytti opintonsa ensimmäisen vuoden aikana ja iltaopis-

kelijoista lähestulkoon sama määrä jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Opintojen 

keskeyttäminen painottui siis selkeästi opintojen alkuvaiheeseen ja samaa kaavaa 

noudattaen opintoviikkomääräkin jäi keskeyttäneillä yleensä vähäiseksi. Opintojen kes-

keyttämisen painottumista opintojen alkuvaiheeseen voi selittää väärällä alanvalinnalla, 

paremman koulutuspaikan saannilla tai opiskelumotivaation puutteella. Johonkin edellä 

mainittuun syyhyn liittyvää opiskelumotivaation puutetta voisivat tukea kyselyyn 

vastanneiden useat kommentit, joiden mukaan heillä ei ollut tarkkaa tietoa suoritetuista 

opintoviikoistaan. Joko he kokivat opiskelupaikkansa niin vastenmieliseksi tai heidän 

motivaationsa oli niin alhainen, että heitä ei ollut edes kiinnostanut suorittamiensa 

opintoviikkojen määrä. Opintosuoritusotteen saaminen opintotoimistosta tuskin on yli-

voimaisen hankalaa, vaikka siihenkin eräät vastauksissaan viittasivat.  
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Iltaopiskelijoiden keskeyttämisajankohdan painottuessa ensimmäisen opintovuoden al-

kupuolelle, voidaan olettaa, että opiskelijat joko totesivat opintojen suorittamisen heille 

itselleen hankalaksi perheen tai työn asettamien vaatimusten vuoksi tai he pettyivät 

jollain tavoin tarjottavaan koulutukseen. Lisäksi he eivät olleet saaneet suoritettua opin-

toviikkoja alkuunkaan tai hyvin vähäisessä määrin tai heillä ei ollut mitään tietoa saa-

mistaan opintoviikoista. Viimeksi mainittu voi johtua myös siitä, että iltaopiskelijoiden 

opinnot voivat olla melko hajanaisia ja opintojaksot saattavat jakautua hyvinkin pitkälle 

ajanjaksolle. Tästä syystä alkuvaiheessa keskeyttänyt ei vielä saavuta opintoviikkoja 

saatikka tiedä niitä kertyneen.  

 

Myös Hyvönen (2002, 12–13) on todennut tutkimuksessaan, että opintojen keskeyty-

misajankohta on painottunut ensimmäiseen opintovuoteen. Hyvösen tutkimuksessa 

opintoviikkosuoritusten mediaani oli alle 20 opintoviikkoa, kun tässä tutkimuksessa se 

nousee korkeammaksi (koko otoksessa 27,5 opintoviikkoa). Asiaan voi vaikuttaa tutki-

muskohteina olevien alojen erilaisuus, sillä Hyvönen on tutkinut tekniikan opintoja, 

mutta merkitystä on myös vastaajien määrällä. Hyvösen tutkimuksesta ei käy ilmi, 

ovatko kaikki vastaajat ilmoittaneet suorittamansa opintoviikkomäärän, kun tämän 

tutkimuksen kyseisen vastauskohdan tyhjäksi jättäneiden tai asiasta tietämättömien 

osuus on runsas neljännes kaikista vastanneista. Tutkimuksen tulosta kuitenkin tukee 

esitetty kysymys opiskelukuukausien määrästä, joka viittaa vahvasti siihen suuntaan, 

että keskeyttämiset tapahtuvat pääosin ensimmäisen vuoden aikana.  

 

Kyselyyn vastanneiden pohjakoulutus  

 

Päiväopiskelijoista 61,5 % oli ylioppilaita ja 23,1 % ammatillisen koulutuksen suoritta-

neita (kuvio 3). Kaksoistutkinnon eli ammatillisen koulutuksen sekä ylioppilastutkinnon 

suorittaneita oli 10,3 %. Vastaavan kaltaisia lukuja ilmeni myös Hyvösen (2002, 13) 

tutkimuksessa.  
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Taustakoulutus (päiväopiskelijat)

Lukio
61,5 %

Lukio ja
muun alan 
koulutus
2,6 %

Kaksois-
tutkinto
10,3 %

Ammattikoulu
23,1 %

 
 

KUVIO 3. Keskeyttäneiden päiväopiskelijoiden pohjakoulutus ennen ammattikorkeakouluopintoja   

 

Ammattikorkeakouluun hakeutuu selkeästi enemmän lukion suorittaneita opiskelijoita, 

mikä saattaa näkyä keskeyttämistilastoissa. Omat valinnat eivät ole selviä ja käsitykset 

ammatin hyvistä ja huonoista puolista eivät ole selkeytyneet. Ammatillisen koulutuksen 

suorittaneet nuoret ovat jo valitsemallaan alalla ja keskeyttävät tuskin opintojaan alan 

vaihtamisen takia. Alan vaihtajia keskeyttäneissä opiskelijoissa oli vain muutamia ja 

hekin olivat lukion suorittaneita eli joko kokeilivat uutta alaa tai viettivät aikaa yli-

opiston pääsykokeita odotellessa.  

 

Aikuisopiskelijat tulevat ammattikorkeakouluun pätevöittämään tutkintonsa tämän 

päivän vaatimusten tasolle, joten jo hakuvaiheessa hakijoilta edellytetään yleensä vähin-

tään alan opistotasoista koulutusta tai ammatillisen koulutuksen lisäksi runsasta työ-

kokemusta. Aikuisopiskelijoista yhteensä 85,6 % on ilmoittanut joko ammattikoulun, 

lukion ja ammattikoulun, opistoasteen tai pedagogiset opinnot, jossa on pääsyvaati-

muksena alan ammatilliset opinnot. Tämän tutkimuksen kannalta aikuisopiskelijoiden 

kohdalla ei tarvitse erityisesti selvittää koulutustaustaa, koska niin sanottuihin jatko-

opintoihin hakeutunut opiskelija tuskin keskeyttää alan vaihtamisen takia, vaan voidaan 

jo etukäteen olettaa, että syy löytyy jostain muualta.  

 

Hakeutuminen koulutusohjelmaan  

 

Kaikista kyselyyn vastanneista 75,5 % oli ensisijaisesti hakeutunut opiskelemaan Turun 

ammattikorkeakoulun kyseiseen koulutusohjelmaan ja vain 18,9 % oli vastaanottanut 
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opiskelupaikan muulta sijalta (kuvio 4). Päiväopiskelijoista ensisijaisella paikalla oli 

74,4 % ja iltaopiskelijoista 78,6 %, joskin 14,3 % iltaopiskelijoista ei ollut vastannut 

kyseiseen kysymykseen. He eivät olleet kenties ymmärtäneet kysymystä tai pitivät 

ensisijaisuutta itsestään selvänä. Lisäksi ensisijaisuus on termi, jota käytetään yleensä 

yhteisvalintaan liittyvissä hakukaavakkeissa.  

 

Hakusijanumero TuAMK:uun? (päiväopiskelijat)

1. sija
 74,4 %

2. sija
 23,1 %

 
 

KUVIO 4. Päiväopiskelijoiden hakeutuminen Patujon koulutusohjelmaan  

 

Opintojen keskeytyminen ei ole todennäköisesti voinut johtua edellisten tulosten perus-

teella hakusijanumerosta, sillä ¾ hakijoista on tullut ensisijaisesti Turun ammat-

tikorkeakouluun kyseiseen koulutusohjelmaan. Asiaa voidaan miettiä tietenkin myös 

siltä kannalta, että ensisijaisuus liittyy vain yhteisvalintaan ammattikorkeakouluissa 

sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Mikäli opiskelija on halunnut yliopistoon, hän ei ole 

sitä maininnut yhteisvalinnassa.  

 

6.2 Keskeyttämisen syyt  
 

Vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme tärkeintä syytä opintojen keskeytymiseen. 

Seuraavissa kuviossa esitetään sekä päivä- että iltaopiskelijoiden mainitsemat syyt ja 

varsinaisia syihin liittyviä tekijöitä pohditaan tarkemmin vasta seuraavissa kappaleissa.  
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Päiväopiskelijoiden keskeytyssyyt  

 

Keskeyttämisen syyt (päiväopiskelijat)
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KUVIO 5. Kyselyyn vastanneiden päiväopiskelijoiden arviot keskeyttämissyidensä tärkeysjärjestyksestä 

(1= tärkein syy) prosenttiosuuksina kaikista vastanneista.  

 

Oheisessa kuviossa (kuvio 5) näkyvät kaikkien keskeyttämissyiden saamat arvioinnit eli 

miten tärkeäksi syyksi päiväopiskelijat ovat annetun vaihtoehdon maininneet. Kyseisistä 

vaihtoehdoista he ovat saaneet valita kolme asteikolla 1-3 tai mainita kohdassa muut 

syyt jotain heille itselleen olennaisempaa. Näillä arvioinneilla kuviosta on mahdollista 

tehdä jo joitain päätelmiä, mutta jotta johtopäätökset eivät vääristyisi, muokattiin lisäksi 

vastauksille annettuja painokertoimia. Liitteistä (liite 2) löytyvässä kuviossa käytettiin 

painotettua keskiarvoa, jossa vastaus 1 saa painokertoimekseen kolme, vastaus 2 saa 

painokertoimekseen kaksi ja vastaus kolme saa painokertoimekseen yksi. Kysymyk-

sessä pyydettiin merkitsemään suurin syy ykkösellä, seuraava kakkosella, jne.  

 

Kun keskeyttämissyitä tarkastellaan painotetun keskiarvon avulla (liite 2), päiväopiske-

lijoiden keskeyttämissyiksi nousevat pettyminen opetukseen sekä opetusjärjestelyihin. 

Opiskelupaikan saaminen muualta näkyy vasta kolmanneksi suurimpana syynä, mutta 

lähestulkoon sama määrä vastauksia löytyy myös väärästä alanvalinnasta. Saatua tulosta 

voidaan verrata lomakkeessa kysyttyyn kohtaan, jossa tiedustellaan johtuiko opintojen 

keskeytyminen koulusta vai henkilökohtaisista syistä.  
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Oliko keskeyttämisen syy enemmän 
koulussa vai henkilökohtainen? 

(päiväopiskelijat)

51,3 %

38,5 %

7,7 %

2,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 %

Koulussa

Henkilökohtainen

Sekä että

Ei vastausta

 
 

KUVIO 6. Keskeytymissyyn taustatekijä. (Päiväopiskelijat)  

 

Tämän kontrollikysymyksen tulos (kuvio 6) tukee myös edellä mainittuja keskeytys-

syitä, joiden pohjalta on mahdollista päätellä, että päiväopiskelijoiden keskeyttämisen 

taustalla ovat ensisijaisesti koulusta johtuvat syyt. Koulutukseen liittyviä sisältöjä kes-

keytymisen ehkäisyn kannalta tarkastellaan erikseen myöhemmissä kappaleissa.  

 

Ristiintaulukointia varten keskeyttämissyyt ryhmiteltiin neljään luokkaan: keskeytys oli 

oppilaitoksen syy, keskeytys johtui väärästä alasta, keskeytys johtui henkilökohtaisista 

syistä ja keskeytys johtui työelämään siirtymisestä (liite 3). Taulukko 1 osoittaa riippu-

vuuden keskeytysajankohdan ja edellä määritellyn keskeytyssyyn välillä.  

 
TAULUKKO 1. Ryhmitellyn keskeytyssyyn ja keskeytysajankohdan riippuvuus.  

 

Havaitaan, että pääasiallinen keskeyttämissyy keskeyttämisen ajankohdasta riippumatta 

liittyy oppilaitoksesta johtuviin tekijöihin. Väärästä alanvalinnasta johtuvat keskeyt-

tämiset tapahtuvat pääosin ensimmäisenä opintovuonna, toisin kuin henkilökohtaiset 

Keskeyttämisen syy 1. vuosi 2. vuosi 
tai myöh.

Oppilaitoksen syy 31 18
Väärä ala 26 4
Henk.koht.syy 10 8
Työelämään siirtyminen 4 6

χ2=9,8; vapausast.=3;
p=0,02
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syyt, jotka eivät suuremmin ole riippuvaisia suoritetuista opintovuosista. Patujon koulu-

tusohjelmassa työelämän imu koulutuksen edetessä ei ole ongelma, vaikka työelämään 

siirtymiset aavistuksen kasvavatkin opintovuosien kertyessä, sillä työelämään siirtyvien 

osuus keskeyttäneistä on melko pieni. Erot ensimmäisenä vuonna ja myöhemmin kes-

keyttäneiden välillä ovat tilastollisesti merkitseviä.  

 

Iltaopiskelijoiden keskeytyssyyt  

 

Myös iltaopiskelijoiden mainitsemat keskeytyssyyt esitetään ensin opiskelijoiden anta-

mien arviointien mukaisesti sekä sen jälkeen painotetun keskiarvon avulla ilmaistuna 

(liite 4). Aikuisopiskelijoilla ei esiinny suurta eroa eri ilmaisutavoissa, mutta selvyyden 

vuoksi ne on kuitenkin tarpeellista esittää samalla tavoin.  

 

Keskeyttämisen syyt (iltaopiskelijat)
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KUVIO 7. Kyselyyn vastanneiden iltaopiskelijoiden arviot keskeyttämissyidensä tärkeysjärjestyksestä 

(1= tärkein syy) prosenttiosuuksina kaikista vastanneista.  

 

Iltaopiskelijoiden numeerisin arvioin ilmaistuja keskeyttämissyitä (kuvio 7) tarkastel-

lessa voidaan jo päätellä, että ne poikkeavat päiväopiskelijoiden mainitsemista syistä. 

Kuviosta erottuvat jo tässä selkeästi henkilökohtaiset syyt sekä ajan puute. Henkilö-

kohtaisissa syissä vastaajat olivat erikseen maininneet pitkän opiskelumatkan tuomat 

hankaluudet, motivaation puutteen sekä lastenhoitoon liittyvät ongelmat syinä opintojen 

keskeytymiseen.  
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Aikuisopiskelijat kokivat erityisen ongelmalliseksi ajan puutteen opintoja, työ- ja perhe-

elämää yhteen sovittaessa. Painotetun keskiarvon avulla ilmaistuna (liite 4) keskeytys-

syyt eivät enää paljoa muutu, joskin kolmanneksi suurin syy jakautuu opetusjärjeste-

lyiden tuottaman pettymyksen sekä muiden syiden kesken. Muita syitä sanallisten 

vastausten perusteella eriteltäessä nousee esille työ sekä erikseen mainittuna Tukeva-

opinnot. Työ liittyy varmasti osittain ajan puutteeseen ja TUKEVA-opinnot taas eivät 

täyttäneet opetukseen tai opetusjärjestelyihin liitettyjä odotuksia.  

 

Oliko keskeyttämisen syy enemmän koulussa vai 
henkilökohtainen? (iltaopiskelijat)

0,0 %

7,1 %

71,4 %

14,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 %

Ei vastausta

Sekä että

Henkilökohtainen

Koulussa

 
 

KUVIO 8. Keskeytymissyyn taustatekijä. (Iltaopiskelijat)  

 

Kuten aikuisopiskelijoiden keskeytyssyiden perusteella on jo odotettavissa, aikuis-

opiskelijoiden mielestä opintojen keskeytymiseen johtavat syyt (kuvio 8) ovat enemmän 

henkilökohtaisia, kuin koulusta johtuvia. Aikuisten työ- ja elämäntilanne sekä perheen 

asettamat vaatimukset nousevat usein opintoja tärkeämmiksi, varsinkin, jos opintoihin 

ei olla jostain syystä tyytyväisiä. Toimeentulon hankkiminen on välttämätöntä eikä 

perheen vaatimuksiakaan voi täysin unohtaa.  

 

6.2.1 Opiskelupaikkojen määrä ja markkinointi  
 

Opiskelupaikan valinta lukion jälkeen  

 

Alle 20-vuotias lukionsa päättävä nuori joutuu tekemään suuren päätöksen lähtiessään 

opiskelemaan. Pussilan (2002) varsinaissuomalaisten lukioiden noin 1000 abille teke-
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män tutkimuksen mukaan melkein kaksi viidesosaa vastaajista tiesi mille alalle hän 

tulee hakeutumaan lukion jälkeen. Hieman vajaa kolmannes vastaajista epäröi useiden 

koulutusvaihtoehtojen välillä ja vajaa viidesosa ei ollut miettinyt jatko-opintojaan 

kovinkaan tarkasti. Joka kymmenes vastaajista oli käyttänyt strategiaa, jossa karsitaan 

pois epämiellyttävät alat ja pyritään jäljelle jääneelle alalle opiskelemaan. (Pussila 2002, 

62–63.) Jos opiskelupaikan haku tehdään miltei arvan perusteella, ei voida olettaa, että 

valinta aina onnistuu.  

 

Pussilan tutkimuksen mukaan abiturienttien tiedot lukion jälkeisistä koulutusvaihto-

ehdoista ovat vähäiset. Kaksi viidesosaa tutkimuksen abiturienteista on sitä mieltä, että 

heidän tietonsa eri ammateista ja työelämästä on riittämätöntä, vaikka asioita on 

pohdittu lukiokoulutuksen aikana. Koska abiturientit ovat melko epävarmoja kiinnostus-

tensa kohteista, heille ei pystytä tarjoamaan tarkasti tiettyihin ammatteihin liittyvää 

tietoa. Mikäli tulevat opiskelupäämäärät ovat selvillä, tiedon hankkiminenkin helpottuu. 

(mt. 57–58.; vrt. Friman & Kokko 2000, 27)  

 

Tässä tutkimuksessa 12,8 % opintonsa keskeyttäneistä päiväopiskelijoista mainitsi 

syyksi väärän alanvalinnan ja 13,2 % keskeytti, koska sai uuden ja todennäköisesti 

mielekkäämmän opiskelupaikan muualta. Pussilan (2000) ja tämän tutkimuksen perus-

teella alanvalintaan pitäisi käyttää ehdottomasti enemmän aikaa ja eri ammattialojen 

tuntemusta olisi lisättävä. Lukioiden ammatinvalinnan ohjaukseen olisi kiinnitettävä 

enemmän huomiota ja tulevia opiskelijoita pitäisi ammattikorkeakoulujen avoimien 

ovien päivinä informoida konkreettisemmin siitä mitä koulutus sisältää ja mihin se val-

mistaa. Koulutusesitteillä jaettu tieto voi olla vain murto-osa siitä, mitä esimerkiksi 

opintojensa loppuvaiheessa oleva tai jo ammattiin valmistunut opiskelija pystyy omin 

sanoin kuvaamaan.  

 

Korkeakouluopintojen suuri määrällinen tarjonta  

 

Opetusministeriön tavoitteen mukaisesti ikäluokasta 65–70 %:lle tulisi tarjota mahdol-

lisuus korkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen avulla lisättiin korkea-

koulutusta antavien oppilaitosten lukumäärää ja opiskelumahdollisuudet lisääntyivät 

huomattavasti yliopistojen ja teknillisten korkeakoulujen rinnalla. Markkinoinnin avulla 

ammattikorkeakouluista tehtiin kiinnostavia vaihtoehtoja yliopistoille ja ovet aukenivat 
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yhä useammille. Käytännössä on kuitenkin mahdotonta, että kaikkien sisään pyrkivien 

ja opiskelupaikan saavuttavien nuorten valmiudet riittäisivät ammattikorkeakouluopin-

noista selviämiseen, sillä opinnot vaativat kuitenkin itsenäistä tiedonhakua ja oppimista. 

(vrt. Hyvönen 2002, 21.)  

 

Tavoitteen mukaisen kahden kolmasosan ikäluokasta pitäisi olla opiskeluvalmiuksiltaan 

keskitason yläpuolella, jotta he selviäisivät korkeakouluopinnoista. Kuitenkin osa 

ammattikorkeakouluopintoihin hakeutuvista tulee suoraan ammattioppilaitoksista ja 

heidän pohjatietonsa poikkeavat varsinkin kielten ja matemaattisten aineiden osalta 

lukiokoulutuksen suorittaneiden tiedoista. Opiskelija-aineksen erilaisuus ja suuret opis-

kelijamäärät aiheuttavat väistämättä ongelmia opintojärjestelyissä ja vaikuttavat myös 

opiskelijoiden menestymiseen. Opetusresurssit ovat pieniä ja vauhti on kovaa, jolloin 

heikot opiskelijat jäävät helposti opiskeluissaan jälkeen. Ongelma on selkeästi huomat-

tavissa tekniikan koulutusohjelmissa, joissa ilmiö esiintyy varsinkin matematiikan opin-

noissa. Tukikursseja ei ole rahoituksen vähyyden vuoksi mahdollista järjestää ja 

itseopiskelun määrä kasvaa vuosi vuodelta. (vrt. mt. 28.)  

 

Niemisen ja Aholan (2003, 133) tekemästä tutkimuksesta selviää, että ammattikorkea-

koulujen suuri määrä ja valmistuvien runsas lukumäärä askarruttaa nuoria. Ammatti-

korkeakoulut saavat tiedekorkeakouluja alhaisemman arvostuksen ja statuksen ja 

järjestelmän uutuus aiheuttaa pohdintaa. Kyseisen tutkimuksen mukaan uskottavuuden 

puute on osasyynä ammattikorkeakouluopintojen keskeytymiseen. Ammattikorkea-

koulujen opiskelijat siirtyvät muihin oppilaitoksiin ja muille aloille, koska vaistoavat, 

että valitulla alalla ei riitä tulevaisuudessa töitä, kun kilpailu tiedekorkeakouluista 

valmistuvien saman alan opiskelijoiden välillä kiristyy.  

 

Virheellinen markkinointi  

 

Turun ammattikorkeakoulun markkinointistrategia on usein kiteytetty yhteen 

lauseeseen: ”Hanki elämä!” Lauseen tarkoituksena on todennäköisesti tavoitella mah-

dollisemman suurta hakijamäärää ja käyttää tätä vetovoimaisuuden mittarina. (vrt. 

Hyvönen 2002, 29.) Suureen hakijamäärään mahtuu sekä kiinnostuneita että vähemmän 

kiinnostuneita opiskelijaehdokkaita, joista suurella todennäköisyydellä ainakin hyvin 

paperein hakeneet tulevat valituiksi.  
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Ammattikorkeakoulujärjestelmä on hankkinut itselleen tunnettavuutta massiivisella 

markkinoinnilla ja ylisanoilla. Nuoret ovat herkkiä mainonnan vaikutuksille ja he 

muokkaavat mielikuvansa pitkälti niiden perusteella. Lerkkasen (1999) tutkimuksen 

mukaan lukion päättyessä abiturienteilla on pakonomainen tarve etsiä itselleen opiskelu-

paikka ja median luoma kuvitteellinen mielikuva ammattikorkeakoulusta vaikuttaa 

hakupäätöksen tekemiseen. Lukiosta tulevilla nuorilla on melko hatara kuva amma-

tillisuudesta ja työelämästä, mikä näkyy epätodellisina tulevaisuuden haaveina ja 

ajatuksina. (Friman 2001, 42.)  

 

Pussilan (2002, 61) tutkimuksessa abiturientit mainitsivat tärkeimmäksi tietolähteekseen 

työelämään ja koulutukseen liittyvän tiedon hankinnassa koulutusoppaat ja muut kirjal-

liset tiedotteet. Ajankohtaisten koulutusvaihtoehtojen eri mahdollisuudet oli helppo 

hahmottaa virallisista tietolähteistä, mutta muitakin lähteitä oli käytetty. Puolet vastan-

neista mainitsi tärkeiksi vaihtoehdoiksi koulun oppilaanohjauksen, eri aloilla työskente-

levät tai opiskelevat tuttavat, keskustelut ystävien kanssa sekä oman työkokemuksen. 

Koska koulutusoppaat saavat tutkimuksessa suuren painoarvon, niiden antamaan sisäl-

töön olisi ehdottomasti panostettava. Mikäli tietoa ei saada muualta, haku perustuu 

pelkästään oppaan tietoon, mikä ei saa antaa opinnoista vääristävää kuvaa.  

 

Jos markkinointi ja todellisuus eroavat suuresti toisistaan, opiskelija pettyy korkea-

kouluun ja hakeutuu muualle. Opinnoilta odotetaan korkeakoulumaisuutta, työelämä-

yhteyksiä, laajoja valinnan mahdollisuuksia sekä kansainvälisyyttä, joista opinto-

oppaassa sekä mainoksissa puhutaan. Oman tutkinnon sisällön voi muokata mielei-

sekseen ja verkostoituminen on mahdollista työelämän kanssa suoritettavien projektien 

ansiosta. (vrt. Yleisopas 2003/2004, 5.) Valitettavasti todellisuus ei aina vastaa mainon-

taa ainakaan pienissä koulutusohjelmissa. Valintojen mahdollisuus kutistuu oppilas-

määrän pienentyessä, eikä kaikkia opinto-oppaassa mainittuja valinnaisia opintojakso-

jakaan voida järjestää rahoituksellisista syistä. Oman suunnitellun henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman noudattaminen ei ehkä olekaan mahdollista ja vaihtoehdot oman 

kiinnostuksen mukaisen koulutuksen luomiseen kaventuvat. Tämä voi vähentää myös 

myöhemmän työllistymisen mahdollisuuksia, mikäli koulutuksesta saa vain suppean 

alueen osaamista.  
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Korkeakoulumaisuus ja toisaalta ammatillisuus pitäisi näkyä opetuksessa ja opetus-

menetelmissä. Varsinkin ammattikorkeakoulun alkutaipaleella, jolloin opetusta ja sen 

sisältöä vielä kehitettiin, todellisuus ei vastannut luvattua. Opetussuunnitelmat kehittyi-

vät ja sisällöt muokkautuivat kun opiskelu oli jo käynnissä. Päättäjät, sen paremmin 

kuin opettajatkaan, eivät tienneet missä pitäisi mennä ja mitä opiskelijoille pitäisi 

tarjota. Varsinkin täydennyskoulutuksena järjestettävät opinnot turhauttivat pitkän 

työkokemuksen omaavia aikuisopiskelijoita, jotka eivät saaneet tietotaitoaan päivitettyä. 

Osaavat ja tulevaisuuteen katsovat opettajat puuttuivat ja tyhjästä luominen oli vaikeaa.  

 

"Liian itseohjautuvaa, liian paljon olisi pitänyt tehdä omia valintoja. Ei selkeää 
ohjausta. Viikonloput (perjantai-ilta + lauantaipäivä) Turussa joskus ihan tur-
haan (ei opetusta), muutoin monimuotoa." 45-vuotias nainen, marata-alan 
iltaopiskelija, 0,5 vuotta opintoja  

 

Mainontaan ja todellisuuteen pettynyt opiskelija vaihtaa turhautumisensa takia helposti 

oppilaitosta tai lähtee seuraavalle asteelle yliopistoon. Korkeakoululaitokseen kuulu-

valta oppilaitokselta odotetaan paljon ja jos opetus vastaa ammattioppilaitosta, niin 

monet turhautuvat ja jättävät opinnot kesken jo ensimmäisen vuoden aikana.  

 

"Opetus oli liian koulumaista. Opinnoissa ei ollut mitään valinnan mahdollisuutta, 
vaikka etukäteen mainostettiin opinto-oppaissa. Opintojen sisältö oli ammatti-
koulumaista, teoriaa oli liian vähän. Opinnoista sai todella erilaisen kuvan 
mainoksista ja opinto-oppaista, koulutukseen haki aivan vääriä ihmisiä. Myös 
yleinen "lopettamisvimma" madalsi kynnystä keskeyttää koulutus (Omasta 
ryhmästäni 1,5 v. aikana keskeyttivät puolet opiskelijoista.)." 25-vuotias nainen, 
vaatetusalan päiväopiskelija, 50–60 opintoviikkoa   

 

Ammattikorkeakoulujen olisi myös syytä panostaa työelämään suuntautuvaan markki-

nointiin. Korkeakoululaitoksen uudistuminen ja opintoasteen tutkintojen poistuminen 

sekä niiden merkitys opintojen sisältöön ja tutkintonimikkeisiin ei ole vielä selkiytynyt 

työelämän edustajille. Koska uusia nimikkeitä on paljon ja niiden historia on lyhyt, 

opiskelija ei pysty sanomaan mihin tehtävään hän on koulutuksensa pohjalta pätevä. 

Niemisen ja Aholan (2003, 133) tutkimuksen mukaan opintojen jälkeinen valmistu-

minen koetaan hankalaksi, koska työnantajilla ei ole selkeää käsitystä tutkinto-

nimikkeistä ja niiden sisällöistä. Työnantajat eivät erota ammattikorkeakoulututkinnon 

ja opistoasteen tutkinnon eroja eli he eivät tiedä millaisiin tehtäviin ammattikorkea-

kouluopinnot antavat pätevyyden. (Nurmi 1998.) 
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Pakkohaku  

 

Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren tulee aktiivisesti hakea 

kolmea opiskelupaikkaa, jotta hän säilyttäisi opintotuen. Esimerkiksi ylioppilailla 

aktiivinen haku tarkoittaa hakeutumista yhteisvalinnan kautta vähintään kolmeen am-

mattikorkeakoulun koulutusohjelmaan tai ammattikoulutukseen ylioppilaskiintiössä. 

Yksi kolmesta vaihtoehdosta voi olla yhteishaun ulkopuolella eli esimerkiksi yliopis-

tossa. (Laki työmarkkinatuesta 1993 ja 1996.)  

 

Koska pelkästään yliopistoon hakeutuminen ei riitä aktiivisuuden näytöksi, moni nuori, 

joka ei alun perin ole halunnut ammattikorkeakouluun, valitsee hakukohteekseen mah-

dollisimman vaikeapääsyisen tai jopa yhteyshaussa mukana olemattoman koulutus-

ohjelman (Liiten 2003c, A13). Tämä lisää valintakokeisiin tulevien määrää ja estää 

samalla huonommalla todistuksella hakeneen, mutta koulutusohjelmasta oikeasti kiin-

nostuneen hakijan mahdollisuutta tulla valituksi valintakokeisiin. On myös mahdollista, 

että kyseinen vastahakuinen hakija tuleekin valituksi ja hän ottaa opiskelupaikan 

vastaan, koska ei ole muutakaan tekemistä. Hyvin todennäköisesti kyseinen henkilö 

keskeyttää opintonsa, mikäli pääsee häntä kiinnostavalle alalle myöhemmin. (vrt. 

Friman & Kokko 2001, 12–13.)  

 

Helsingin sanomissa olleessa kirjoituksessa (Liiten 2003c, A13) mainitaan Opetus-

ministeriön tutkimuksen mukaan syksyn 2003 yhteyshaussa olleen matkailu-, ravitse-

mis- ja talousalalla valintakokeeseen saapumattomia hakijoita 49,46 % ja kaiken kaikki-

aan miltei kolmannes kaikista syksyn yhteyshakuun ilmoittautuneista hakijoista ei 

saapunut valintakokeeseen. Määrä on huomattava, vaikka se ei näy varsinaisena ilmiönä 

koulutuksen keskeyttäneiden määrässä, koska nämä henkilöt karsiutuvat pois jo valinta-

kokeissa. Saattaa kuitenkin olla, että pakko-osallistuminen valintakokeisiin tuottaa 

opiskelupaikan, johon hakija ei olisi vapaaehtoisesti hakeutunut. Opiskelijan motivointi 

vastenmielisiin opintoihin on miltei turhaa ja keskeyttäminen on enemmän kuin 

todennäköistä ensimmäisten opintokuukausien aikana. (vrt. Pakkanen 2003, 28.)  
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Oppilasvalinta  

 

Opiskelijavalinnassa pitäisi kiinnittää huomiota opiskelijan motivaatioon alaa kohtaan, 

sekä hänen ensisijaista kiinnostustaan kyseistä koulutusohjelmaa sekä ammattikorkea-

kouluopintoja kohtaan. Mikäli näitä asioita ei huomioida opiskelijavalinnassa tai valinta 

tapahtuu pelkästään pääsykokeen perusteella, oppilaitokseen tulee edelleen opiskelijoita 

joiden motivaatio opintoihin on alhainen.  

 

Tyypillisesti opintojen keskeyttäminen opintojen alkuvaiheessa tapahtuu koulutuksen 

vaihdon takia (Vuorinen ja Valkonen 2001, 63). Vaikka opiskelijavalinnan suoritta-

minen pelkkien todistusten tai todistusten ja kirjallisen pääsykokeen avulla tulee 

ymmärrettävästi haastatteluja edullisemmaksi, voisivat oikeaan osuneet opiskelija-

valinnat vähentää kustannuksia huomattavasti, mikäli keskeyttämiset vähenisivät. Parin-

kymmenen minuutin uhraus ennalta todistusten avulla seulottujen pyrkijöiden moti-

vaation tarkistamiseksi on pieni summa verrattuna tuhansien eurojen arvoisen koulu-

tuksen keskeytymiseen. Mukanaolo kauneudenhoidon koulutusohjelman pääsykokeissa 

useana vuonna on vakuuttanut minut haastattelun tärkeydestä. Opiskelija paljastaa 

huomaamattaan motivaationsa vastatessaan kysymyksiin ja joukosta on mahdollista 

erottaa kiinnostuneet hakijat ja pelkät kokeilijat. Tutkimuksen otosjoukossa ei ollut 

kauneudenhoitoalan opiskelijoita, koska keskeyttäneitä ei ollut kuin pari kappaletta 

koulutusohjelman olemassaolon aikana. Heidän keskeyttämisensä tutkimisella ei olisi 

ollut mitään tilastollista merkitystä.  

 

Valintakokeet voivat antaa myös virheellisen kuvan opintojen vaativuudesta. Muuta-

missa opintojen keskeyttämistä tutkivissa tutkimuksissa mainitaan opintojen vaatimus-

taso joko liian korkeaksi tai liian alhaiseksi. Opintoja pidetään harvemmin liian help-

poina, kun taas vaikeus voi korostua aloilla, jonne saa opiskelupaikan vähäisin tiedoin 

ja alhaisella pistemäärällä. Tämä voi tapahtua, jos hakijoiden määrä on pieni ja karsinta 

jää vähäiseksi tai sisään otetaan suuri määrä opiskelijoita. Valintakokeiden kautta sisään 

päässyt vähäiset tiedot hallitseva opiskelija luottaa omaan lähtötasoonsa ja aloittaa 

opiskelut innokkaana. Tämä ilmiö korostuu erityisesti tekniikan alan opinnoissa, joissa 

matematiikan opinnot sijoittuvat ensimmäisiin opintovuosiin. Todellisuudessa opinnot 

vaativat laajan matematiikan hallintaa, eikä tukiopetusta tai peruskursseja voida tarjota 

resurssien vähyyden takia. Opiskelija tuntee itsensä harhaanjohdetuksi, epäonnistu-
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neeksi ja huonoksi, jotka kaikki vain vahvistavat eropäätöksen tekemistä. (Friman 2001, 

42; vrt. Hyvönen, 2002, 25–26.)  

 

Toissijainen koulutuspaikka hakuvaiheessa  

 

Lukiosta valmistuneet hakeutuvat yleensä useampaan koulutukseen, sillä mainittu 

pakkohaku jo edellyttää tätä tai he eivät ole vielä varmoja alanvalinnastaan. Usein 

tavoitteena on yliopistotasoinen opiskelupaikka, mutta harva pääsee opiskelemaan 

ensimmäisellä yrittämällä. Jotain niin sanottuna välivuotena pitää tehdä ja jos ammatti-

korkeakoulun valintakokeissa saa opiskelupaikan, moni ottaa sen vastaan. Osa opiskelu-

paikan saaneista ei ole aivan varmoja alanvalinnastaan, joten he lähtevät vuodeksi 

kokeilemaan opiskelua ammattikorkeakoulussa ja yrittävät sisäänpääsyä yliopiston 

pääsykokeissa vuoden kuluttua uudelleen.  

 

"Ensisijainen toiveeni oli päästä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokseen. En 
päässyt sinne, mutta pääsin amk:n vaatetustekniikkaa opiskelemaan. Olin 
päättänyt hakea vielä kerran TOKL:iin ja pääsin! Jos en olisi päässyt toisella 
kerralla, olisin jatkanut opintoni Turun AMK:ssa loppuun. Olen kyllä kuullut 
entisiltä luokkatovereiltani, että koulutuksen taso on AMK:ssa pudonnut alas ison 
harppauksen −− Olen siis tyytyväinen, että pääsin pois." 22-vuotias nainen, vaate-
tusalan päiväopiskelija, 27 opintoviikkoa  

 

Tutkimuksen päiväopiskelijoista peräti kaksi kolmasosaa (66,7 %) keskeytti opintonsa 

ensimmäisen vuoden aikana ja keskeyttäneiden määrä painottui selvästi ensimmäisen 

opintovuoden toiselle puolikkaalle (puolet keskeyttäneistä ilmoitti keskeytymisen tapah-

tuneen 6.−9. opintokuukauden aikana.). Mikäli keskeyttäminen tapahtuu ensimmäisen 

opintovuoden aikana tai sen jälkeen, voidaan usein päätellä, että opiskelija ei ole ollut 

tyytyväinen opintoihin, alaan tai on alun perin halunnut muualle opiskelemaan. Alasta 

epävarma tai yliopisto-opintoihin motivoinut nuori etsii varmasti oikeaa paikkaansa ja 

mikäli pääsykokeissa onnistaa, hän vaihtaa opiskelupaikkaa. Vuorisen ja Valkosen 

tutkimuksessa (2001, 61–63) keskeyttäneiden profiiliksi muodostui useimmiten ylioppi-

laspohja ja heidän keskeyttämisensä ajoittui useammin opintojen alkuvaiheeseen.  
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6.2.2 Opiskelijoiden motivaatio  
 

Motivaatio-ongelmat  

 

Monissa tutkimuksissa mainitaan motivaatio-ongelmat opintojen keskeyttämissyiden 

takana (ks. esim. Vuorinen & Valkonen 2001, 61; Seinä 2000, 17–20, ). Motivaation 

alhaisuus voi johtua Vuorisen (2001, 25) mukaan useastakin syystä. Opiskelija on 

voinut aloittaa opinnot vain selvittääkseen, mistä koulutuksessa on kyse. Lisäksi hänellä 

on todennäköisesti ollut vain hyvin vähän tietoa koulutusalasta ja työtehtävistä, joihin 

valmistumisen jälkeen voi hakeutua. Motivaation heikkous voi johtua myös siitä, että 

opiskelija on tullut valituksi koulutukseen, joka on ollut hänen hakutoiveissaan toisena 

tai kolmantena. Todellisuudessa hän ei ole ollut kiinnostunut alasta laisinkaan. Myös 

puutteet alan opintoihin tarvittavissa perustiedoissa tai -taidoissa ja näistä mahdollisesti 

aiheutuva huono opintomenestys saattavat alentaa motivaatiota.  

 

Seinän (2000, 17–20) mukaan opiskelumotivaatiolla on tärkeä merkitys ammattikorkea-

kouluopintojen etenemiselle. Motivoitunut opiskelija etenee opinnoissaan motivoitu-

matonta ripeämmin ja mahdollisesti myös korkeammin arvosanoin. Tästä syystä opiske-

lumotivaatio mielletään tärkeäksi lähtökohdaksi opintojen sujuvalle etenemiselle. Moti-

vaation pysymiseen vaikuttavat myös esimerkiksi opiskelijan taidot, taloudelliset ja 

sosiaaliset voimavarat sekä ammattikorkeakoulun oppimisympäristön mielekkyys.  

 

"En pitänyt koulutusta siinä vaiheessa niin tärkeänä, kuin hakemaani työpaikkaa 
pidin. En myöskään mielestäni saanut tarpeeksi opiskelusta irti silloin, kun 
minulla ei ollut käytännön kokemusta. Jotkut yleiset opinnot tuntuivat aivan 
turhilta silloin." 25-vuotias nainen, marata-alan päiväopiskelija, 27 opintoviikkoa  

 

Tutkimuksessa ei kysytty opiskelijoiden mielipidettä heidän motivaatiostaan, mutta 

monista vastauksista voi aistia opiskeluinnostuksen kadonneen. Eri keskeyttämissyiden 

takana on varmasti myös motivaatiotekijöitä, mutta useimmiten motivaatio on alentunut 

muiden tekijöiden vaikutuksesta. Jos opiskelupaikka osoittautuu vääräksi, opinnot eivät 

vastaa odotuksia tai suunniteltu ajankäyttö ei onnistu, on odotettavissa, että motivaatio 

alenee ja keskeyttämisuhka suurenee. Mikäli tutkimukseen olisi liitetty vastausvaihto-

ehdoksi motivaatio, olisi saattanut käydä niin, että varsinaiset syyt olisivat piiloutuneet 
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motivaatiovastauksen taakse. Vaihtoehtoa ei löytynyt suoranaisesti edes muut syyt -

kohdasta.  

 

Huono opintomenestys  

 

Ammattioppilaitostaustaiset opiskelijat ovat yleensä opinnoissaan motivoituneita ja var-

moja alanvalinnassaan, sillä he ovat opiskelemassa lisää alkuperäisesti valitsemaansa 

alaa. Heillä on ammatillista tietämystä ja he ovat usein myös valmiit taustansa vuoksi 

panostamaan opintoihin ja tekevät ahkerasti töitä tietäessään tietojensa suppeamman 

tason kielissä ja matemaattisissa aineissa. (vrt. Vuorinen ja Valkonen 2001, 63.)  

 

Vuorisen ja Valkosen tutkimuksen (vrt. mt. 63) mukaan ammatillisen pohjakoulutuksen 

omaavat kohtaavat vaikeuksia opinnoissaan opinnäytetyövaiheessa, jolloin korostuvat 

lukiossa opitut kirjoittamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot. Heikot pohjatiedot voi-

vat vaikeuttaa opiskelua ammattioppilaitostaustaisilla opiskelijoilla kielissä ja erityisesti 

matemaattisissa aineissa, mikä näkynee tekniikan alan keskeyttämistilastoissa (ks. esim. 

Hyvönen 2002, 25).  

 

"Olisin kaivannut tukiopetusta kielissä (ei mahdollista). Aikaa edellisistä opiske-
luista, sanavarastot, ym. kielitaso ammattikoulussa heikompaa kuin lukiotasolla. 
Jollei kielimuuria, olisin jatkanut opintojani." 34-vuotias nainen, marata-alan päi-
väopiskelija, kolme kuukautta opintoja   

 

Huono opintomenestys ei noussut tutkimuksessani keskeytyssyyksi, sillä tukiopetusta 

olisi kaivannut lisää vain yksi vastaaja. Ilmiö näkyy ehkä enemmän tekniikan aloilla, 

jossa matemaattiset opinnot osoittautuvat usein odotettua vaikeammiksi. Toisaalta am-

mattikorkeakouluopiskelijoilta vaadittava itsenäisen työn osuus on melko suuri ja jos 

työtä ei tehdä, ei myöskään opita uusia asioita. Lisäksi syytä huonoon opintomenes-

tykseen etsitään usein muualta kuin itsestä ja arvostelu kohdistetaan opetusmenetelmiin, 

opettajaan sekä opintojen sisältöön. Monesti syy löytyisi peiliin katsomalla ja omaa 

työpanosta arvioimalla.  
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6.2.3 Opetusjärjestelyt  
 

Opiskeluyksikön saamat arvioinnit  

 

Väliaikaisen Turun ammattikorkeakoulun alkuaikojen (v. 1996) jälkeen opiskeluyksiköt 

ovat muuttaneet sekä laajentuneet useaan kertaan. Palvelun koulutusohjelman ensim-

mäiset omat tilat vihittiin käyttöön syksyllä 2000, jolloin Untamonkadun toimipisteen 

ensimmäinen vaihe on otettiin virallisesti käyttöön. Tämä tarkoitti myös sitä, että opetus 

oli hajautettuna eri puolille kaupunkia useiden vuosien ajan, koska vakinaista toimi-

pistettä ei vielä ollut. Varsinkin ammatillisten aineiden tunteja pidettiin muun muassa 

Turun ammatti-instituutin tiloissa, kun taas ammattikorkeakoulun toimipiste sijaitsi 

lähinnä Lemminkäisenkadulla runsaan kahden kilometrin päässä. Silloinkin tiloja käy-

tettiin yhdessä Ammatti-instituutin kanssa, eivätkä esimerkiksi kirjasto ja atk-tilat olleet 

vielä kovin kehittyneet.  

 

"Luentoja peruutettiin jatkuvalla syötöllä. Silloin meillä ei ollut kunnollista 
yksikköä, joten luennot saattoivat olla toisella puolella kaupunkia. Opiskelu jätet-
tiin liiaksi omille harteille ja teoriaa oli liikaa. Opetuksessa oli liikaa päivän-
selvien asioiden jauhamista −−" 24-vuotias mies, marata-alan päiväopiskelija, 
neljä opintoviikkoa  

 

Otettaessa käyttöön Untamonkadun toimitilat syksyllä 2000 opiskelijat saivat vapaam-

mat mahdollisuudet tietokoneiden käyttöön ja muun muassa vaatetusalan opiskelijat 

saivat omat työtilat alan koneilla ja tarvikkeilla varustettuna. Kun Untamonkadun toimi-

pisteen laajennus valmistui syksyllä 2001 Lemminkäisenkadulle, käyttöön tuli myös 

laaja kirjasto, kahvila ja uusi ruokala, jolloin opiskelu yhden talon sisällä mahdollistui ja 

tilanahtaus väheni. Kuitenkaan marata-alan opiskelijoilla ei ole vieläkään käytössä omaa 

opetuskeittiötä tai harjoitusravintolaa, jonka osalta suunnitelmat rahoituksineen ovat 

kesken.  

 

Edellä mainitut asiat huomioon ottaen voidaan ymmärtää paremmin opiskelijoiden 

arviointeja opiskeluyksiköistään, sillä aiemmin aloittaneilla opiskelijoilla ei ole ollut 

tiloja nimeksikään, kun taas toiset ovat pystyneet opiskelemaan heitä varten suunnitel-

luissa tiloissa. Opiskeluympäristöllä on selkeä merkitys motivaation säilymiseen.  
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Opetusjärjestelyt ja opetuksen taso  

 

Ammattikorkeakouluopinnoissa teoria-aineet painottuvat ensimmäiselle opintovuodelle 

jolloin suoritetaan usein myös kielten ja matematiikan perusopintoja, millä luodaan 

pohjaa tuleville opinnoille. Varsinkin lukion käyneille uusia ammatillisia-aineita on 

paljon ja ammattikoulutaustaisille taas matemaattiset aineet ja kielet aiheuttavat usein 

ongelmia.  

 

Teoria-aineiden runsaus aiheuttaa myös tenttien ja kokeiden painottumista ensimmäi-

selle opintovuodelle, joka on monien opiskelijoiden mielestä raskas. Usein opintojaksot 

pohjustavat tulevien vuosien opintoja ja ongelmat perusasioiden tietämyksessä kertaan-

tuvat myöhemmin, kun pohjatiedon varaan rakennetaan uutta. Myöhempien vuosien 

projektityyppisissä opintojaksoissa varsinaista kontaktiopetusta on vähän ja opiskeli-

joiden pitäisi pystyä yhdistämään eri oppiaineista saatuja tietotaitoja käytännössä 

toisiinsa, jotta tuloksia syntyisi. Usein tämä on vaikeaa, varsinkin kun työtä tehdään pal-

jolti oppituntien ulkopuolella.  

 

"Opetuksen taso oli heikko, opiskelijat täysin eri lähtökohdista (suoraan lukios-
ta/ravintola-alan ammattilaisia). Käytännön opintoja liian vähän. Koulutus-
ohjelma oli vasta aloitettu ja opettajatkin olivat vähän epätietoisia koulutuksen 
sisällöstä. Kaikilla oli vain jotakin ihme visioita siitä mitä meistä tulee kun valmis-
tumme." 28-vuotias nainen, marata-alan päiväopiskelija, 17 opintoviikkoa  

 

Ammattikorkeakouluissa opiskelu ei ole niin korkeakoulumaista kuin yliopistoissa. 

Lempisen ja Tiilikaisen (2001, 45–54) tutkimuksen mukaan opintojen rajattu kesto 

asettaa ehtoja opiskelijan opiskeluajan käyttämiselle. Ammattikorkeakouluissa opiskelu 

on päätoimisempaa ja itsenäiseen opiskeluun käytetään vähemmän aikaa kuin yliopis-

toissa. Opiskelu ammattikorkeakouluissa on kurssimaista, opetuksessa on läsnäolo-

pakko ja käytännön työtehtävien opiskelu on tärkeä osa opintoja. Kurssien ja opiskelun 

tiivistahtisuus saattaa tulla uudelle opiskelijalle yllätyksenä ja sen aiheuttama ahdistus 

voi vaikuttaa muiden ongelmien kanssa keskeyttämispäätökseen.  

 

Hyvösen (2002, 25) tekemän tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluopettajien 

toimintaa kritisoidaan opiskelijoiden keskuudessa välinpitämättömyyden, asiantunte-

mattomuuden ja pedagogisen kyvyttömyyden vuoksi ainakin tekniikan alan opinnoissa. 
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Lukiotaustaiset opiskelijat odottavat korkeakoulumaisempaa opetusta, kun taas am-

mattikoulusta valmistuneet opiskelijat pettyvät käytännönläheisen opetuksen vähäi-

syyteen. Ehkä naisvaltaisilla aloilla pedagogisia taitoja arvostetaan enemmän ja niiden 

kehittämiseen panostetaan. Miesvaltaisessa tekniikassa uudet opetusmenetelmät eivät 

saa tuulta siipiensä alle ja kurssit järjestetään totuttuun vanhaan behavioristiseen tapaan.  

 

 "Koulun taso ei ollut sitä mitä odotin. Tenteistä pääsi läpi helposti, liian 
helposti. Opetuksen taso oli heikko. Kurssien sisältö ei vastannut odo-
tuksiani. Halusin opiskella, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta." 24-vuo-
tias mies, marata-alan päiväopiskelija, 40 opintoviikkoa 

 

Turun ammattikorkeakoulussa tehty ”Suuri opiskelijakysely 2002” antaa opiskelijoiden 

kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi 3,23 (asteikolla 1-5). Tavoitekeskiarvoksi kaikilla 

opetuksen tulosalueilla oli asetettu 3,0, mikä siis ylittyi. Tutkimuksessa kysyttiin myös 

mahdollista koulutusohjelman vaihtoa, opintojen keskeyttämistä ja eroamista ja 19 % 

vastanneista (N=1637) mainitsi vakavasti harkinneensa ammattikorkeakoulusta eroa-

mista. Näistä peräti 62 % mainitsi keskeisimmiksi eroamisen syyksi opetuksen laadussa 

kokemansa heikkoudet. (Isotalo 2002, 24–25.)  

 

Kotila (2000, 139–142) on väitöskirjassaan tutkinut ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

kokemuksia opetussuunnitelmasta ja todennut, että näkökulmat muuttuvat opintojen 

etenemisen myötä. Lähiopetusta pidetään erittäin tärkeänä ja sen suurta määrää välttä-

mättömänä opintojen alussa ja kritiikki kohdistetaan järjestelyihin. Omassa itsessä ei 

nähdä vikaa, vaan itsestä riippumattomat asiat vaikuttavat opinnoissa edistymiseen. 

Ammattiopintoja pidetään perusopintoja tärkeämpinä ja ammattiopinnoissa saadut tieto-

taidot hyväksytään oikeiksi ja niiden merkitys ammattitaidolle ymmärretään vasta 

harjoittelukokemuksen jälkeen. Annettuun tietoon ja opetukseen ei välttämättä luoteta, 

ennen kuin se nähdään harjoittelukokemusten kautta tarpeelliseksi.  

 

Opintojen loppuvaiheessa oikeaa tietoa voidaan opiskelijoiden mielestä saada myös 

muilla keinoin kuin lähiopetuksessa. Lähiopetusta pidetään edelleen tärkeänä, mutta 

myös itsenäinen opiskelu nähdään mielekkääksi ja sen keinot tuottaviksi. Ammatti-

korkeakoulu nähdään erilaisten mahdollisuuksien tarjoajana ja kritiikkiä kohdistetaan 

myös omaan toimintaan ja vastuuseen. Kaikkea tietoa ei tarvitse saada valmiina vaan 

itsenäinen tiedonhaku tuottaa juuri omiin tarpeisiin soveltuvaa tietoa. Tässä vaiheessa 
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kritiikki kohdistetaan harjoittelukokemuksiin ja koko alaan liittyviin asioihin. Ammatti-

taitoa tulkitaan opetusten ja kokemusten kautta ja oma ammatillisuus hahmottuu vasta 

tiedon lisääntyessä. (Kotila 2000, 39–42.)  

 

Tutkimuksesta nousi selvästi esille, että pettymykset opetukseen sekä opetusjärjeste-

lyihin olivat suurimpana syynä opintojen keskeytymiseen. Opiskelijat olivat pettyneitä 

itse ammattikorkeakouluun sekä myös opettajien ammattitaitoon että kurssien sisältöön. 

Osa tästä voidaan ehkä laittaa korkeakoulun alkuvuosien piikkiin, jolloin kaikkea vielä 

kehiteltiin, mutta samoja kommentteja löytyi runsaasti myös myöhemmin aloittaneiden 

joukosta sekä päivä- että iltaopiskelijoista. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opetus-

järjestelyissä on vieläkin paljon korjattavaa.  

 

6.2.4 Muut syyt  
 

Työelämän kiinnostavuus  

 

Varsinkin tekniikan alalla opiskelijat joutuvat helposti työelämän imuun ja jäävät 

harjoittelujaksoiltaan ansiotyöhön ja opinnäytetyöt jäävät valmistumatta. Töiden teke-

minen kiinnostaa ja mahdollisesti myös työnantajat pyytävät hyväksi havaitsemiaan 

harjoittelijoita jatkamaan toimessaan. Alkuvaiheessa oppilaitokseen pidetään yhteyttä ja 

opinnäytettä yritetään tehdä satunnaisesti, mutta vähitellen yhteydenpito lakkaa ja oma-

tuntokin lopettaa kolkuttamisensa. Vuosien jälkeen opintoihin palaaminen on vaikeaa, 

koska kontaktit ovat kadonneet ja pitkän poissaolon jälkeen opintojen jatkaminen tuntuu 

vaikealta. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että opinnot työelämän takia 

keskeyttäneet haluaisivat jatkaa opiskeluaan, mutta aloituskynnys on liian korkea eikä 

päiväopiskelijaksi siirtyminen miellytä. (vrt. Hyvönen 2002, 28.)  

 

"Sain vuoden määräaikaisen sijaisuuden omalta ammattialaltani, enkä saanut 
koulusta välivuotta, joten piti sanoa itseni irti −− Voisin kuvitella jatkavani 
opintoja, jos olisi mahdollisuus suorittaa se iltaisin." 33-vuotias nainen, marata-
alan päiväopiskelija, 2 vuotta opintoja  

 

Teknologiahuuman alkuvuosina opiskelijoita rekrytoitiin oppilaitoksista jo opintojen 

alkuvaiheessa ja opinnot jäivät varmasti monilta kesken. Onneksi tilanne on rauhoittu-

nut ja työnantajatkin arvostavat opintojen loppuunsaattamista. Koulutustasoon perus-
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tuva palkkaus on porkkana opintojen loppuunsaattamiselle ja työnantajatkin kannusta-

vat työtekijöitään kouluttautumaan. Koulutetut työntekijät ovat asiakkaille tae työn laa-

dusta ja työnantajalta tuleva tuki edesauttaa opintojen valmistumista.  

 

Tutkimuksen tulos keskeyttämisajankohdan sijoittumisesta opintojen alkuvaiheeseen ei 

myöskään tue väitettä työelämän imusta ainakaan sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Vain alle kymmenen prosenttia tutkimukseen osallistuneista oli keskeyttänyt opintonsa 

viimeisen tai viimeistä edellisen opintovuoden aikana, jolloin oletettavasti työelämä 

alkaisi kiinnostua opintonsa loppusuoralla olevasta opiskelijasta. Valitettavasti kaikilla 

ei ole mahdollisuutta vastustaa kiinnostavilta tuntuvia tarjouksia hyvistä työpaikoista ja 

tällöin opinnot helposti jäävät. Mutta kuten Hyvönenkin (2002, 12) toteaa, työelämän 

houkuttavuus ei väitetyssä määrin ole ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden kohdalla 

keskeyttämisten syynä.  

 

Taloudelliset syyt  

 

Elämä opintotuen varassa on melko niukkaa ja vaatii päivittäistä menojen hallintaa. 

Harrastuksiin ja iltamenoihin ei ole mahdollista käyttää runsaasti rahaa ja useat opinnot 

vaativat erilaisten materiaalien ja työvälineiden hankintaa, joista syntyy ylimääräisiä 

kustannuksia. Koska opiskelijat eivät halua tyytyä vaatimattomaan elämäntapaan, he 

ovat valmiita työskentelemään opintojen rinnalla. Lempisen ja Tiilikaisen (2001) teke-

män tutkimuksen mukaan 25 % ammattikorkeakouluopiskelijoista on tyytymättömiä 

toimeentuloonsa. Mikäli heikko taloudellinen tilanne kytkeytyy myös muihin ongel-

miin, opintojen keskeyttämisen uhka suurenee huomattavasti.  

 

Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijoista puolet käy työssä opinto-

jensa ohella. Suurimmat työllisyysosuudet ovat olleet kaupan ja hallinnon sekä matkai-

lu-, ravitsemis- ja talousalalla. Työssäkäyvistä opiskelijoista puolet toimii opintoja 

vastaamattomassa työssä, eli se ei edistä heidän opintojaan harjoittelun muodossa vaan 

toimii pelkän taloudellisen tuen antajana. Lisäksi työmarkkinoilla olevat opiskelijat 

saattavat huonontaa työllisyyttä, vaikka heidän työsuhteensa ovatkin usein lyhyt-

kestoisia ja osa-aikaisia. (Opetusministeriö 2003.)  
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Perheellisellä opiskelijalla pelkkä opintotuki ei riitä perheen elätykseen ja siitä syystä 

työnteko on usein välttämätöntä. Tämä vaikuttaa opintojen etenemiseen ja usein johtaa 

opintojen keskeytymiseen taloudellisen tilanteen muututtua mahdottomaksi. (vrt. Hyvö-

nen 2002, 20; Vesikansa ym. 1998, 59.) 

 

"Vaikea järjestää kahdelle pienelle lapselle hoitopaikka lähiopetuksen ajaksi −− 
Myös hoitovapaalla oleminen vaikuttaa taloudellisesti mahdollisuuksiin osallis-
tua, vaikkakin jossain vaiheessa palkka olisi parantunut, mutta apua tässä ja nyt 
siitä ei ollut." 36-vuotias nainen, marata-alan iltaopiskelija, kaksi vuotta opintoja  

 

Opiskelijajärjestöt ovat vaatineet valtiolta opintososiaalisten etujen parantamista ja 

toimenpiteitä jo pitkään samalla tasolla olleen opintuen nostamiseksi. (Ahola 2003, B1.) 

Mikäli opintotukijärjestelmää kehitettäisiin ja työssäkäynnin välttämättömyyttä samalla 

vähennettäisiin, toiminnalla olisi varmasti vaikutusta ainakin opintojen viivästymiseen. 

Näin pohtivat opiskelijat Helsingin Sanomien kirjoituksessa, kun valtion budjettiin pää-

tettiin lisätä opiskelijoiden asumislisään 30 € korotus marraskuusta 2005 lähtien. Vaikka 

haastatellut opiskelijat eivät luvanneet lopettaa työssäkäyntiään, he katsoivat että sitä 

olisi mahdollisuus vähentää, jolloin opinnoille jäisi enemmän aikaa. (Niemeläinen 2004, 

A8; STT 2004, 11.)  

 

Tutkimuksen mukaan taloudelliset ongelmat esiintyivät keskeytyssyynä vain erittäin 

pienellä osalla opiskelijoista, joten niillä ei yksinään ole mainittavaa merkitystä. Aikuis-

opiskelijat mainitsivat päiväopiskelijoita useammin taloudellisten ongelmien liittyneen 

opintojen keskeytymiseen, mutta silloinkin taustalla oli yleensä muita syitä, kuten ajan 

riittämättömyys. Päiväopiskelijat taas työskentelivät opintojensa ohella ja he  keskeytti-

vät opinnot ennemminkin hyvän työpaikan saatuaan kuin taloudellisten ongelmien 

takia.  

 

Ajankäyttö  

 

Lempisen ja Tiilikaisen (2001, 46–47) opiskelijatutkimuksen mukaan ammattikorkea-

kouluopiskelijat osallistuvat yliopisto-opiskelijoita enemmän opetukseen, mikä on 

luonnollista ammattikorkeakouluissa usein vallalla olevan läsnäolopakon sekä käytän-

nön työtehtävien opettelun takia. Vastaavasti yliopisto-opiskelijat käyttivät itsenäiseen 

opiskeluun enemmän aikaa kuin ammattikorkeakouluopiskelijat, sillä vain reilu neljän-



77 

 

nes ammattikorkeakouluopiskelijoista opiskeli itsenäisesti yli 10 tuntia viikossa. 

Ammattikorkeakouluopiskelijoilta edellytetään kuitenkin opintoviikkoa kohden noin 20 

tunnin itsenäistä työpanosta ja itsenäisen työn osuus on edelleen nousemassa, kun 

opetusresursseja vähennetään, mutta kurssien sisältövaatimukset pysyvät lähestulkoon 

ennallaan. Käytännössä opintosuoritusten taso laskee pakostakin, sillä pienemmillä 

tuntiresursseilla opiskelijat saavat yhä vähemmän luento-opetusta, jolloin oman työn 

osuuden pitäisi kasvaa.  

 

Lisäksi Lempisen ja Tiilikaisen (2001) tutkimuksessa on selvitetty opiskelijoiden 

ajankäyttöä työssäkäynnin osalta ja tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulu- ja yli-

opisto-opiskelijoiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Yliopisto-opiske-

lijat olivat hieman useammin ansiotyössä kuin ammattikorkeakouluopiskelijat, sillä 

akateemisen vapauden takia heillä on paremmat mahdollisuudet opiskelun ja työn 

yhteensovittamiseen. Molemmilla sektoreilla käytettiin keskimääräisesti työntekoon 20 

tuntia viikossa, mikä tietenkin vastaavasti vähentää joko opintoihin tai vapaa-aikaan 

käytettyä aikaa. (mt. 47–48.)  

 

Mitä enemmän opiskelija käyttää aikaansa muihin kuin opiskeluun liittyviin asioihin, 

sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän menestyy opinnoissaan huonommin, pidentää 

opiskeluaikaansa ja jää jälkeen tavoitteellisista opintosuorituksista. Ongelmat kasautu-

vat ja mikäli niihin ei saa riittävän aikaisessa vaiheessa apua, niistä tulee ylipääse-

mättömiä.  

 

6.3 Olisiko keskeytyminen voitu estää?  
 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut selvittää opintojen ohjaukseen liittyviä asioita, mutta 

koska opintojen ohjauksen puuttuminen voi johtaa opintojen keskeytymiseen, asia on 

tärkeä myös ehkäistäessä opintojen keskeytymistä tulevaisuudessa. Vaikka ohjauksen 

puuttumista kysyttiin jo keskeytyssyiden yhteydessä, tällä kysymyksellä pystyttiin myös 

kontrolloimaan jo annettujen vastausten todenmukaisuutta.  
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Olisiko parempi ohjaus estänyt keskeyttämisesi? 
(päiväopiskelijat)

Ei
 59,0 %

Kyllä
 20,5 %

Ei vastausta
 20,5 %

 
 

KUVIO 9. Olisiko keskeyttämiseltä vältytty paremman ohjauksen avulla? (päiväopiskelijat)  

 

Koska suurin osa keskeyttäneistä päiväopiskelijoista mainitsi keskeyttämissyyn johtu-

van oppilaitoksesta, oli toisaalta pieni yllätys, että paremman ohjauksen saamisella ei 

olisi ollut vaikutusta keskeytymisen ehkäisyyn (kuvio 9). Päiväopiskelijoista 59 % olisi 

keskeyttänyt joka tapauksessa, mutta 20,5 % oli sitä mieltä, että paremman ohjauksen 

saamisella olisi voinut olla vaikutuksensa heidän lopulliseen päätökseensä. On selvää, 

että mikäli opiskelijan kanssa keskustellaan tilanteesta ja yritetään etsiä vaihtoehtoja, 

keskeyttämistä voidaan vähentää. Ylipääsemättömien ongelmien tai väärän alan valin-

nan yhteydessä on kuitenkin järkevintä antaa opiskelijan tehdä omat ratkaisunsa, sillä 

opinnot kuluttavat tukikuukausia ja opiskelija vanhenee. Tuskin kukaan ammattikorkea-

koulun keskeyttänyt nuori on jäänyt kokonaan vaille ohjausta. Lisäksi kysymyksessä 

ovat korkeakouluopinnot, joissa opiskelijalta odotetaankin melkoista itsenäisyyttä ja 

omaa harkintakykyä. Mikäli oppilaitokseen ei olla tyytyväisiä, ohjauksen parantaminen 

ei yksinään pysty vaikuttamaan keskeytymisiä vähentävästi.  

 

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä asiat olisivat heidän mielestään voineet ehkäistä 

opintojen keskeytymisen. Vastausten analysoinnissa on käytetty samoja painokertoimia 

kuten aiemmin kuvioissa 5 ja 7 ja tulokset on esitetty suoraan painotetun keskiarvon 

avulla (kuvio 10). Myöskään tässä kuviossa opintojen ohjaus ei noussut kärkikolmik-

koon.  
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Mitkä tekijät olisivat vaikuttaneet, että ET olisi 
keskeyttänyt?

(päiväopiskelijat)
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KUVIO 10. Tekijät, joilla keskeytyminen olisi voitu estää. Painotettu keskiarvo. (Päiväopiskelijat)  

 

Kysymyksen tulos (kuvio 10) tukee edelleen pääasiallisia koulusta johtuvia keskeytys-

syitä, sillä opetuksen laatu sekä joustavammat opiskelujärjestelyt nousivat selkeiksi 

tekijöiksi, joiden avulla keskeyttäminen olisi voitu ehkäistä tai sitä olisi pystytty vähen-

tämään. On kuitenkin huomioitava, että vastaajat ovat aloittaneet opintonsa eri vuosina 

ja ammattikorkeakoulun alkuvuodet on toimittu tilanteessa, jossa järjestelyt eivät ole 

ehkä toimineet ja opettajatkin ovat olleet uudistuksesta ymmällään. Tämä ei kuitenkaan 

saa olla puolustuksena, sillä opetuksen on oltava aina yhtä laadukasta vallitsevasta 

tilanteesta ja ympäristöstä huolimatta.  

 

Tutkin päiväopiskelijoiden kohdalla keskeyttämistä ehkäiseviä tekijöitä myös ristiin-

taulukoinnin avulla. Ristiintaulukointia varten keskeyttämisen estäneet tekijät ryhmi-

teltiin neljään ryhmään: laadukkaampi opetus olisi estänyt keskeytymisen, erilaiset opis-

kelujärjestelyt olisivat estäneet keskeytymisen, opintoja tukevat toiminnot olisivat 

estäneet keskeytymisen ja muu syy olisi estänyt keskeytymisen (liite 5).  
 



80 

 

TAULUKKO 2. Tekijät, mitkä olisivat saattaneet estää keskeytymisen eri ajankohtina.  (Päiväopiskelijat)  

  
Mikä olisi voinut estää 
keskeyttämisen 1. vuosi 2. vuosi

tai myöh.
Laadukkaampi opetus 17 9
Erilaiset opiskelujärjestelyt 17 8
Opintoja tukevat toiminnot 18 9
Muu syy 12 8

χ2=0,35; vapausast.=3;
p=0,95   

 

Ristiintaulukoinnissa havaittiin (taulukko 2), että tekijät, jotka olisivat voineet estää 

keskeyttämisen, jakautuivat tasan kummassakin vertailujoukossa. Erot ensimmäisenä 

vuonna ja myöhemmin keskeyttäneiden välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Keskeyttämisen syyt kuitenkin vaihtelivat merkittävästi vertailujoukkojen välillä, mutta 

keskeyttämisen mahdollisesti estävät tekijät olivat samoja.  

 

Olisiko parempi ohjaus estänyt keskeyttämisesi? 
(iltaopiskelijat)

Ei vastausta
 20,5 %

Kyllä
 20,5 %

Ei
 59,0 %

 
 

KUVIO 11. Olisiko keskeytymiseltä vältytty paremman ohjauksen avulla? (iltaopiskelijat) 

 

Aikuisopiskelijoilla ohjauskysymykseen liittyvät lukemat (kuvio 11) olivat hieman 

tasaisemmat, sillä 42,9 % olisi joka tapauksessa keskeyttänyt opiskelunsa ja 28,6 % 

vastaajista mainitsi, että parempi ohjaus olisi saattanut estää keskeyttämisen. Saman 

verran eli miltei 30 % ei ollut vastannut koko kysymykseen, mikä voi liittyä joko kysy-

myksen merkitsemättömyyteen tai tunteeseen, että ohjausta ei olisi ollut edes saatavilla. 

Monet aikuisopiskelijoista tunsivat koulutuksen järjestelyt niin ongelmallisiksi, että he 

saattoivat ajatella, että tarvittavaa ohjausta ei olisi ollut edes saatavilla.  
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 ”Opintojen vastuukouluttaja ei ollut selvillä, eikä kukaan tuntunut ottavan 
vastuuta opiskeluistamme. Valinnoissa olisi tarvittu enemmän tukea.” 45-
vuotias nainen, marata-alan iltaopiskelija, 4 opintoviikkoa + korvaavuudet  

 
 ”Toisenlainen ohjaus olisi ehkä estänyt keskeytymisen, mikäli olisi vastattu 

sähköpostiin ja opinto-ohjaaja (koulutusvastaava, tms.) olisi ollut kiinnos-
tunut.” 47-vuotias nainen, marata-alan iltaopiskelija  

 
Mitkä tekijät olisivat vaikuttaneet, että ET olisi 

keskeyttänyt?
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KUVIO 12. Tekijät, joilla keskeytyminen olisi voitu estää. Painotettu keskiarvo. (Iltaopiskelijat)  

 

Iltaopiskelijoiden kohdalla (kuvio 12) keskeyttämisen olisi saattanut estää selkeästi jou-

stavammat opiskelujärjestelyt, joskin opiskelutahdin väljyydellä, opetuksen laadulla 

sekä opintojen ohjauksella olisi ollut myös merkitystä. Tässä on kuitenkin huomattava, 

että aikuisilla keskeyttämistä ehkäisevät tekijät liittyvät selkeästi opintoihin liittyneisiin 

odotuksiin ja todellisuuden suureen eroavaisuuteen. Opiskelijoita haastatellessa tai opin-

toja markkinoidessa pitäisi selkeämmin informoida opintojen vaatimasta työmäärästä, 

eikä ruokkia harhakuvaa, että opinnot sujuisivat helposti muun työn ohessa.  

 

 ”Toisenlainen ohjaus ei varmaankaan olisi estänyt keskeytymistä. Syyt 
olivat henkilökohtaisia. En löytänyt motivaatiota jatkaa. Koin ajan järjes-
telemisen itselle erittäin työlääksi. Sinä päivänä, kun opiskelu alkoi, oli 
nuoremman lapseni kastejuhla, joten ”putosin kärryiltä” heti aluksi.” 36-
vuotias nainen, marata-alan iltaopiskelija, 2 vuotta opintoja ja 1 suoritettu 
opintoviikko  
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Kysymyksen 6 yhteydessä (liite 1) opiskelijoilta kysyttiin myös heidän Turun ammatti-

korkeakouluun liittyneen ennakkokäsityksen mahdollista muuttumista opintojen kes-

keytymisen jälkeen. Seuraava kuvio 13 selvittää muutoksen suuntaa.  

 

Muuttuiko käsityksesi 
TuAMK:sta positiiviseen 

vai negatiiviseen 
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KUVIO 13. Turun AMK:sta muodostuneen ennakkokäsityksen muutos päivä- ja iltaopiskelijoilla.  

 

Opiskelu ammattikorkeakoulussa sai 76,9 % päiväopiskelijoista (kuvio 13, musta) vas-

taamaan kysymykseen, että heidän käsityksensä Turun ammattikorkeakoulusta oli 

muuttunut negatiiviseksi. Positiivinen muutos oli tapahtunut vain 10,3 %:n mielikuvissa 

ja miltei 13 % päiväopiskelijoista jätti vastaamatta koko kysymykseen. Aikuis-

opiskelijoista 28,6 % vastasi (kuvio 13, vinoraita) käsityksen muuttuneen negatiiviseksi, 

kun loput jättivät vastaamatta. Vastausten pohjalta voi päätellä, että ammattikorkea-

koululla on vielä paljon kehitettävää mainonnassa ja mielikuvien synnyttämisessä, 

mikäli negatiivisen käsityksen syntymistä halutaan välttää. Useiden vastausten voidaan 

kuitenkin uskoa liittyvän ammattikorkeakoulun alkuvuosiin, jolloin toiminta etsi 

uomiaan ja tilajärjestelytkin olivat kesken, mutta silti negatiivisten käsitysten määrä 

nousee huomattavaksi. Mainonnan, sen luomien mielikuvien ja todellisuuden pitäisi 

kohdata, eikä varsinkaan nuoria saisi johtaa harhaan heidän tehdessään elämäänsä 

liittyviä päätöksiä.  

 

 ”Kyllä, ennakkokäsitykseni muuttui. Odotin paljon, petyin suuresti. Ope-
tuksen taso vaihteli paljon. En arvostanut Turun ammattioppilaitoksen 
opettajia, jotka olivat siirtyneet AMK:n opettajistoon. Paljon lukion ker-
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tausta! En tuntenut olevani korkeakoulussa vaan ammattioppilaitoksessa.” 
27-vuotias nainen, vaatetusalan opiskelija, noin 20 opintoviikkoa  

 

Ammattikorkeakoulun on myös vastattava siihen haasteeseen, jonka korkeakoulu-

nimitys sille antaa. Opetuksen on poikettava ammattikouluopinnoista ja vastattava sitä 

mielikuvaa, jonka korkeakoulumaailma on itsestään tuottanut. On tietenkin selvää, että 

jokaisen alan perusopinnoissa on lähdettävä alkeista, sillä perusta on tärkeä mentäessä 

eteenpäin. Silti myös ensimmäisen vuoden opinnoissa vaatimustason on vastattava kor-

keakouluopintoja ja annettava myös ammattikoulutuksen jo omaaville mahdollisuus 

tietotaitonsa kasvattamiseen. Opetusmenetelmien ja aiheiden käsittelytapojen avulla 

myös perusasioihin voidaan saada uusia näkökulmia, jotka pitävät mielenkiinnon yllä 

tulevaa kohtaan. Opiskelumotivaatio on pysyttävä pitämään korkeana myös opintojen 

alun jälkeen eikä siinä onnistuta vain sanomalla, että myöhemmin syvennämme tietout-

tanne.  

 

 ”Luulin, että opiskelu AMK:ssa olisi ”yliopistomaisempaa”. Tuli tunne 
kuin olisi ammattikoulussa. AMK:n pitäisi selkeämmin profiloitua käytän-
nönläheiseksi korkeakouluksi! Tuntui kuin ammattikoulu olisi vain ottanut 
uuden nimen ”AMK” ilman, että sen substanssia olisi muutettu uuden 
”hienon nimen mukaiseksi”.” 27-vuotias mies, marata-alan päiväopis-
kelija, n. 6 opintoviikkoa  

 

6.4 Vastaajan ajatukset keskeytymisestä tällä hetkellä  
 

Vähintään huomattava osa vastaajista oli tyytyväisiä tekemäänsä ratkaisuun (kuvio 14), 

sillä päiväopiskelijoista peräti 71,8 % piti ratkaisuaan edelleen oikeana. Vastaajista 12,8 

% haluaisi kuitenkin jatkaa opintojaan, joten jotain oli jäänyt myös harmittamaan. 

Yleisesti positiivista kokemusta voisi selittää sillä, että vastaajat olivat löytäneet joko 

uuden opiskelupaikan, työn tai jotain muuta, mikä on ollut kokemuksena niin myön-

teinen, että opintojen keskeytyminen ei ollut jäänyt kaivelemaan tai siitä huolimatta 

elämäntilanne oli edennyt positiivisesti eteenpäin.  
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Mitä ajattelet keskeyttämisestäsi tällä hetkellä? 
(päiväopiskelijat)
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KUVIO 14. Vastaajan ajatukset keskeytymisestä tällä hetkellä, päiväopiskelijat.  

 

 ”Sillä hetkellä ei mielestäni ollut muuta vaihtoehtoa, kuin keskeyttää opis-
kelut. Tällä hetkellä olisin kiinnostunut täydentämään opiskeluani työni 
ohessa.” 30-vuotias nainen, marata-alan päiväopiskelija, 27 opintoviikkoa  

 

Iltaopiskelijat jakautuivat mielipiteissään selvästi kahtia. Miltei 43 % vastaajista piti 

ratkaisuaan oikeana, mutta saman verran vastaajia oli sitä mieltä, että he haluaisivat 

jatkaa opintojaan, sillä elämäntilanteet olivat muuttuneet ja mahdolliset lastenhoito- tai 

työongelmat olivat poistuneet. Kukaan heistä ei kuitenkaan maininnut olevansa tyyty-

mätön ratkaisuunsa, mutta vastauksista ilmeni selkeästi, että kouluttautumiseen olisi 

herännyt uusi kiinnostus. He saattaisivat olla otollisia uusia opiskelijoita, mikäli heidän 

edelliset keskeytyneet opintonsa luettaisiin hyväksi ja heidät hyväksyttäisiin ilman suu-

rempia hakuprosesseja takaisin korkeakouluopiskelijoiksi. Jos aikuisopiskelijoiden 

aloittaneissa vuosikursseissa on tilaa ja koulutuksen rahoittajat ovat suotuisia, niin opin-

tokiinnostusta kannattaisi kartoittaa. Muutamat vastanneista jopa toivoivat sitä.  

 

”Haluaisin jatkaa opintojani. Keskeyttäminen tuntui silloin ainoalta mah-
dollisuudelta. Nyt vähän kismittää kun ei ole oikein varaa opiskella.” 32-
vuotias nainen, marata-alan iltaopiskelija  

 

Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin mitä vastaajat tekivät tällä hetkellä. Vastausten 

prosenttimäärät näkyvät kuviossa 15.  
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Mitä teen tällä hetkellä? (päiväopiskelijat)
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KUVIO 15. Vastaajan tämän hetkinen sijoittuminen, päiväopiskelijat. 

 

Opintonsa keskeyttäneistä päiväopiskelijoista (kuvio 15) miltei puolet (43,6 %) oli työ-

elämässä ja toinen puoli oli jatkanut opiskelujaan. Heistä 20,5 % opiskeli ammatti-

korkeakoulutasolla muun alan opinnoissa, 17,9 % oli vaihtanut alaa ja siirtynyt yliopis-

toon ja muutamat (2,6 %) olivat vaihtaneet alemmalle koulutustasolle eli ammattioppi-

laitoksiin tai oppisopimuksiin. Vastanneista 5,1 % oli siirtynyt saman alan opintoihin 

yliopistoon, mikä käytännössä tarkoittaa vaatetusalan opiskelijoita, sillä marata-alalla ei 

ole tarjolla yliopistotasoisia opintoja. Äitiyslomalla tai hoitovapaalla oli 2,6 % 

vastanneista.  

 

Iltaopiskelijoiden tämänhetkiset sijoittumisvastaukset poikkesivat jonkin verran päivä-

opiskelijoiden vastauksista, eikä tuloksissa esiintynyt yhtä paljon hajontaa. Tästä syystä 

seuraavassa kuviossa 16 esitetään vain tuloksissa vastauksia keränneet vaihtoehdot.  
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Mitä teen tällä hetkellä? (iltaopiskelijat)
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KUVIO 16. Vastaajan tämänhetkinen sijoittuminen, iltaopiskelijat.  

 

Iltaopiskelijoista (kuvio 16) huomattava osa eli 57,1 % oli työelämässä ja 14,3 % 

opiskeli työn ohella jossain muualla kuin Turun AMK:ssa. Iltaopinnot olivat siis jatku-

neet jossain toisessa oppilaitoksessa, joka mahdollisesti tarjosi paremmat edellytykset 

opintojen etenemiseen. Alaa sekä koulutusastetta vaihtaneita oli 7,1 % eli yliopiston 

kiinnostavuus aikuisopiskelijoissa on luonnollisesti pieni, sillä opiskelu on yleensä pää-

toimista. Vastanneista 14,3 % oli jäänyt kotiin eli oli joko äitiyslomalla tai hoito-

vapaalla.  

 

6.5 Yhteenvetoa  
 

Opiskelijoiden työssäkäynnin yleisyys vaikuttaa opintojen viivästymiseen, mutta 

muiden opintoja hidastavien tekijöiden kanssa sen vaikutukset opintojen keskeytymi-

seen ovat myös mahdollisia. Opiskelijat eivät halua nostaa opintolainaa epävarman 

työllisyystilanteen ja ennakoitavan asuntolainan tarpeen takia, vaan rahoittavat opinton-

sa ansiotyöllä. Velkarahalla eläminen ei houkuttele, eivätkä opintotuki ja asumislisä 

riitä elämiskustannuksiin. Opiskelun, ansiotyön ja vapaa-ajan yhdistäminen ei aina 

onnistu ongelmitta ja kaikkien opiskelijoiden vanhemmilla ei ole taloudellisia mahdolli-

suuksia tukea lastensa elämää. Opintotukijärjestelmään tulossa oleva pieni korotus 

saattaa hieman vähentää opintojen viivästymistä, jos opiskelijat vähentävät työssäkäyn-
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tiään. Suurien taloudellisten ongelmien uhatessa pienellä korotuksella ei ole vielä 

merkitystä, vaan opintotukijärjestelmää olisi kehitettävä vastaamaan tämän päivän 

tasoa, mikäli valmistumisnopeutta haluttaisiin nostaa.  

 

Ammattikorkeakoulujen mainonnan mukaan ammatillinen korkea-aste on yhä suosi-

tumpi hakijoiden keskuudessa, sillä pyrkijöitä on vuosi vuodelta enemmän. Vuoden 

2002 tilastojen mukaan ammattikorkeakouluihin haki 84135 opiskelijaa ja yliopistoihin 

68206 opiskelijaa (Tilastokeskus 2002c). Tässä on kuitenkin huomioitava, että ammatti-

korkeakouluja on kolmisenkymmentä ja yliopistoja kaksikymmentä, joten hakijoita 

pitääkin olla enemmän ammattikorkeakouluissa. Mainonnan mukaan ammattikorkea-

koulujen suosio voi olla jopa kymmenen kertaa suurempi hakijamäärissä kuin yliopisto-

jen, mutta todellisuus on toista, jos verrataan molemmille sektoreille hakeneita. Mikäli 

opiskelija saa opiskelupaikan sekä ammattikorkeakoulusta että yliopistosta on ammatti-

korkeakoulun tappioksi luettava se, että 90 % näistä valitsee yliopiston. (ks. esim. 

Virtanen 2002, 238.) Epätodellisen mainonnan keinoin haalitaan ammattikorkeakou-

luille hakijoita sekä opiskelijoita, jotka yliopistoon pääsyn epäonnistuessa aloittavat 

ammatillisen korkea-asteen opinnot, mutta keskeyttävät ne uuden hakuyrityksen onnis-

tuessa. Pääsykokeiden avulla olisi selvitettävä hakijoiden todelliset halut ammatti-

korkeakouluopintoihin, sillä keskeytetyt opinnot tuhlaavat sekä opiskelijan, opettajien 

että valtion resursseja niin ajan kuin rahankin muodossa. Tai sitten ammattikorkea-

koulun tasavertaisuus yliopistojen kanssa olisi ratkaistava jatkotutkintojen avulla ja 

opiskelijoiden ja heidän perheidensä tavoitteet ylemmästä korkeakoulututkinnosta olisi 

saatava toteutettua molemmilla koulutusväylillä.  

 

Omassa tutkimuksessani pakkohaku ei ilmennyt keskeytyssyynä, sillä se näkyy lähinnä 

kevään ja syksyn hakuprosessien yhteydessä suurena hakijamääränä ja pääsykokeisiin 

jättämättä tulleiden tilastoissa. Tämä voi osaltaan vaikuttaa ammattikorkeakoulujen 

opiskelija-ainekseen, sillä pääsykokeisiin kutsutaan tietty määrä hakijoita ja jos osan 

päämääränä on vain työmarkkinatuen varmistus, saatetaan pakkohaun takia menettää 

useita otollisia ja motivoituneita hakijoita, jotka karsiutuivat jo hakuvaiheessa. Lisäksi 

joudutaan käyttämään turhaa aikaa ja energiaa kokeiden valmisteluun ja haastattelu-

järjestelyihin, jos osa hakijoista on paikalla vain merkinnän saadakseen. Pakkohaku voi 

ideatasolla toimia opintoihin kannustavana kimmokkeena, mutta käytännössä se vain 

sekoittaa hakuprosessia.  
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Suurimmassa osassa opintojen keskeytymistä tutkineissa tutkimuksissa pääasiallisiksi 

keskeyttämissyiksi nousivat väärä ammatinvalinta ja pettyminen opetusmenetelmiin tai 

opetukseen. Näihin verraten oman tutkimukseni tulos on samoilla linjoilla muiden 

tutkimusten kanssa ja on täten vertailukelpoinen, vaikka kohdejoukkoni oli pieni ja 

tutkin vain yhden koulutusohjelman keskeyttämisiä. Tyytymättömyys opetusmene-

telmiin ja opetuksen laatuongelmat ovat mahdollisesti koko ammattikorkeakoulujärjes-

telmää koskevia syitä, joiden poistaminen vaatii laajempaa tutkimusta siitä, mikä järjes-

telmässä on mahdollisesti vialla. Tosin koko suomen mittakaavassa ammattikorkeakou-

lujen keskeyttämisaste nuorten koulutuksessa on 8,8 % ja aikuiskoulutuksessa 12,2 %, 

joten voidaan olettaa, että opiskelijoiden joukossa on myös erittäin paljon opintoihin 

tyytyväisiä opiskelijoita (ks. Ammattikorkeakoulut 2003, 38). Ehkä vertailun vuoksi 

olisi paikallaan tutkia jo työelämässä olevien henkilöiden sekä heidän työnantajiensa 

mielipiteitä AMK-tutkintojen laadusta ja hyödyllisyydestä. Sen pohjalta olisi mahdolli-

suus tutkia suomalaisen ammattikorkeakouluopetuksen laatua laajemmassa mittakaa-

vassa.  

 

6.6 Johtopäätökset  
 

Tutkimuksessa ilmeni, että eniten parannuksia keskeytymisen ehkäisemiseksi pitäisi 

tehdä oppilaitoksesta käsin, sillä keskeytysajankohdasta riippumatta keskeyttäminen 

liittyy oppilaitoksesta johtuviin tekijöihin. Vaikka vertailuryhmien väliset keskeyttämis-

syyt vaihtelivat ryhmien välillä, niin keskeyttämisen mahdollisesti ehkäisevät tekijät 

olivat samoja. Saatujen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että opetuksellisiin kysymyk-

siin ja erityisesti opintojen ohjaukseen tulisi panostaa. Opetuksen laatutekijät olisi hyvä 

ottaa erityishuomion alle ja samalla lisätä lähiopetuksen määrää ainakin perus-

opinnoissa, jotta opiskelijat saisivat vahvat perustiedot. Opetuksen vaativuuteen olisi 

hyvä kiinnittää huomiota, jotta korkeakoulumaisuuden kriteerit täyttyisivät, mutta 

samalla opetuksen tulisi olla kiinnostavaa ja innostavaa. Myös ammatillisen perustut-

kinnon suorittaneiden opiskelijoiden mielenkiinto olisi saatava säilymään ja mahdolli-

suuksien mukaan heille pitäisi pyrkiä tarjoamaan syventävää tietoa, samalla kun 

lukiosta tulleet opiskelijat suorittavat alan perusopintoja. Opetusjärjestelyissä olisi huo-

mattava se, että opiskelijat eivät luota itsenäisen tiedonhakunsa tuloksiin ja pelkkään 

teoriatietoon, vaan toivovat opettajalta tai työelämästä tulleelta luennoitsijalta myös 
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enemmän käytännönläheisyyttä, minkä he kokevat kasvattavan heitä ammattilaisina. 

Käytännönläheisyyttä pystytään lisäämään myös opintomatkoilla ja tutustumalla työ-

elämään, jolloin teorian yhdistäminen käytäntöön onnistuu huomattavasti paremmin. 

Tämä on erityisen tärkeää lukiosta tulleiden opiskelijoiden kohdalla, sillä heillä ei ole 

yleensä kokemusta opiskeltavan alan työelämästä ja mielikuvat ammatista saattavat olla 

hyvinkin virheellisiä ja usein myös median luomia harhakuvia.  

 

Opintoja tukevilla toiminnoilla, kuten opintojen ohjauksella, korvautuvuuksilla ja 

opintotuella on myös merkitystä keskeytymistä ehkäisevinä tekijöinä. Korvautuvuudet 

vaikuttavat eniten aikuisopiskelijoiden tilanteessa, mutta opintojen ohjauksella on tärkeä 

merkitys riippumatta opiskelumuodosta tai opintojen kestosta. Tutkimuksesta saatujen 

tulosten mukaan suurin merkitys ohjauksella on kuitenkin opintojen alussa, jota voidaan 

keskeyttämisiin johtaneiden tapausten määrästä päätellen kutsua opiskelun kriitti-

semmäksi vaiheeksi. Opiskelun alussa ohjauksen avulla voidaan muokata uuden opiske-

lijan käsityksiä itse opiskelusta, saada hänet integroitumaan ammattikorkeakouluun sekä 

alaan, jota hän on lähtenyt opiskelemaan. Tämä vaatii ohjausresurssien lisäämistä ja 

opettajatutoroinnin tärkeyden korostamista. Opiskelijat kaipaavat henkilökohtaista kos-

ketusta ohjaajaan ja tämä suhde toimii parhaiten, mikäli ohjaaja pysyy koko opiskelun 

ajan samana henkilönä. Toimiva tutor-opiskelija suhde mahdollistaa myös ongelmista 

keskustelun, eikä opiskelija jää kysymystensä kanssa yksin. Tarvittaessa tuleva keskus-

teluapu mahdollistaa muutkin vaihtoehdot kuin epätoivossa tapahtuvan opintojen kes-

keyttämisen.  

 

Ammattikorkeakoulujen olisi myös luovuttava markkinahenkisestä rekrytoinnistaan, 

vaikka sen avulla saadaan hakijatilastot näyttämään erityisen hyviltä. Koska monet 

lukiosta tulevat opiskelijat perustavat hakupäätöksensä hakuesitteiden luomiin, usein 

erittäin suppeisiin mielikuviin, mainontaa olisi muutettava lähemmäs todenmukaisuutta. 

Markkinahenkisyys voi houkutella opiskelijoita hakeutumaan sellaisille aloille, mistä 

heillä ei ole mitään todellista mielikuvaa. Kun opiskelun luonne tai työelämään sijoittu-

minen selviävät nuorelle, hän todellisuuteen pettyessään vaihtaa koulutusalaa ja mah-

dollisesti hänen mielikuvansa koko ammattikorkeakoulusta jäävät vääriksi. Olisi erittäin 

tärkeää panostaa todenmukaisten koulutus- sekä ammattikuvien luomiseen erityisesti 

lukioissa, jotta tilanne olisi mahdollista saada korjattua. Yhtenä keinona on lisätä 

lukioiden opinto-ohjaajien tietoja ammattikorkeakoulusta ja levittää heidän kauttaan 
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sekä totuudenmukaista että ammattikorkeakoulumyönteistä ilmapiiriä vaihtoehtoisista 

korkeakouluopinnoista.  

 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen läheneminen on maailmalla jo nähtävissä. Iso-

Britanniassa yliopistot ja ammattikorkeakoulut (Polytechnic) ovat jo sulautuneet toi-

siinsa ja varsinainen ammattikorkeakoulusektori on käytännössä hävinnyt. Oppilaitosten 

Polytechnic-nimet ovat kadonneet ja korkeamman tutkintonimikkeen antamisen myötä 

ammatillisen korkea-asteen oppilaitokset ovat muuttaneet nimensä yliopistoiksi. Opis-

kelijat voivat omien halujensa ja kykyjensä mukaan suorittaa joko kandidaatti- tai mais-

teritason tutkinnon ja hakeutua sen pohjalta eritasoisiin työtehtäviin. Koska Suomen 

ammattikorkeakoulujärjestelmä on rakennettu Saksan ja Hollannin mallin pohjalta ja 

sielläkin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on tapahtumassa lähenemistä, 

joudummeko joskus toteamaan, että meillä on 20 yliopiston sijasta noin 50 yliopistoa 

Suomen kokoisessa maassa? Ajatus tuntuu mahdottomalta, mutta entä jos kaikki muut 

eurooppalaiset maat luopuvat selkeästä duaalimallista ja Suomi olisi ainoa edustaja 

lajissaan? Tämän ajatuksen myötä poliittiset puheet erillisten yliopisto- ja ammattikor-

keakoulujärjestelmien säilymisestä tuntuvat vain merkityksettömiltä sanoilta. Ammatti-

korkeakoulujen sulautuminen yliopistoihin voidaan tarvittaessa toteuttaa nopeallakin 

aikataululla. Valitettavasti menetämme silloin käytännön ammattilaisia kouluttavan 

sektorin. (ks. Lampinen 2003, 66–67; Virtanen 2002, 213–215.)  

 

Onko Suomessa ylipäätään tarvetta kouluttaa kaksi kolmasosaa ikäluokasta korkea-

kouluissa? On luonnollista, että miltei kaikki nuoret haaveilevat hyvistä palkkatuloista 

ja korkeasta asemasta, mutta voiko yhteiskunta toimia korkeasti koulutettujen varassa? 

Suuret ikäluokat ovat poistumassa työelämästä ja sen mukana meiltä häviää kymmeniä 

tuhansia suorittavan työn tekijöitä, joiden avulla yhteiskuntamme pyörät pyörivät. Mo-

nilta aloilta katoaa todellisia osaajia, kädentaitajia, joiden hallitsema tietotaito tulee 

vähitellen katoamaan. Työnantajien ja työntekijöidenkin taholta on jo ryhdytty perään-

kuuluttamaan Suomesta kadonneen teknikkokoulutuksen korvaavaa koulutusta. Ammat-

tikorkeakoulut ja erikoisammattitutkinnot pystyvät vain osin korvaamaan teknikko-

koulutuksen poistaman osaajaryhmän. (Liiten 2003b.) Jos suurin osa ikäluokasta 

opiskelee korkeakouluissa ja valmistuu esimiestehtäviin, niin ketkä ovat heidän alai-

siaan? Tai kuka tekee ns. likaisen työn? Edelleen jonkun on tartuttava vasaraan, siivot-

tava jälkemme ja tehtävä työtä tehtaissa, jotta saamme ruokaa, valoa ja lämpöä sekä 
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kuljetettava rekkaa ja linja-autoa. Ikäluokat myös pienenevät, eli työntekijätkin vähene-

vät. Vai laskeeko koulutuksen arvostus, kun töitä ei löydy ja itsensä elättämiseksi on 

vastaanotettava alempaa koulutusta vastaavaa työtä. Vaihtoehtona on tietenkin hankkia 

Suomeen lisää työvoimaa muista maista ja antaa heille vähemmän (korkea)koulutusta 

vaativia töitä. Esimerkiksi Lontoossa suurin osa siistijöistä ja kaupan kassoista on 

tummaihoisia tai opiskelijoita. Onko visiomme samankaltainen? Ns. alkuperäisväestö ei 

huoli suorittavan tason töitä vaan nämä työt on annettava muille, joille työ paremmin 

kelpaa.  

 

Korvaako siis määrä laadun? Tuskin. Jo tällä hetkellä on huomattavissa, että opiskeli-

joilla on entistä enemmän ongelmia mm. matemaattisissa aineissa, kun sisäänotot ovat 

suurentuneet ja opiskelija-aines on taidoiltaan epätasaisempaa. Lisäksi kontaktitunteja 

vähennetään edelleen ja opiskelijoilta vaaditaan yhä enemmän itsenäistä työskentelyä. 

Valitettavasti tämä näkyy huonona menestymisenä ja opintovaikeuksien lisääntyessä 

varmasti myös keskeyttämisinä. Ensiarvoisen tärkeää olisi pitää ammattikorkeakoulu-

opetuksen laatu korkeana ja kontaktituntien määrä riittävänä, jotta työelämälle tuotettai-

siin osaavia ja ammattinsa kaikki osa-alueet hallitsevia taitajia. Lisäksi opiskelijoilta 

olisi vaadittava korkeaa tasoa sekä sisäänpääsyssä että kurssien läpäisyssä, jotta ammat-

tikorkeakoulut pystyisivät nostamaan statustaan työelämän silmissä. Jos vaatimustaso 

on korkea, voidaan luottaa siihen, että valmistuvat opiskelijat ovat huipputasoa. Samalla 

imago nousee ja opiskelijoiden motivaatio opintoihin keskittymiseen ja oman tietonsa 

kasvattamiseen kasvaa. Korkean statuksen kouluissa keskeyttäminen ei ole ongelma.  

 

Tutkimusta tehdessäni epäilin, että Turun ammattikorkeakoulun alkuvuosilla olisi ollut 

suuri merkitys opintojen keskeytymisten määrään. Opetussuunnitelmat ja opiskelutilat 

muotoutuivat opintojen edetessä ja arvelin, että opintoihin liittyvä kritiikki johtui tästä 

keskeneräisestä tilanteesta. Kuitenkin, jos verrataan vuoden 2002 Suurta opiskelija-

kyselyä (ks. Isotalo 2002) omaan tutkimusaineistooni, voidaan todeta, että mainitsemani 

Turun ammattikorkeakoulun alkuvuodet eivät ole sittenkään vaikuttaneet niin suuresti 

tutkimukseni keskeyttämissyiden muodostumiseen. Koska myös opiskelijatutkimuk-

sessa keskeyttämistä harkinneet mainitsivat opetuksen laadun heikkoudet suurimmaksi 

keskeytyssyyksi, oman tutkimukseni tulosta ei voi puolustella Turun ammattikorkea-

koulun haparoivilla ensiaskelilla. Opiskelijatutkimuksesta ei selviä koulutusohjelma-

kohtaiset mielipiteet, joten suoranaista vertausta ei voi suorittaa. Kaikesta huolimatta 
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sekä oman tutkimukseni että opiskelijatutkimuksen tulos pieni määräisenäkin on 

hälyttävä, sillä opetuksen laadun parantaminen on asia, johon oppilaitoksella on 

mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa.  

 

Vaikka kasvatuksellisia asioita ei enää kuulu käsitellä ammattikorkeakouluissa, niin 

joskus on tuntunut siltä, että perusasiat ovat hukassa. Opiskelijat tulevat ja menevät 

miten sattuvat ja ovat tunneilla, mikäli asia ylipäätään kiinnostaa, ellei läsnäolopakkoa 

ole. Luennoilla lähetellään tekstiviestejä, tehdään muita tehtäviä tai kuiskitaan vierus-

toverin kanssa. Aina opiskelijoilla on ollut jonkin verran muuta tekemistä luentojen 

aikana, mutta tämä on tuntunut lisääntyneen viime vuosina. Laiskuus ja helppo elämä 

on noussut eräänlaiseksi itseisarvoksi, jota tavoitellaan. Kunnioitus opettajia kohtaan on 

hävinnyt jo ala-asteilla ja koulunkäynti ei kiinnosta. Varsinkin kouluikäiset ovat tottu-

neet näkemään ehkä jopa molemmat vanhempansa kotona työttömyyden takia, eivätkä 

näin ollen tunne normaalielämän työrytmiä. Miten heistä voisi kasvaa oman työn eli 

opiskelun tunnollisesti hoitavia ihmisiä, mikäli saadut esimerkit ovat aivan jotain 

muuta. Jos koulu hoidetaan toisella kädellä, niin myöhemmät opinnotkaan eivät voi 

sujua sen paremmin. Opintotehtävät, tuntiläksyt ja harjoitukset tehdään, mikäli ne eivät 

vaadi suuria ponnisteluja. Mutta jos pohja on huono, sen päälle ei ole mahdollista 

rakentaa muutakaan. Tehtäviä tarkistettaessa opettaja saa puhua yksinään, eikä ainainen 

saarnaaminen tunnu auttavan. Varsinkin tekniikan opinnoissa ensimmäisen vuoden 

yleisaineiden perusopintoja suoritetaan vielä opintojen loppuvaiheessa, sillä kursseja ei 

ole saatu hyväksytysti läpi. Kannattaisi ehkä selvittää ainakin tekniikan osalta, ote-

taanko opiskelijoita liian helposti sisälle tai onko pohjakoulutuksessa jotain puutteita. 

Opetusresurssien jatkuvat vähentämiset eivät tilannetta ainakaan helpota.  

 

Ammattikorkeakouluissa käynnistettiin syksyllä 2002 valtakunnallinen jatkotutkinto-

kokeilu, joka päättyy heinäkuussa 2005. Jatkotutkintojen alullepanevana voimana on 

ollut niin sanottu Bolognan julistus vuodelta 1999, jonka tarkoituksena on luoda kan-

sainvälisesti kilpailukykyinen eurooppalainen korkeakoulutusjärjestelmä. Muun muassa 

tämän perusteella Suomessa katsottiin tarpeelliseksi kehittää myös ammattikorkea-

kouluille jatkotutkinto, jotta kansainvälinen tutkintojen vertailu helpottuisi. (Virtanen 

2002, 208–211.) Kuten ammattikorkeakoulukin aikoinaan, myös jatkotutkinnot ovat 

saaneet runsasta kritiikkiä osakseen muun muassa yliopistojen tahoilta. Yliopistot 

haluavat säilyttää tieteellisen tutkimuksen itsellään eikä jatkotutkintojen rinnastamista 
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yliopistotutkintoihin pidetä hyvänä. Toisaalta ammattikorkeakoulujen työelämälähtöi-

syys pitäisi säilyttää, mutta samalla pitäisi saada aikaiseksi kansainvälisesti vertailu-

kelpoinen master-tason tutkinto. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että jatkotutkintokokeilu 

tullaan vakinaistamaan, sillä muun muassa Opetusministeriö sekä hallitus näyttävät 

puoltavan sitä. Suurimmat ongelmat liittyvät kuitenkin tutkinnon rinnastamiseen ja itse 

tutkintonimikkeeseen. Nimityksen pitäisi erottautua yliopistotutkinnosta, mutta silti sen 

pitäisi kuvata korkeinta mahdollista ammatillista osaamista ja olla vertailtavissa yli-

opistotutkinnon kanssa samalla viivalla. Vaikka jatkotutkintokokeilu on loppusuoralla, 

tutkintoa suorittavat ovat vailla virallista valmistumisnimikettä ja tutkinnon tason 

vertailtavuutta. Tilanteella on varmasti vaikutusta tutkinnonsuoritushalukkuuteen, joten 

asia on saatava kuntoon mahdollisemman pian. Lisäksi jatkotutkinto on kokeiluvai-

heessa mahdollista suorittaa vain muutamilla aloilla, mikä vaikuttaa myös koulutuksen 

kiinnostavuuteen. Mikäli rohkeus ja kielitaito riittävät, monet jatkotutkintoa kaipaavat 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet siirtyvät opiskelemaan ulkomaille, sillä 

lisäopinnot maisteritutkintoa varten on mahdollista suorittaa jopa vuodessa. Ero suo-

messa suoritettavan maisteritutkinnon suoritusaikaan on huomattava. Valitettavasti 

kansainvälisen koulutuksen tuoma kokemus johtaa usein siihen, että valmistumisen 

jälkeen jäädään maailmalle. Tässä tilanteessa menetämme loistavia ammattilaisia 

tutkintojärjestelmässämme olevan aukon takia. (ks. Anon. 2004, 5; Hakala 2004, 9; 

Herranen 2003, 9; Kaaja 2002, A12; Liiten 2002b; 2004a, A8; 2004b, A9; Virtanen 

2002, 208–210.)  

 

Mikäli ammattikorkeakoulut eivät ota vakavasti opetusmenetelmiin ja opetuksen 

laatuun kohdistuvaa kritiikkiä, saatamme olla suurien ongelmien edessä. Laajamittai-

sesti aloitettavia jatkotutkintoja valmistellaan, vaikka tärkeämpää olisi keskittyä tämän 

hetkisten tutkintojen laadun kohottamiseen. Tästä herää kysymys, onko kannattavaa 

aloittaa jatkotutkintoja, jos jo perusopetuksessa asiat ovat huonosti. Ongelman mahdol-

lisesti paisuessa koko järjestelmä voisi olla vaarassa kaatua ja sulautuminen yliopis-

toihin olisi väistämättä edessä.  
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7 POHDINTA  
 

 

Kyselyn käyttäminen tutkimusmenetelmänä sopii hyvin tutkimukseen, jonka vastaajat 

saattavat asua kaukanakin tutkittavasta ympäristöstä tai heidän saavuttamisensa on muu-

toin hankalaa. Vaikka kaikkia tutkittavia ei tavoitettu, voidaan silti todeta, että tutkimus-

menetelmä oli oikein valittu. Haastattelemalla olisi saatu yksityiskohtaisempia vastauk-

sia ja niitä olisi voitu tarkentaa, mutta vastaajien lähestyminen olisi ollut hankalaa sekä 

käytännössä että tutkimuksen aiheen takia. Negatiivissävyistä asiaa, kuten keskey-

tymistä tutkittaessa vastaajien on helpompi vastata anonyymisti paperilla, kuin henkilö-

kohtaisessa kanssakäymisessä haastattelijan kanssa. Osa kommenteista olisi varmasti 

jäänyt haastattelussa saamatta.  

 

Vastausmäärä tutkimuksessa jäi kohtalaisen pieneksi, mutta koska tuloksia oli mahdol-

lista käsitellä sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti tuloksista saatiin kuitenkin luo-

tettavia ja erilaiset vastaukset kertautuivat selkeästi eli saturaatiopiste saavutettiin. Vas-

taukset jakautuivat selvästi kaikkien kysymysten kohdalla ja täydentävien jatkokysy-

mysten tuotokset tukivat strukturoiduista kysymyksistä saatuja tuloksia. Vaikka aineisto 

oli pieni ristiintaulukointia ajatellen ja tulokset olivat miltei etukäteen silmin havaitta-

vissa, taulukoinnin avulla saatiin varmennus tulosten oikeellisuudesta. Lisäksi tuloksia 

voitiin verrata vastaaviin, jo aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja yhteneväisyys oli 

selvästi havaittavissa.  

 

Aittolan elämänvaiheteoria soveltui hyvin pienin muokkauksin myös ammattikorkea-

kouluopiskelijoihin ja se tuki tutkimuksesta saatuja tuloksia keskeyttämisen syistä opin-

tojen eri vaiheissa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden elämänvaihetutkimusta ei ole 

tehty ainakaan laajemmassa mittakaavassa ja sen avulla olisi mahdollista päästä syvem-

mälle keskeytymisen syihin ja ehkäisyyn. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden elämän-

vaiheita kannattaisi selvittää jatkotutkimuksen avulla, jolloin samalla saataisiin tietoa 

myös läsnä olevien opiskelijoiden mahdollista keskeytymisaikeista ja keinoista sen 

ehkäisyyn.  
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Teoriassa esittelemäni keskeytymiseen liittyvät ulkoiset ja sisäiset tekijät eivät osoittau-

tuneet mielekkääksi jaoksi, vaikka niissä olikin tutkimukseeni liittyviä tekijöitä. Huo-

mattuani tämän, jätin ne käsittelemättä ja yksinkertaistin keskeytymissyiden jaottelua 

osin tutkimuksesta nousevien syiden pohjalta. Tämä jako osoittautui selkeäksi ja kuvasti 

hyvin sekä oman että muiden vastaavien tutkimusten tuloksia.  

 

Varsinainen kyselylomake toimi hyvin, sillä kysymykset oli ymmärretty oikein eikä 

vastauksissa havaittu ymmärtämättömyydestä johtuvia virheitä. Ainoastaan aikuisopis-

kelijat eivät olleet vastanneet kysymykseen hakusijanumerosta, mutta sillä ei ollut hei-

dän kohdallaan merkitystä tutkimuksen kannalta. Myös opiskeluyksiköstä annettuihin 

arvosanoihin aikuisopiskelijat vastasivat päiväopiskelijoita huonommin, mikä on 

toisaalta luonnollista, sillä he eivät välttämättä ole käyttäneet kaikkia yksikön tarjoamia 

palveluja hyväkseen opintojensa ajankohdan takia.  

 

Tutkimuksessani ilmeni usein määritelmä korkeakoulumaisuus ja keskeyttäneiden kri-

tiikki sen puutteeseen. Lain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää tutkimusta ja lisä-

tä sivistystä ja ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja 

kehitystyötä työelämän kanssa. Käytännössä molemmat tarkoittavat samaa asiaa, vaikka 

perustutkimus kuuluukin perinteisesti yliopistojen alueeseen. Tällä perusteella ammatti-

korkeakoulu ei ole vähemmän korkeakoulumainen kuin yliopistokaan, mutta asiakkaat 

eli opiskelijat tai ammattikorkeakouluihin pyrkivät olisi saatava tästä vakuuttuneiksi. 

Ensisijaisen tärkeää on myös se, että työelämä saadaan tietoiseksi ammattikorkea-

koulutuksen laadukkuudesta sekä tutkinnoista ja niiden sisällöistä. Uusille tutkintoni-

mikkeille pitäisi saada laaja ja korkea arvostus ja valmistuneiden sijoittumisella on 

tähän suuri merkitys. Perinteisesti korkeakoulututkinto on taannut tietyntasoisen työuran 

ja sosiaalisen arvostuksen ja mikäli samantasoisella yliopisto- tai ammattikorkeakoulu-

tutkinnolla työllistytään erilaisiin tehtäviin, on väistämättä edessä, että ammattikorkea-

koulusta luotu mielikuva romahtaa. Työnantajien tietämättömyys tai yleinen arvostuk-

sen puute vielä tuntemattomia tutkintonimikkeitä kohtaan on korjattava lisäämällä 

oikeanlaista informaatiota. Mikäli opiskelija saa ympäristöltään positiivista tunnustusta 

ja arvostusta suorittamaansa tutkintoa kohtaan, hän motivoituu ja siirtää energiansa kri-

tiikin antamisen sijaan opintojensa etenemiseen.  
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Tärkeää olisi myös se, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut unohtaisivat keskinäisen 

kilpailunsa ja lähtisivät kehittymään yhdessä, molempien vahvuuksia hyväksi käyttäen. 

Yliopistojen tutkimus on jo perinteiden mukaan tieteellistä, kun taas ammattikorkea-

kouluissa keskitytään käytännönläheiseen ja henkilökohtaiseen lähestymiseen. Kasva-

tuksellisesti ammattikorkeakoulut tukevat persoonallista kasvua (ammatillinen kasvu), 

kun yliopistot eivät näe sitä tarpeelliseksi. Tutkimuksessa ei voida kuitenkaan aina 

unohtaa käytäntöä ja sen toimivuutta, jolloin ammattikorkeakoulun tutkimukselliset 

ansiot nousevat esille. Sekä tieteellisen ja käytännönläheisen tutkimusotteen yhdistä-

minen tuottaisi varmasti myös yhteiskuntaamme hyödyttäviä tuloksia, jolloin näkisin 

tärkeänä linkittää joitakin sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun tutkimustöitä 

sellaisilla aloilla, joilla se olisi käytännössä mahdollista. Keskinäinen yhdentyminen 

tutkimuksen alueella ei linkittäisi korkeakouluja vielä toisiinsa, mutta se lisäisi molem-

pien mahdollisuuksia eikä energiaa kuluisi hukkaan samasta kakusta taisteltaessa. 

Erilaisen lähestymistavan ja henkisen kehittymisen vuoksi molemmille tulee aina riittä-

mään opiskelijoita, sillä kaikista ei ole tieteellisen tutkimuksen tekemiseen eivätkä 

kaikki pysty käytännönläheiseen toimintaan.  

 

Ammattikorkeakoulujen suhde opiskelijoihinsa on erilainen kuin tiedekorkeakouluissa. 

Ammattikorkeakoulu kasvattaa opiskelijoistaan tietyn alan ammattilaisia, mikä ei 

onnistu pelkästään tietoa jakamalla. Ammatillinen kasvu ei tapahdu luentojen aikana 

vallitsevassa etäisessä suhteessa, jossa ei ole kommunikaatiota luennoitsijan ja opiskeli-

jan välillä. Pelkkä tiedon jakaminen ei kasvata ihmistä, vaan siihen on liityttävä myös 

vastuu opiskelijoiden oppimisesta. Tästä syystä ammattikorkeakouluissa, yliopistoista 

poiketen, on panostettu enemmän henkilökohtaiseen ohjaukseen ja sen erilaisten toimin-

tojen avulla tapahtuvaan ammatilliseen syventymiseen. Ammatillinen asiantuntijuus ei 

synny pelkästä tiedosta sivistymällä vaan se vaatii kasvua, jota ei tapahdu ilman osaavaa 

ohjausta. Humboldtilainen yliopistoajattelu ei arvosta persoonan kehittymistä, mutta 

ammatillinen kasvu ja todellisen osaajan kehittyminen eivät tapahdu ilman persoonassa 

tapahtuvia muutoksia. Jotta tiedot ja taidot muodostaisivat todellisen symbioosin, opis-

kelijan on saatava sellaista ohjausta, joka tukee hänen ammatillista kasvuaan. Vaikka 

onkin kyse korkeakoulusta ja melko suurelta osin itsenäisestä opiskelusta, henkilö-

kohtaisen ohjauksen merkitys on suuri. Tätä ohjausta ei pystytä toteuttamaan suurissa 

ryhmissä ja siitä syystä näenkin tärkeänä opiskelijan ja hänen ohjaajansa, tutorin, henki-

lökohtaiset tapaamiset. Näissä keskusteluissa on mahdollista pohtia sekä opintoja ja 
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niiden kulkua että opiskeluun liittyviä oppilaitoksen ulkopuolisia asioita, joilla on suuri 

merkitys opintojen etenemiseen. Keskusteluiden avulla ongelmat voidaan ottaa esille 

ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. Liiaksi kasautuneet ja monisäikeiset ongelmat 

tahtovat väistämättä johtaa opintojen keskeytymiseen, mutta jos niihin pystytään vaikut-

tamaan riittävän ajoissa, on mahdollista vielä tehdä muitakin ratkaisuja. Nuori näkee 

usein ongelmansa liian suurina ja mustavalkoisina, mutta ymmärtää itsellään olevan 

muitakin mahdollisuuksia, mikäli hänellä on joku ohjaamassa ja antamassa aikatauluja 

ja määräpäiviä noudatettaviksi.   

 

Aittolan (1992, 30) opiskelijoiden elämänvaihejaottelun mukaan ammattikorkeakoulu-

ikäinen nuori on kehitysvaiheessa, jossa hänelle tapahtuu paljon mullistavia asioita, 

mitkä liittyvät sekä koulutukseen, henkilökohtaiseen elämään että tulevaisuuteen. En-

simmäisen opintovuoden aikana hän luonnollisesti pohtii aloitettuja opintoja ja mikäli 

näkee ne negatiivisina tulevaisuudelleen, hän keskeyttää helposti. Tämän lisäksi oppilai-

toksella on vastassa nuoren vapaus, kun hän kenties ensimmäisen kerran yrittää elää 

omillaan ja vastaa itse tekemisistään usein vielä vieraalla paikkakunnalla. Opiskelut ja 

oppilaitos toimivat tietenkin eräänlaisina vanhempina eli turvapaikkana, joissa saa huo-

miota ja ruokaa syödäkseen, mutta jos muu elämä tuntuu liian kiinnostavalta, oppilai-

toksella ei ole paljon mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa. Lisäksi tulevat arkipäiväiset 

ongelmat, kuten asuminen ja rahankäyttö, jotka heijastuvat väkisin myös opintojen ete-

nemiseen. Koska kysymyksessä on ammattikorkeakoulu, opiskelijoista huolehtiminen ei 

voi yltää kaikkiin elämänalueisiin. Ongelmien ilmetessä niihin voidaan tietenkin etsiä 

ratkaisuja, mutta usein voisi olla tarvetta vippikassaan, parisuhdeterapiaan tai asunnon-

etsintään, jotka eivät kuulu ammattikorkeakoulun tehtäviin. Näissä asioissa saattaisi 

auttaa opiskelijayhdistys, josta voisi saada apua tämän tapaisiin ongelmiin.  

 

Tutkimuksessani opintojen keskeyttämiset painottuivat ensimmäiselle opintovuodelle, 

jolloin opiskelijan ammatillisen kasvun prosessi ei ole vielä välttämättä lähtenyt 

käyntiin eikä hänen kyseisestä ammatista muodostunut kuvansa ole hahmottunut todelli-

suutta vastaavaksi. Kuten jo mainitsinkin, ammattikorkeakoulujen pitäisi mainostaa 

itseään todenmukaisemmin ja keskiasteen oppilaitosten panostaa opintojen ohjaukseen. 

Näillä keinoilla voisimme lisätä nuorten käsityksiä eri ammateista ja välttäisimme 

epätodellisten haavekuvien sekä median luomia vääristymiä. Lisäksi ammattikorkea-

kouluopintojen aikana olisi hyödynnettävä alan ammattilaisia, jotka voisivat tulla, ehkä 
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säännöllisin väliajoin, kertomaan siitä todellisesta työnkuvasta, mikä heille opintojen 

jälkeen on muotoutunut. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden eli alumnien järjestä-

mä mentortoiminta pyrkii lisäämään verkostoitumista työelämän ja korkeakoulun välil-

lä. Mentor voi myös toimia opiskelijan kummina ja ohjata häntä opinnoissa oman, 

työelämästä tulevan näkemyksensä avulla ja antaa erilaista tukea kuin opettajana toimi-

va tutor. Jotta harjoittelu ensimmäisen ja toisen opintovuoden kesällä ei olisi ensimmäi-

nen kiinnekohta todelliseen työelämään, kokisin mentortoiminnan edistämisen yhtenä 

mahdollisuutena vähentää keskeyttämisiä. Pelkästään se, että opiskelijalla olisi oppilai-

tokseen liittymätön henkilö, jonka kanssa olisi mahdollisuus keskustella opintoihin ja 

omaan ammatilliseen kasvuun liittyvistä ongelmista, voisi ohjata nuorta oikealle uralle. 

Aina se oikea ura ei löydy ensimmäisellä yrittämällä, mutta mentorin sekä muiden tuki-

henkilöiden avulla voitaisiin estää nuoren syrjäytyminen ja putoaminen koulutuksesta. 

Tutkimuksessani muutamat nuoret kokivat huonoa omatuntoa opintojen keskeyttä-

misestä, mutta välttämättä sen ei tarvitse olla huono ratkaisu, jos nuori löytää uuden 

uran toisesta oppilaitoksesta, eikä jää ilman koulutusta. Tässäkin siirtymisessä hän 

tarvitsee tukea.  

 

Tärkeä ammattiin ja alaan kiinnittävä asia on harjoittelu. Ensimmäisen vuoden perus-

asiat voivat opiskelijasta tuntua ajan haaskaukselta, sillä eteneminen on hidasta myös 

pienistä tuntimääristä johtuen. Omasta ammattialasta ei saada selkeää näkemystä, sillä 

toisaalta ei vielä osata mitään, vaikka kaikki uusi kasvattaakin motivaatiota. Harjoittelu-

jakson avulla saadaan opiskelija kiinnittymään tulevaan ammattiinsa, mutta ensin heidät 

on saatava motivoitumaan ensimmäisen vuoden läpi.  

 

Myöhemmässä vaiheessa opintoja haittaaviksi tekijöiksi nousevat osa-aikaiset työtehtä-

vät, ihmissuhteet sekä perhe-elämä. Kukaan tutkimukseeni osallistuneista ei maininnut 

opintotuen vähäisyyttä keskeyttämissyyksi, joskin muissa tutkimuksissa ilmennyt 

runsas työssäkäynti siihen viittaa. Opintolainaa ei haluta ottaa ehkä epävarman tulevai-

suuden pelossa, joten etsitään työpaikka tietyntasoisen elämän ylläpitämiseksi tai 

ylipäätään arkipäiväisistä hankinnoista selviytymiseksi. Vaikka opiskelijat eivät opinto-

tuen vähäisyydestä valittaneetkaan, työssäkäynnin runsaus saattaa viitata siihen. Jos 

tulot eivät riitä, lisätään työssäkäynnin määrää ja vähitellen syntyy ongelmia opintojen 

etenemisessä ja lopulta opinnot jäävät kesken. Opintotukijärjestelmän uudistamisella ja 
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opintotuen määrän lisäämisellä saataisiin varmasti muutosta myös keskeyttämisten mää-

rään.  

 

Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla on vielä suurempi mahdollisuus luisua työelä-

mään, koska pakolliset opinnot loppuvat ja ainoastaan opinnäytetyö vaatii yhteyden-

pitoa oppilaitokseen. Mikäli opinnäytteen tekeminen vielä siirtyy ja muut valmistuvat 

ympäriltä, on helppo luisua ammattikorkeakoulun ulottumattomiin. Jotta tämä estettäi-

siin, olisi valmistuvien opiskelijoiden tutorointiresursseja lisättävä, vaikka mistään 

päivähoidosta ei olekaan kysymys. Pieni, joko säännöllinen tai epäsäännöllinen ahdis-

telu oman tutoropettajan taholta sekä opintotilanteen tarkastelu auttavat estämään 

opintojen keskeytymisen. Määräpäivät tuotosten tekemiseen tai pelkät sovitut tapaami-

set laittavat opiskelijan töihin ja opinnäytteet sekä rästissä olevat opinnot edistyvät. 

Monesti opiskelijat myös muuttavat takaisin omille kotipaikkakunnilleen, jolloin opin-

tojen unohtaminen on vielä helpompaa. Tässä tapauksessa yhteydenpito oppilaitoksesta 

käsin nousee vieläkin tärkeämmäksi ja ohjauksen tarve voi käytännössä jopa kasvaa.  

 

Aikuisopiskelijoiden kohdalla ohjausta voidaan tarvita yllättävissäkin asioissa, sillä 

usein edellisistä opinnoista on jo kulunut aikaa ja kaikki pitää ikään kuin aloittaa alusta. 

Koska opiskelu suoritetaan työn ja perheen ohella, ajankäyttöön on kiinnitettävä erityis-

tä huomiota. Myös aikuisopiskelijoiden keskeyttämissyissä ajan puute nousi suurim-

maksi tekijäksi, jolloin keskeyttämisten vähentämiseksi olisi erittäin tärkeää opastaa 

ajankäytön hallintaa. Opintojen aluksi olisi hyvä virkistää mieliin erilaisia opiskelu-

tekniikoita, sillä niiden avulla opintojen sujuvuutta sekä omaa ajankäyttöä pystytään 

tehostamaan.  

 

Koska aikuisopiskelijat opiskelevat edetäkseen urallaan ja pätevöityäkseen, heillä on 

suuret odotukset opintoja kohtaan. Edellisistä opinnoista odotetaan saatavan hyväksi-

lukuja ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman (hops) luomismahdollisuuden avulla 

uskotaan oman ammattitaidon kehittymiseen. Jotta väärinkäsityksiä ja pettymyksien 

takia tapahtuneita keskeyttämisiä voitaisiin estää, pitäisi jo hakuvaiheessa selvittää 

hyväksilukuperusteet sekä mahdolliset raamit hopsin luomiselle. Haastattelutilanteessa 

olisi selvitettävä opiskelun vaativuus ja miten sitovaa opiskelu tulee olemaan. Hakijan 

motivaatio sekä käytännön mahdollisuudet opiskelun järjestämiseen pitäisi myös selvit-

tää. Myöskään aikuisille ei saa luvata kaikkea mahdollista vain uusien opiskelijoiden 
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toivossa, sillä kaikki huonot kokemukset moninkertaistuvat ihmisten puheissa ja aikuis-

koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun maine huonontuu entisestään.  

 

Jotta Suomi pystyisi vastaamaan kansainväliseen kilpailuun ja tutkintomme olisivat 

vertailukelpoisia muuallakin, tarvitsemme jatkotutkinnon myös ammattikorkeakouluun. 

Korkeakoulujen duaalimalli itse asiassa edellyttääkin kahta täydellistä, mutta eri tavoin 

suuntautunutta korkeakoulujärjestelmää, joka vihdoin täydentyisi ammattikorkeakoulu-

jen jatkotutkintojen avulla. Suuri ongelma on kuitenkin riittävän korkean työelämäläh-

töisen koulutuksen antamisessa, sillä jos nytkin opetuksen laadussa on kritisoitavaa, niin 

miten se on mahdollista korjata nopeasti ja laadukkaasti. Jatkotutkintokokeilun vakiin-

tumista on väläytelty jo vuodelle kuluvalle vuodelle 2005, mutta onko ammattikorkea-

koulujärjestelmämme siihen valmis? Opintojen sisällöt olisi mietittävä erittäin tarkkaan, 

opinnäytteiden taso olisi pidettävä yliopistotason kaltaisena ja lisäksi opettajien kelpoi-

suus pitäisi toteutua myös käytännössä. Onko ammattikorkeakouluopettajilta vaadittava 

tiedekorkeakoulun maisteri- tai jopa tohtoritason tutkinto alalta kuin alalta riittävästi 

pätevöittävä, jotta ammatillisen korkea-asteen jatkotutkintojen opetus olisi työelämä-

lähtöiseltä kannalta katsottuna korkeinta mahdollista? Oma epäilykseni koskee sitä, 

miten ammatillisella puolella saadaan aikaiseksi ylempään korkeakoulutasoon verratta-

vissa olevaa opetusaineistoa ja antaako opettajan tiedekorkeakoulussa suorittama tut-

kinto pätevyyden opettaa ammatilliselle korkea-asteelle opiskelemaan tullutta henkilöä?  

 

Ammattikorkeakouluissa rahoitusresurssien jako lienee yksi syy opetuksen ongelmiin. 

Suurten oppilaitosten pyörittämiseen tarvitaan valtava määrä henkilökuntaa eli opettajia 

ja heidän asioitaan hoitavia henkilöitä. Hallinnon kustannukset ovatkin kasvaneet huo-

mattavasti ja tiukka talous vaatii kulujen karsintaa. Valitettavasti työelämä on jo asiasta 

huolissaan, sillä kulujen karsinta tapahtuu usein suoraan opetuksesta. Hallinnon menot 

ovat usein 30 prosentin luokkaa kokonaisbudjetista, sillä ammattikorkeakouluissa on 

yhä enemmän tutkijoita sekä muuta henkilökuntaa, jotka eivät osallistu mitenkään ope-

tukseen. Jos säästöt tehdään aina opetuksesta, niin minne katoaa ammattikorkeakoulujen 

asiakaspalvelu, kun tuntiresursseja jatkuvasti vähennetään. Entä mitä tapahtuu opetuk-

sen tasolle? Kontaktitunteja vähennettäessä ei voida elää oletuksessa, että opiskelijat 

lukevat loput tiedot itsenäisesti ja sivistyvät kuten ennenkin. Voiko työelämä enää luot-

taa siihen, että tulevaisuuden ammattilaiset ovat yhtä hyvin koulutettuja kuin tällä 

hetkellä valmistuvat, ja toteutuuko opiskelijoiden oikeusturva, mikäli he valmistuvat 
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tietyn alan ammattilaisiksi vähemmällä opetuksella ja pienemmällä ohjauksella? Toteu-

tuuko sanonta ”työ opettaa tekijäänsä” ammattikorkeakouluissa enemmänkin uhkakuva-

na kuin tietyn työtehtävän vaatimusten kasvattajana? (ks. Pöysä 2003, 14.)  

 

Tutkimukseni viime metreillä on hyvä pohtia tulevaisuutta, sillä keskeyttämisen ongel-

ma tulee jatkossakin esiintymään ammattikorkeakouluissa. Jotta keskeyttämisten nyky-

tilasta saataisiin vielä tarkempaa tietoa, kannattaisi tehdä uusi kyselykierros opintonsa 

aivan viime vuosina keskeyttäneille. Tutkimukseen voitaisiin liittää myös haastatteluja, 

joissa huomioitaisiin sekä opiskelijoiden että opettajien näkökantoja. Samalla olisi mah-

dollisuus saada konkreettisia mielipiteitä tämänhetkisten opetustekniikoiden toimi-

vuudesta ja parantaa ammattikorkeakoulun asiakaspalvelua todellisia odotuksia vastaa-

vaksi. Lisäksi voitaisiin perehtyä ammattikorkeakouluopiskelijoiden elämäntilantee-

seen, sillä sieltä nousevilla tekijöillä on suuri merkitys opintojen etenemiseen. Mikäli 

elämäntilanteelle ja opiskelulle pystyttäisiin luomaan yhteiset suuntaviivat, saatettaisiin 

pystyä vaikuttamaan myös oppilaitoksesta riippumattomiin keskeytystekijöihin.  
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Turun ammattikorkeakoulu  SAATE  
 31.3.2003  
 
Hyvä vastaanottaja!  
 
 
Tämän kyselytutkimuksen avulla selvitetään opintojen keskeytymistä Turun 
ammattikorkeakoulussa Palvelun tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keskeytymiseen johtaneita syitä ja 
kehittää koulutusohjelmaa sekä työelämän että opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi.  
 
Kyselylomake on lähetetty opintonsa keskeyttäneille opiskelijoille, jotka ovat 
aloittaneet opiskelun koulutusohjelmassa vuonna 1996 tai sen jälkeen joko päivä- 
tai iltaopiskelijana (aikuiskoulutus). Jotta tutkimus onnistuisi, on erittäin tärkeää, 
että vastauksia saadaan mahdollisimman monen vuosikurssin päivä- ja ilta-
opiskelijoilta, sillä keskeyttämisen syyt voivat olla hyvinkin erilaisia.  
 
Teidän valintanne tutkimukseen on tapahtunut WinhaPro -opiskelijatietokannan 
pohjalta. Antamianne tietoja tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuk-
sellisesti. Lomaketta ei anneta ulkopuolisten käyttöön, eikä vastaajan nimeä 
mainita. Saadut tulokset julkaistaan kokonaistuloksina, eivätkä yksittäiset vas-
taukset tule erottumaan joukosta. Tuloksia tullaan käyttämään Turun ammatti-
korkeakoulun kehittämiseen.  
 
Kyselylomakkeen palautuksen voitte tehdä oheisessa vastauskuoressa, jonka 
postimaksu on jo maksettu. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on erittäin 
tärkeää, että vastaatte huolellisesti kysymyksiin ja pyritte palauttamaan lomak-
keen noin viikon kuluttua sen saapumisesta. Viimeistään kuitenkin 14.4.2003 
mennessä. 
 
Jokainen vastaus on arvokas. Vastaamalla voitte vaikuttaa Turun amk:n kehittä-
miseen.  
 
Lisätietoja tutkimuksesta saatte alla olevista yhteystiedoista. Vastaan mielelläni 
kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.  
   
 

Kiitos etukäteen vastauksestanne!  
 
 
Pia Suutari  
Turun AMK 
Tuotantotekniikan opettaja    
Untamonkatu 2  
20520 TURKU   
puh. 040 7629 606   
pia.suutari@turkuamk.fi  (jatkuu)  
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KYSELYLOMAKE  

OPINTONSA KESKEYTTÄNEILLE TUAMK:N OPISKELIJOILLE 
 
Koulutusala:  _____________________ □päiväopiskelija □ iltaopiskelija 
Opiskelupaikkakunta: _______________________________ 
Sukupuoli:  □ mies  □ nainen  Ikä: ______  
Montako vuotta opiskelit?  _______           Montako opintoviikkoa suoritit? _________  
Oliko Turun AMK hakukohteenasi:  □ 1. sijalla   □ 2. sijalla  
Koulutus ennen amk-opintojen alkamista: □ lukio, □ ammatillinen koulutus, □ muu:__________  
Keskeyttämiseni syyt olivat enemmän:   □ koulussa   □ henkilökohtaisia  
 
 
 
1. Miksi hakeuduit opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun? Merkitse yhdestä 

kolmeen tärkeintä syytä numeroilla 1 - 3 (1 = tärkein syy)  
_____ ala kiinnosti  
_____ helppo päästä opiskelemaan   
_____ ystävät / vanhemmat suosittelivat   
_____ ystävä hakeutui samaan paikkaan / kaupunkiin  
_____ työvoimatoimisto edellytti hakemista  
_____ halusin pois kotikaupungistani  
_____ en päässyt ensisijaiseen hakupaikkaani, joka oli _____________________ 
_____ muu syy, mikä _______________________________________________  

 
 
2. Miksi keskeytit opintosi? Merkitse kolme tärkeintä syytä numeroilla 1 - 3 (1 = tärkein 

syy).  

_____ petyin opetukseen (opetusmenetelmät, laatu, vaikeustaso)  
_____ petyin opetusjärjestelyihin (korvaavuudet, etä-/lähiopiskelu, valinnanvapaus, 

ajoitus)  
_____ en saanut tarvitsemaani opintojen ohjausta  
_____ henkilökemia opettajien/toisten opiskelijoiden kanssa ei toiminut  
_____ tunsin olevani väärällä alalla   
_____ henkilökohtaiset tai perhesyyt   
_____ taloudelliset vaikeudet   
_____ aika ei riittänyt opiskeluun  
_____ sain työpaikan   
_____ sain opiskelupaikan toisesta oppilaitoksesta, mistä ____________________  
_____ perhesyyt  
_____ muu syy, mikä? _______________________________________________   

 
 
3. Kuvaile lyhyesti, millaiset seikat vaikuttivat siihen, että keskeytit opintosi Turun 

AMK:ssa? (voit halutessasi jatkaa kääntöpuolelle) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 (jatkuu)  
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4.  Mitkä tekijät olisivat voineet eniten vaikuttaa siihen, että ET olisi keskeyttänyt? 
Merkitse kolme tärkeintä syytä numerolla 1 - 3 (1 = tärkein syy).  

_____ joustavammat opiskelujärjestelyt (esim. etäopiskelumahdollisuudet)  
_____ laadukkaampi opetus  
_____ suurempi opintotuki  
_____ väljempi opiskelutahti  
_____ paremmat korvautuvuudet aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta  
_____ tukiopetus, missä oppiaineessa? ____________________________  
_____ tehokkaampi opintojen ohjaus  
_____ joku muu, mikä? ________________________________________  

 
 
5.  Olisiko keskeytymiseltä vältytty, jos olisit saanut toisenlaista ohjausta? Millaista? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
6.  Minkä arvosanan (5 = paras, 1 = huonoin) annat opiskeluyksikölle seuraavissa asioissa  

_____ opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa   

_____ tiedon kulku  
_____ opetuksen laatu 
_____ ilmapiiri omassa opiskeluryhmässä  
_____ yksikön yleinen ilmapiiri 
_____ opetus- ym. tilojen viihtyvyys  
_____ kirjasto  
_____ atk-laitteiden käyttömahdollisuudet  

Muita mielipiteitä: _____________________________________________  
 
Jos mietit amk:sta saamaasi ennakkokäsitystä, niin muuttuiko se opintojesi aikana? Jos, niin 
miten?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
7. Mitä nykyään ajattelet keskeyttämisestäsi?  

□ Keskeyttäminen oli oikea ratkaisu.  
□ Keskeyttäminen oli väärä ratkaisu.  
□ Haluaisin jatkaa opiskelujani.  
 
Voit täydentää annettuja vaihtoehtoja tai kertoa omin sanoin: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
8. Mitä nyt teet?  

□ Opiskelen muualla, mitä alaa ja missä? _______________________________  
□ Olen töissä  
□ Muuta, mitä? ____________________________________________________  

 
KIITOS VASTAUKSESTASI JA HYVÄÄ JATKOA! 
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 päiväopiskelijoiden vastaukset 
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Keskeyttämissyyn ryhmittely Vastausvaihtoehto
Oppilaitoksen syy Petyin opetukseen

Petyin ohjausjärjestelyihin
Ohjauksen puute
Henkilökemia

Väärä ala Väärä ala
Sain opiskelupaikan

Henkilökohtaiset syyt Henkilökohtaiset syyt
Taloudelliset ongelmat
Ajan puute
Perhesyyt
Muu syy

Työelämään siirtyminen Sain työpaikan  
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 iltaopiskelijoiden vastaukset  
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Estävän tekijän ryhmittely Vastausvaihtoehto
Laadukkaampi opetus Laadukkaampi opetus
Erilaiset opetusjärjestelyt Joustavammat opiskelujärjestelyt

Väljempi opiskelutahti
Paremmat korvautuvuudet

Opintoja tukevat toiminnot Suurempi opintotuki
Tukiopetus
Tehokkampi opintojen ohjaus

Muu syy Muu syy  
 


