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Honkanen, Seppo, Modelling of study paths leading to graduation of engineering
students—based on study success in secondary school and early phases of studies
University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental
Engineering,  P.O.Box 4300, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. C 376, 2011
Oulu, Finland

Abstract

In the present research of engineering studies in the Department of Process and Environmental
Engineering in the University of Oulu the graduation processes of eight various groups of students
were documented and analyzed. For the validation of the data triangulation method was availed
of. The accumulation of study attainments was calculated and, using the measured data, the
graduation time models were created. A new method of modeling a non-linear study process by
using a Matlab step response model was developed. The model is exact in the essential area of
operation and can be used in any educational organization which considers following the process
of graduation important. 

In this research study attainments were examined and explained with the help of self-regulation
test analyses. The test used in this research is based on a shortened version of Guglielmino’s Self
Directed Learning Readiness test. It measures the student’s capability for autonomous learning. A
connection between good success in studies and observed self-directive learning was noticed as
early as during the second academic year. 

The engineering study attainments were also compared to the study success in the upper
secondary school. The results show that the students with satisfactory learning results in the upper
secondary school did better than expected in their university studies. Instead, the students with
better success in the upper secondary school than the group mentioned underachieved in their
university studies. The students whose success was better than average during the first academic
year were also better during the following years. 

Examining the study attainments of the eight elementary courses during the three years of
studies showed that about 46 per cent of students passed the elementary courses in proper time.
One year after the elementary courses had been given, 73 per cent of the students had passed them. 

Keywords: empowerment, experiential learning, interaction, modeling, motivation, self-
direction analysis, step response, studentship, triangulation, underachievement,
university pedagogy





Honkanen, Seppo, Tekniikan ylioppilaiden valmistumiseen johtavien
opintopolkujen mallintaminen – perusteena lukiossa ja opiskelun alkuvaiheessa
saavutettu opintomenestys
Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto,  PL 4300, 90014
Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. C 376, 2011
Oulu

Tiivistelmä
Tekniikan ylioppilaiden opiskelututkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä triangulaatiota.
Työssä analysoitiin kahdeksan eri vuosikurssin opintosuoritusten perusteella Oulun yliopiston
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoiden valmistumisprosessia. Opintosuoritusten
avulla laskettiin eri vuosikurssien opintoviiveet ja saatujen mittaustietojen avulla tehtiin valmis-
tumisaikamallit. Tutkimuksessa löydettiin uusi tapa mallintaa epälineaarista opiskeluprosessia
askelvastemallilla. Menetelmän avulla saatu suoriutumismalli on todellisiin mittaustuloksiin ver-
rattuna luotettava keskeisellä toiminta-alueella kolmesta seitsemään vuotta, kun tavoitteena on,
että aloittaneista valmistuu 50 % kuudessa vuodessa. 

Työssä tutkittiin opintomenestystä itseohjautuvuusvalmiutta selvittävien testistöjen avulla.
Tutkimuksessa käytetty testi perustuu Koron (1993) laatimaan versioon. Se on lyhennetty  Gug-
lielminon (1977) luomasta testistä Self Directed Learning Readiness, joka mittaa opiskelijan val-
miutta itseohjattuun opiskeluun. Tutkimuksessa käytetyssä SDLR-testissä yhteen laskettujen pis-
teiden vaihteluväli on 37–185. Työssä käytetyn itseohjautuvuusanalyysin avulla testattiin opis-
kelijoiden valmiutta itsenäiseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun opinto-ohjelman mukaisesti. Löy-
dettiin yhteys keskimääräistä paremman opiskelumenestyksen ja keskimääräistä kehittyneem-
män itseohjautuvuusvalmiuden välillä. 

Opiskelua tutkittiin lukiomenestyksen perusteella. Voitiin havaita, että tyydyttävästi lukiossa
menestyneet pärjäsivät odotettua paremmin yliopisto-opinnoissaan. Sen sijaan lukiossa hyvin
menestyneet alisuoriutuivat odotettua useammin opinnoissaan. Ensimmäisenä opiskeluvuonna
keskimääräistä paremmin menestyneet opiskelijat selvisivät jatkossakin paremmin. Tämän
havainnon perusteella voidaan väittää, että ensimmäisen vuoden opintomenestyksellä on selvä
yhteys tulevien vuosien opintomenestykseen: huono opintomenestys ensimmäisenä vuotena joh-
ti sekä vuonna 2005 että 2004 aloittaneiden opiskelijoiden ryhmissä keskimäärin noin 26 %
alempaan opintoviikkokertymään kolmen vuoden aikana verrattuna hyvin opiskelussa ensim-
mäisenä vuonna menestyneisiin ryhmiin. Opintosuorituksia tutkittiin kolmen ensimmäisen opis-
keluvuoden aikana olleiden kahdeksan peruskurssin osalta. Havaittiin, että keskimäärin 46 %
opiskelijoista suoritti peruskurssit ajallaan. Vuoden kuluttua peruskurssien päättymisestä keski-
määrin 73 % opiskelijoista oli suorittanut ne. 

Asiasanat: alisuoriutuminen, askelvaste, itseohjautuvuusvalmius, kokemuksellinen
oppiminen, korkeakoulupedagogiikka, mallintaminen, motivaatio, opiskeluaika,
triangulaatio, voimaantuminen, vuorovaikutus
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Oulu, joulukuu 2010  Seppo Honkanen 
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Lyhenneluettelo 

α,β,χ Vakioita 

A Approbatur 

ax Keskimääräinen kuolevuus iässä x 

B  Lubenter approbatur 

bx Kuolevuuden kasvaminen iässä x 

C  Cum laude approbatur 

δI Diracin deltafunktio 

di Päättötapahtumien lukumäärä 

den Siirtofunktion nimittäjä 

E Eximia laudatur 

e Neperin luku 2.71828..., matemaattinen vakio 

εx,t Satunnaisvirhe 

f Frekvenssi, lukumäärä 

F(s) Laplace-muunnos 

G(s) Siirtofunktio 

I Improbatur 

K Vahvistus 

ξ Vaimennussuhde 

kt Kuolevuuden satunnainen vaihtelu ajassa t 

L Laudatur 

L−1 Laplace-käänteismuunnos 

log10 Kymmenkantainen l. Briggsin logaritmi lg(x) = log10(x) 

loge Luonnollinen logaritmi ln(x) = loge(x) 

m(x,t)  Kuolevuuden ikäriippuvuus 

n Lukumäärä 

ni Riskialttiiden lukumäärä 

num Siirtofunktion osoittaja 

Π Tulo 

% Sadasosa, prosentti 

P[T ≥ ti] Päättötapahtuman välttötodennäköisyys 

PYO Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto 

R Korrelaatiokerroin 

R2 Selitysaste 

ti−1, t, ti Aikaväli 

τ Aikavakio 



10 

T Viiveaika 

U(s), un Asetusarvo, heräte, input, ohjaus, sisäänmeno 

Y(s), y(t) Ulostulo, output, vaste 

ωn Ominaistaajuus 
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1 Johdanto 

Oulun yliopiston Prosessitekniikan osasto perustettiin vuonna 1961. Syyskuussa 

2000 nimi muutettiin Prosessi- ja ympäristötekniikan osastoksi kuvaamaan pa-

remmin osaston monipuolista ja laaja-alaista opetus- ja tutkimustoimintaa. Vuo-

den 2009 loppuun mennessä oli osastolta valmistunut jo 1800 diplomi-insinööriä. 

Vuosikymmenten aikana opiskelemaan hyväksyttyjen tekniikan ylioppilaiden ja 

valmistuneiden diplomi-insinöörien lukumäärien kasvut ovat olleet huomattavia. 

Kun 1960-luvulla valmistui vuosittain noin kymmenen diplomi-insinööriä, 1970- 

ja 1980-luvulla valmistui vuosittain noin 30. 1990-luvulla vuosittain valmistunei-

den määrä oli noin 50 ja 2000-luvulla vuosituotanto on ollut jo noin 70 diplomi-

insinööriä. Sisään otettujen opiskelijoiden määrät ovat kasvaneet vastaavana ai-

kana 20:stä 130:een. Nykyisin Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolta opiskelu-

paikkaa tavoittelevista pyrkijöistä yli 70 % pääsee myös opiskelemaan. Valmistu-

neiden suhde aloittaneisiin oli vuosina 1990–2003 tässä tutkimuksessa tehtyjen 

tilastolaskelmien mukaan 64,9 %. Hyvin lukiossa menestyneet hakeutuvat monil-

le eri aloille, joten tekniikan opiskelu on vain yksi vaihtoehto. Opiskelijat tekevät 

lukion jälkeen ratkaisunsa opiskelupaikan valinnasta vähäisten tietojen perusteel-

la, jolloin on mahdollisuus joutua alalle, joka ei kiinnosta. Varsin usealla opiskeli-

jalla mielenkiinto tekniikan opiskeluun hiipuu jo opintojen alkuvaiheessa, jolloin 

opinnot pitkittyvät tai keskeytyvät kokonaan opiskelumotivaation puuttuessa.  

Opiskeluun käytetty tehokas aika on vuosittain enintään kahdeksan kuukaut-

ta. Neljä kuukautta vuodesta menee ansiotöihin. Hyvät ansiomahdollisuudet hou-

kuttelevat opiskelijoita olemaan töissä opiskelun sijasta, jolloin opinto-ohjelman 

mukainen opiskelu ei ole mahdollista. Aiemmin opinto-oikeutta ei oltu rajattu, 

mutta nykyinen seitsemän vuoden opiskeluaika vaikuttaa rajoittavasti aktiiviseen 

työssäoloon. Kansaneläkelaitos KELA on asettanut tiukentuneita vaatimuksia 

vuosittaisille opintosuorituksille opintorahan ja asumistuen myöntämiseksi. KE-

LA lähetti vuosina 2009 ja 2010 Oulun yliopistossa opiskeleville noin 14 % opin-

totukea nostaneista opiskelijoista selvityspyynnön opintojen edistymisestä. Opis-

kelun tehostamiseksi ja ongelmien kartoittamiseksi tarvitaan siis edelleen tehok-

kaita keinoja. Erkkilän (2008, 31) mukaan Teknillisessä korkeakoulussa vuoden 

2005 tutkintosäännön mukaan opiskelevat ovat jääneet reilusti jälkeen asetetusta 

vuosittaisesta 60 opintopisteen tavoitteesta. Vuosittainen opintopistekertymä heil-

lä on ollut keskimäärin 40 opintopistettä. Valmistumisaikojen keskimääräinen 

ennuste on noin seitsemän vuotta.  



16 

Opiskeluprosessien seuraaminen herättää monia kysymyksiä, joihin ei löydy 

valmiita vastauksia. Tässä tutkimuksessani on haettu lisäselvitystä opiskelusta 

suoriutumiseen analysoimalla opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia. 
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2 Opetukseen ja oppimiseen liittyviä 
tutkimuksia 

Oppiminen voidaan määritellä vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa oppija 

muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan 

tapahtuu pysyviä muutoksia (Mäkinen 2002). Oppija ei ole koskaan valmis, vaan 

jokainen päivä tuo uusia haasteita. Ihminen joutuu päivittäin uusiin tilanteisiin, 

joista hän ei selviäisi niin helposti, jos ei omaisi jo saavutettuja tietoja ja taitoja. 

Varsinkin ongelmatilanteissa kyky soveltaa aiemmin opittuja tietoja helpottaa 

selviytymistä. Päivittäiset työtehtävät voidaan hoitaa vaivatta, jopa turhautuen, jos 

mitään merkittävää ei tapahdu. Ihminen kaipaa haasteita päivittäiseen elämään 

saadakseen virikkeitä aivojen tehokkaalle työskentelylle. Ajoittain hän joutuu 

ylittämään omat aiemmat tietämyksen rajat, jotta uutta tietoa kertyisi ja jotta sen 

avulla tapahtuisi uutta oppimista. 

Kantomaan (2010) mukaan vähäinen liikunta on yhteydessä nuorten tunne-

elämän ja käyttäytymisen häiriöihin, koettuun terveyteen ja koulumenestykseen. 

Liikunnallinen aktiivisuus liittyy hyvään koulumenestykseen. Monipuolisen, ikä- 

ja kehitysasteelle sopivan liikunnan avulla voidaan edistää nuorten terveyttä ja 

hyvinvointia sekä koulutuksellisia edellytyksiä. Hailikari (2009) on tutkinut, millä 

tavalla opiskelijoiden ennakkotieto heijastuu oppimistuloksiin eri tieteenaloilla ja 

mitkä ovat ennakkotiedon arviointiin soveltuvat keinot ja menetelmät. Hailikari 

on tehnyt mallin ennakkotiedosta, jonka toimivuutta hän on testannut ja tulosten 

perusteella arvioituna malli on toiminut johdonmukaisesti. Yliopisto-opiskelijoi-

den ennakkotiedon taso ja pystyvyysuskomukset vaihtelevat suuresti ja tämä tulisi 

ottaa huomioon opetuksessa. Nurmen (2009) tutkimus taustoittaa opintojen hidas-

tumista mahdollisena nuoren syrjäytymisen alkuna sekä selvittää opettajan roolia 

kouluhyvinvoinnin edistämisessä ja opintojen läpäisyssä. Opintojen hidastumisen 

tärkeimmät syyt ovat Nurmen mukaan sosioekonomiset syyt, tukijoiden puute, 

luku- ja kirjoitusvaikeudet, aikaisempi huono koulumenestys ja heikko itsetunto 

sekä huonot koulukokemukset. 

Yilmaz (2009) on käyttänyt hierarkis-lineaarista mallinnusmenetelmää tutki-

essaan riippumattomien ja asetettavien riippuvien muuttujien välisiä yhteyksiä 

tutkimuksessaan, jonka tarkoituksena oli arvioida tiettyjä opiskelija- ja koulu-

tasotekijöitä 15 vuoden ikäisissä turkkilaisissa koululaisissa tieteellisen tason 

luku- ja kirjoitustaidon saavuttamisessa. 

Nokelainen, Miettinen & Ruohotie (2009, 257–271) ovat analysoineet Bayes-

laskennan avulla opiskelumotivaatioon, opiskelustrategioihin ja sosiaaliseen ky-
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vykkyyteen liittyvien käyttäjäprofiilien, yhteistoiminnalliseen oppimiseen perus-

tuvassa verkkopohjaisessa oppimisympäristössä tapahtuvan toiminnan ja oppi-

mistulosten välisiä yhteyksiä. Tulokset osoittivat, että motivaatiotekijät olivat 

yhteydessä sekä toisiinsa että oppimistuotoksiin. Metakognitiiviset opiskelustra-

tegiat olivat yhteydessä etätehtävistä saatuun arvosanaan ja käytännönläheiseen 

opiskeluun liittyvät strategiat puolestaan näyttökokeesta saatuun arvosanaan. 

Opiskelustrategiaprofiilien ja oppimistuotosten välistä suhdetta kuvaava Bayes-

verkko tuki vain osittain neljää Nokelaisen ym. tutkimukselle asetettua hypotee-

sia. Sosiaalisten kykyjen ja oppimisympäristössä tapahtuneen toiminnan välistä 

suhdetta kuvaavat muuttujat olivat Bayes-verkossa vaikutussuhteessa toisiinsa. 

Nokelainen (2008) on mallintanut myös ammatillisen kasvun ja oppimisen tutki-

musongelmia bayesilaisten analyysimenetelmien avulla. Hänen mukaansa 

bayesilaisten verkkomallien tuottamat tulokset olivat verrannollisia lineaarisen 

korrelaatioanalyysin tuloksiin. Tulokset osoittivat, että jos epälineaarista aineistoa 

analysoidaan lineaarisella analyysimenetelmällä, voidaan päätyä erilaisiin loppu-

päätelmiin kuin jos samaa aineistoa analysoitaisiin menetelmällä, joka osaa tulkita 

sekä lineaariset että epälineaariset vaikutussuhteet. 

Vahtera (2007) on tutkinut opinnoissaan menestyvien nuorten ajattelu- ja 

toimintastrategioita ja psyykkistä hyvinvointia lukiosta jatko-opintoihin. Hän on 

etsinyt tutkimuksessaan nuorten psyykkistä hyvinvointia ja opiskelua parhaiten 

tukevia ajattelu- ja toimintatapoja. Opinnoissaan menestyvät nuoret ovat käyttä-

neet optimistista ajattelu- ja toimintastrategiaa. He ovat käyttäneet optimistista 

strategiaa johdonmukaisesti ja tiukasti yhdessä pystyvyysuskomusten kanssa. 

Tuominen-Soini (2007) on tutkinut nuorten tavoiteorientaatioprofiilien pysyvyyt-

tä ja muutoksia koulutussiirtymien aikana. Motivationaalinen profiili oli tutki-

muksen mukaan pysyvä 57 %:lla yhdeksäsluokkalaisista ja 60 %:lla lukiolaisista. 

Viljaranta (2007) on tutkinut oppiainekohtaisen motivaation roolia koulusiirty-

missä. Nuoret voitiin jakaan oppiaineisiin kohdistuvan motivaationsa perusteella 

kuuteen eri ryhmään.  

2.1 Itseohjautuvuusvalmius 

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan opiskelijan kykyä ohjata omaa oppimistaan tun-

tien niin vastuuta kuin tietoisuuttakin omasta oppimisestaan. Guglielmino (1977) 

korostaa, että vahvasti itseohjautuva opiskelija on aloitteellinen ja sitkeä, on vas-

tuussa omasta oppimisestaan ja näkee ongelmat haasteina. Aikuisia opiskelijoita 

tutkineen Koron (1999, 11) havaintojen mukaan tärkeimpiä itseohjautuvan oppi-
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misen ominaisuuksia ovat vastuullisuus, itsensä hyväksyminen oppijana, suunni-

telmallisuus, sisäinen motivaatio, sisäinen arviointi, avoimuus uusille kokemuk-

sille, joustavuus ja itsenäisyys sekä kyky tehdä yhteistyötä. Lehtisen (1998, 25) 

mukaan oppimistaitojen ja metakognition kehittymisessä yksilöiden väliset erot 

kasvavat voimakkaasti peruskoulutuksen aikana, jolloin osa oppilaista kehittää 

itselleen korkeatasoiset itseohjautuvan ja tehokkaan oppimisen taidot, kun taas 

monen oppilaan kohdalla kehitys käytännöllisesti katsoen pysähtyy. Mäkisen 

tutkimuksessa itseohjautuvuusvalmius voi olla jo peruskoulun ala-asteelta yläas-

teelle siirtyvän oppilaan ominaisuus. Tutkimuksessa mukana olleista kolmentoista 

eri koulun kuudesluokkalaisesta vain 13 % omasi kehittyneen itseohjautuvuus-

valmiuden. Itsearviointitaidot (reflektio ja metakognitio) osoittautuivat edellytyk-

seksi itseohjautuvuuden kehittymiselle (Mäkinen 1998). Väisäsen (2003, 4) am-

matillisten oppilaitosten työssäoppimiskokelussa opiskelevien opiskelijoiden 

iseohjautuvuusvalmius oli eduksi työssäoppimisen onnistumisessa. Toisaalta 

opiskelijoiden työelämäkvalifikaatiota itseohjautuvuusvalmius ei kehittänyt työs-

säoppimisen aikana tilastollisesti merkittävästi opiskelijoiden itsensä arvioimina.  

Opintomenestystä on tutkittu itseohjautuvuusvalmiutta selvittävien testistöjen 

avulla. Tässä tutkimuksessa käytetty testi perustuu Koron (1993) laatimaan versi-

oon. Se on lyhennetty Guglielminon (1977) luomasta testistä Self Directed Lear-

ning Readiness, joka mittaa opiskelijan valmiutta itseohjattuun opiskeluun. Tut-

kimuksessa käytetyssä SDLR-testissä yhteen laskettujen pisteiden vaihteluväili on 

37–185. Kuvaus itseohjautuvuusvalmiustestistä on esitetty liitteessä kaksi. Koron 

(1993) tutkimuksissa suomalaiset aikuisopiskelijat (n = 750) saivat itseohjautu-

vuustestistä keskimäärin 134,2 pistettä. Pasasen & Ruuskasen (1998) vastaava 

testi suomalaisille peruskoulun opettajille (n = 338) antoi itseohjautuvuus-

valmiuden keskiarvoksi 134,6 pistettä. Väisäsen (2003, 147–149) testi ammatillis-

ten oppilaitosten työssäoppimiskokelussa opiskeleville (n = 112) antoi 

123,6 ± 14,9 pistettä, mikä on selvästi alempi kuin edellä mainituissa tutkimuksis-

sa, mutta taas korkeampi kuin omassa vertailussani mukana olleiden Kuusamon 

lukion vuoden 2005 (n = 30) abiturienttien itseohjautuvuusvalmiuspisteet, jotka 

olivat 119,3 ± 15,4. Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osaton vuo-

sikurssin 2004 (n = 53) itseohjautuvuuspisteet olivat 129,0 ± 16,7. Vuosikurssin 

2005 (n = 51) itseohjautuvuuspisteet olivat 128,3 ± 11,0. Vertailuryhmänä olleen 

vuosikurssin 2006 (n = 33) testiin osallistuneiden opiskelijoiden itseohjautuvuus-

pisteet olivat 128,3 ± 15,6. Toisena vertailuryhmänä olleen vuosikurssin 2007 

(n = 28) testiin osallistuneiden opiskelijoiden itseohjautuvuuspisteet olivat 
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128,5 ± 18,6. SDLR-testi toimii tehtyjen havaintojen perusteella hyvin itseohjau-

tuvuusvalmiuden mittaamisessa.  

2.2 Motivaatio, vuorovaikutus ja kokemuksellinen oppiminen 

Lehtinen, Kinnunen, Vauras, Salonen, Olkinuora & Poskiparta (1989, 13) näkevät 

oppimisen olevan suhteellisen pysyviä, kokemukseen perustuvia muutoksia yksi-

lön tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa sekä näiden välityksellä itse toiminnassa. 

Opiskeluun liittyy oleellisena tekijänä riittävä kiinnostus opiskeltavaan aiheeseen, 

siis motivaatio. Ruohotien & Nokelaisen (2001, 60–61) määrittelyssä sisäinen 

motivaatio liittyy aktiviteettiin, johon ihminen ryhtyy toiminnan itsensä vuoksi. 

Ulkoinen motivaatio viittaa puolestaan toimintaan, johon ihminen ryhtyy yltääk-

seen parempiin tuloksiin kuin muut tai saavuttaakseen ulkoisen palkkion tai vält-

tääkseen negatiivisen seuraamuksen. Vuorisen (2001, 12, 39) mukaan motivaati-

olla tarkoitetaan niitä prosesseja, jotka käynnistävät ihmisessä tavoitteellisen toi-

minnan. Opetusperiaatteiksi hän kutsuu sellaisia opetusprosessiin vaikuttavia 

periaatteita, jotka vaikuttavat oleellisesti motivaation säilymiseen ja tulosten saa-

vuttamiseen, vaikka ne ovat suhteellisen riippumattomia opetuksen tavoitteista ja 

menetelmistä. Niiden tehtävänä on auttaa opettajaa erityisesti kokonaisuuden 

hahmottamisessa ja arvioinnissa. Metsämuuronen katsoo, että motivaatio on mo-

tiivien aiheuttama tila. Motiivi on sisäinen tila, joka energisoi, aktivoi, panee 

liikkeelle, ohjaa ja kanavoi käyttäytymistä kohti päämäärää. Käyttäytymistä ohjaa 

motiivien joukko. (Metsämuuronen 1997, 9.) Motivaatiotutkimuksissa (Vahtera 

2007, 29; Eppler & Harjun 1997 ja Robins & Palsin 2002 mukaan) on huomattu, 

että noin yhdeksännestä ikävuodesta eteenpäin motivaatio ennustaa aikaisempaa 

paremmin suoriutumista. Lapset, jotka uskovat kykyihinsä, kehittyvät taidoissaan 

muita paremmin. Motivaatio on osoittautunut hyvin pysyväksi jo ensimmäisen 

luokan alusta lähtien (Aunola 2002). 

Salmela-Aron (2010) johtamassa tutkimuksessa on selvitetty nuorten hyvin-

voinnin ja pahoinvoinnin polkuja opintojen siirtymävaiheissa. Erityisesti siirtymä 

peruskoulusta toisen asteen koulutukseen näyttää olevan monelle nuorelle haasta-

va elämänvaihe, joka saattaa altistaa nuoren muutoksille motivaatiossa ja hyvin-

voinnissa. FinEdu-tutkimuksessa 687 nuorta arvioi tyytyväisyyttä elämäänsä 

vuosittain yhdeksänneltä luokalta alkaen yhteensä neljän vuoden ajan vuosina 

2006–2009. Mukana olleista noin kaksi kolmasosaa oli tyytyväisiä elämäänsä, ja 

tämä hyvinvointi oli pysyvää. Hyvinvointi kuitenkin muuttui noin kolmanneksella 

nuorista ja muutos tapahtui siirryttäessä koulutusvaiheesta toiseen. Näistä noin 
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joka viidennellä hyvinvointi laski. Suurin piirtein saman kokoisella ryhmällä 

koulumuutos lisäsi hyvinvointia. Tärkeä tulos oli se, että siirtymävaiheen onnis-

tuminen heijastuu nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen, ja lisääntyvä hyvinvointi 

ennustaa edelleen myöhempää kouluintoa.  

Murtosen, Lehtisen & Olkinuoran (2008, 127–128) mukaan yliopisto-

opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeellisuudesta työelämässä ovat 

yhteydessä tutkimusmenetelmien oppimisessa koettuihin vaikeuksiin ja motivaa-

tiopohjaiseen suuntautumiseen oppimistilanteessa. Tilanneorientaatioteorian mu-

kaan peruskoulun oppilaan suuntautuminen oppimistilanteessa vaikuttaa tehtävän 

prosessoinnin laatuun. Tehtäväorientoitunut oppilas kykenee keskittymään tehtä-

vän ratkaisuun, kun taas sosiaalisesti tai minää puolustavasti suuntautuvan oppi-

laan huomio kiinnittyy tehtävän ulkopuolisiin asioihin ja oppiminen ei tapahdu 

toivotulla tavalla. Yliopisto-opiskelijoilla näyttää olevan myös taipumus orientoi-

tua tilanteessa muullakin tavoin kuin tehtäväsuuntautuneesti. Erityisesti ne opis-

kelijat, jotka eivät olleet varmoja tutkimustaitojensa tarpeesta tulevassa työssään, 

arvioivat olevansa vähemmän tehtäväorientoituneita ja enemmän minää puolusta-

vasti orientoituneita oppimistilanteessa kuin ne opiskelijat, jotka olivat varmem-

pia tutkimustaitojen tarpeellisuudesta tulevassa työssään. Samansuuntaiseen tu-

lokseen päädyttiin tutkittaessa pinta- ja syväsuuntautuneisuutta: tutkimustaitojen 

tarvetta epäilevät arvioivat olevansa vähemmän syväsuuntautuneita oppimistilan-

teessa kuin tutkimustaitojen tarpeesta vakuuttuneet. Epävarmuus tutkimustaitojen 

tarpeesta tulevassa työssä on yhteydessä heikompilaatuiseen oppimiseen oppimis-

tilanteessa. Samantyyppisiä tuloksia on saatu tutkittaessa yhdysvaltalaisia psyko-

logian yliopisto-opiskelijoita. 

Väisänen & Pitkäniemi (2008, 131, 137, 141) ovat tutkineet, ovatko tavoiteo-

rientaatiot pysyviä vai oppiainekontekstin mukaan vaihtelevia konstruktioita sekä 

miten tavoiteorientaatiot ovat yhteydessä affektiivisiin ja kognitiivisiin opimistu-

loksiin. Tutkimusten tuloksena tutkijat toteavat, että opiskelijoiden oppimiseen ja 

suorittamiseen tähtäävät opiskelupyrkimykset vähenevät ja vastaavasti oppimisen 

välttämisorientaatio lisääntyy kvantitatiivisten menetelmien kurssilla verattuna 

opiskeluun yleensä. Tavoiteorientaatiot selittivät voimakkaammin affektiivisia 

tuloksia ja itsearvioitua osaamista kuin kognitiivisia suorituksia. Tuloksen selittää 

se, että kognitiiviset suoritukset ovat tulosta myös motivaatioon liittymättömistä 

tekijöistä kuten aikaisemmista kokemuksista ja kyvyistä, esimerkiksi matemaatti-

sista taidoista ja oppimisstrategioista. 

Tuominen-Soini (2007) on tutkinut nuorten tavoiteorientaatioprofiilien pysy-

vyyttä ja muutoksia koulutussiirtymien aikana. Tutkimukseen yksi (T1) osallistui 
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530 noin 15-vuotiasta yhdeksäsluokkalaista, jotka täyttivät kyselylomakkeen 

kaksi kertaa yhdeksännen luokan aikana. Tutkimukseen kaksi (T2) osallistui 519 

noin 17-vuotiasta lukiolaista, jotka täyttivät kyselylomakkeen kerran lukion toi-

sella luokalla ja kerran lukion kolmannella luokalla. Tavoiteorientaation mittaa-

misessa Tuominen-Soini on käyttänyt molemmissa tutkimuksissaan viittä erilaista 

Niemivirran (2004) määrittämää tavoiteorientaation erillistä osa-aluetta. Tutki-

muksissa löytyi neljä tavoiteorientaatioryhmää: 1) Normatiivinen ryhmä T1 

(39 %) ja T2 (34 %). Ryhmän opiskelijat tunnustavat opiskelun merkityksen, 

mutta ovat jokseenkin haluttomia panostamaan tällaisiin tavoitteisiin. 2) Menes-

tysorientoituneet T1 (31 %) ja T2 (10 %). Ryhmällä on voimakas pyrkimys hyviin 

tuloksiin ja suhteelliseen menestymiseen. Tavoitteena on oppia ja ymmärtää mah-

dollisimman paljon. 3) Oppimisorientoituneet T1 (18 %) ja T2 (36 %). Ryhmän 

tavoitteena on oppia mahdollisimman paljon, hankkia uutta tietoa ja ymmärtää 

opittavat asiat. Hyvien arvosanojen saaminen on tärkeää. Ryhmän jäsenet eivät 

korosta koulutyön välttelemistä. 4) Välttämisorientoituneet T1 (12 %) ja T2 

(20 %). Ryhmän jäsenet haluavat selviytyä koulutyöstä mahdollisimman vähällä 

ja ovat vähiten orientoituneita oppimiseen. Motivationaalinen profiili oli tutki-

muksen yksi mukaan pysyvä 57 %:lla yhdeksäsluokkalaisista. Tutkimuksen kaksi 

mukaan motivationaalinen profiili oli pysyvä 60 %:lla lukiolaisista. 

Niemivirta (2004) on yhdistänyt erilaisia motivaatioteorioita (Vahtera 2007, 

26–27). Niemivirta on tutkinut, miten opiskelijat suhtautuvat oppimiseen, minkä-

laisia tavoitteita he itselleen asettavat ja minkälaisia lopputuloksia he suosivat. 

Tutkimuksissa löydettiin viisi erilaista motivaatio-orientaatiota: suoritusorientaa-

tio (tärkeintä on suoriutua paremmin kuin muut), oppimisorientaatio (parasta on 

oppia uusia asioita), menestysorientaatio (haluaa tehdä tehtävät ja menestyä niis-

sä), välttämisorientaatio (yrittää selvitä kaikesta oppimisesta mahdollisimman 

vähällä vaivalla) ja ego-orientaatio (tärkeintä on se, minkälaisen kuvan itsestään 

oppijana antaa ja mitä muut ajattelevat). Oppimis- ja suoritusorientaatiot ovat 

yhteydessä hyvään opintomenestykseen ja pystyvyysuskomuksiin, välttämisorien-

taatio on taas yhteydessä huonoon opintomenestykseen ja itseä vahingoittavan 

strategian käyttämiseen (Niemivirta, 1998). Niemivirta (2004) on (Vahtera 2007, 

27) löytänyt tukea Dweckin ja Leggettin (1998) ajatuksille, joiden mukaan oppi-

misorientaatio on yhteydessä näkemykseen, jonka mukaan onnistuminen ja me-

nestys ovat yhteydessä yrittämiseen; suoritusorientaatio liittyy taas näkemykseen 

kyvykkyydestä. Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley & Carstrom (2004) puoles-

taan pitävät suoritusmotivaatiota keskeisenä opintomenestyksen ennustajana. He 

ovat tehneet laajan meta-analyysin opintomenestykseen vaikuttavista tekijöistä 
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yliopistossa. Tutkimuksen mukaan parhaat opintomenestyksen ennustajat yliopis-

tossa olivat pystyvyysuskomukset ja suoritusmotivaatio. He määrittelevät meta-

analyysissaan pystyvyysuskomukset yksilön omiksi arvoiksi kyvyistään ja mah-

dollisuuksistaan menestyä opinnoissaan. Suoritusmotivaatio taas tarkoittaa pyr-

kimystä saavuttaa menestystä ja erinomaisutta, halua saada työt ja tehtävät val-

miiksi. (Vahtera 2007, 28.) 

Vahteran (2007, 25) mukaan Banduran (1997) pystyvyysuskomusten moti-

vaatioteoria liittyy odotuksiin ja uskomuksiin. Teorian perusteella pystyvyysus-

komukset saavat ihmiset ponnistelemaan ja jatkamaan päättäväisinä toimintaansa 

vastoinkäymisistä huolimatta. Pystyvyysuskomusten kehittyminen liittyy meta-

kognitiivisten taitojen kehittymiseen. Pystyvyysuskomukset vaikuttavat siihen, 

mitä ihmiset valitsevat tekevänsä. Jos ihmiset eivät usko, että toiminnalla on toi-

vottu lopputulos, he eivät ryhdy siihen. (Schunk & Pajares, 2005.) Ryanin ja De-

cin (2001) sisäisen motivaation teoria keskittyy niihin syihin, jotka saavat ihmisen 

sitoutumaan toimintaan. Banduran (1997) pystyvyysuskomuksia tukevalla teorial-

la on neljä osatekijää: saavutusarvo, sisäinen arvo, hyötyarvo ja hinta. (Vahtera 

2007, 25–26.) 

Harackiewicz, Barron & Elliot (1998) näkevät sekä oppimisorientaation että 

suoritusorientaation olevan optimaalisia yliopisto-opiskelijoiden motivaation 

kannalta. Opiskelijat, jotka käyttävät suoritusorientaatiota, menestyivät tenteissä 

paremmin, kun taas opiskelijat, jotka käyttävät oppimisorientaatiota, olivat kiin-

nostuneempia opiskeltavasta asiasta. Tutkijat ehdottavat, että näkemys opiskelu-

motivaation monipuolisuudesta olisi hyvä ja erilaiset päämäärät ovat tarpeellisia 

optimaalisen motivaation saavuttamiseksi (Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot 

& Thrash, 2002). Zimmermanin ja Kintsantasin (2005) mukaan itsesäätelyä te-

hokkaasti käyttävillä opiskelijoilla on käytössään useita itsesäätelystrategioita, he 

uskovat pystyvänsä suoriutumaan tehokkaasti ja asettavat itselleen useita ja erilai-

sia päämääriä. Pintrichin (2000) mukaan opiskelijat, jotka halusivat sekä oppia 

että menestyä voivat hyvin ja menestyvät opinnoissaan hyvin. Vain menestystä 

haluavien opiskelijoiden motivaatio ja opintomenestys laskivat. (Vahtera 2007, 

26–27). 

Kivinen (2003) on tutkinut lukiolaisten (n = 198) opiskelumotivaatiota Suo-

messa ja Luxemburgissa. Hän on käyttänyt motivaation mittaamiseen kolmiosais-

ta kyselytutkimusta, jossa oli yhteensä 101 kysymystä. Kuhunkin kysymykseen 

oli vastattava asteikolla 1–5, jossa numero 1 tarkoittaa sitä, että väittämä ei pidä 

lainkaan paikkaansa ja numero 5 tarkoittaa sitä, että väittämä vastaa oppilaan 

omaa käsitystä erittäin hyvin. Osan yksi kysymykset (1–31) olivat aihepiiristä: 
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opiskelukokemukset ja motivaatio, osan kaksi kysymykset (32–81) olivat aihepii-

ristä opiskeluun liittyvät toimintatavat ja osan kolme kysymykset (82–101) olivat 

aihepiiristä tahto. Saamistaan lukiolaisten vastauksista Kivinen on tehnyt moti-

vaatioanalyysejä. Hänen tutkimustensa mukaan pystyvyysuskomukset ja suori-

tusmotivaatio ennustavat opintomenestystä parhaiten. Opinnoissaan menestyvillä 

oli korkeat pystyvyysuskomukset, he olivat sisäisesti motivoituneita ja metakog-

nitiivisten strategioiden käyttö oli heille tyypillistä. Opinnoissaan heikommin 

menestyneet eivät säädelleet opiskelumotivaatiotaan yhtä tehokkaasti eivätkä 

käyttäneet yhtä konstruktiivisia oppimistrategioita kuin opinnoissaan menestyvät. 

Kivisen tutkimuksessa tytöt menestyivät opinnoissaan poikia paremmin ja he 

myös säätelivät opiskelumotivaatiotaan tehokkaammin. 

Oma oppimiseni liittyy kiinnostukseeni opetettavaan aiheeseen. Luennoitsi-

jan merkitys motivaation kehittymiseen on merkittävä. Oppimisprosessin onnis-

tunut lopputulos on tiimityötä, jossa opettaja on oppimisesta vastuussa vain omal-

la panoksellaan. Opiskelijan panoksen on oltava vähintään samaa luokkaa, mutta 

ajallisesti huomattavasti enemmän. Opiskelijan on rakennettava oma mielikuvan-

sa opetettavasta asiasta. Oppimisen täytyy jäsentyä omassa mielessä, jotta oppi-

mistapahtuman pystyy tiedostamaan ja analysoimaan. Jos kohtaa jonkin asian, 

jota ei tiedä, se pyritään selvittämään jostakin toisesta tietolähteestä. Asiaa ei 

pyritä unohtamaan eikä olemaan kiinnostumatta koko aiheesta, vaan selitys kaive-

taan esiin heti tilaisuuden tultua. Ollaan aktiivisia ja uteliaita, mikä on oppimisen 

kannalta välttämätöntä. Perehtyminen oppimiskäsityksiä analysoiviin tutkimuk-

siin on saanut minut uskomaan, että olen itse konstruktivistinen oppija. Seuraa-

vassa on muutamia poimintoja käsitykseni tueksi. 

Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen periaatteen mukaan oppiminen ta-

pahtuu kokemusten perusteella adaptiivisena prosessina. Maulan kaaviossa Kol-

bin kokemuksellisen oppimisen periaate esitetään Lewinian mallin avulla. Siinä 

oppimismalli lähtee liikkeelle konkreettisesta käytännön kokemuksesta. Se saa 

aikaan pohdiskelevaa tarkkailua. Tästä päästään abstraktien käsitteiden muodos-

tamiseen ja menetelmien omaksumiseen. Viimeisenä vaiheena on käsitteiden ja 

menettelytapojen kokeilu uusissa tilanteissa. (Maula 2006, 36.)  

Silenti, Valjento & Brown (2003) painottavat, että konstruktivismissa oppimi-

sen pohjana ovat aiemmat tiedot ja taidot: oppiminen tapahtuu oman toiminnan 

kautta ja vuorovaikutteisuus koko oppimisympäristöön on avainasemassa. He 

viittaavat Deweyn (1944) progressiivisen pedagogiikan perusajatukseen, jonka 

mukaan ihminen oppii parhaiten ongelmista, jotka heräävät hänessä itsessään ja 

jotka hän itse ratkaisee. Kurki & Mäki-Komsin (1996) raportin mukaan konstruk-
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tivismi on kasvatusfilosofia ja oppimiskäsitys. Konstruktivistisen oppimiskäsityk-

sen mukaan ihmiset ymmärtävät maailmaa ottamalla tietoa ympäristöstä ja yhdis-

tämällä sen omiin malleihinsa ja käsityksiinsä jo olemassa olevien tietoraken-

teidensa pohjalta. Oppiminen on mahdollista vain itse kokemalla aidossa oppi-

misympäristössä. (Kurki & Mäki-Komsi 1996.) Sulonen ja Alanne katsovat kon-

struktivismin perustuvan käsitykselle oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana: 

tietoa ei voida sellaisenaan välittää oppijalle, vaan oppija on aktiivinen tietoraken-

teiden muodostaja oppimisprosessissaan. Oppija tekee informaatiosta oman tul-

kintansa ja luo tiedon konstruktionsa aikaisempien tietojensa ja kokemustensa 

pohjalta. Oppijan ajattelun aktiivisuus, tiedon käsittelytaidot sekä niitä ohjaavat 

metakognitiiviset taidot ovat konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeisiä asioi-

ta (Sulonen & Alanne 2000). Lappalainen, Kaukiainen & Vauras näkevät, että 

oppija konstruoi itse aktiivisesti tietonsa ja taitonsa sekä ohjaa ja kontrolloi itse 

oppimistaan. Oppiminen on tilannesidonnaista ja sosiaalisesti välittynyttä, jossa 

korostuu opiskelijan oma vastuu. Juntunen korostaa, että konstruktivismin mu-

kaan hyvä opettaja käynnistää oppimisen suuntaamalla oppijan valikoivan tark-

kaavaisuuden opittavan kannalta oleelliseen asiaan, antamalla eräänlaisen orien-

taatioperustan. Tällöin oppijassa heräävien ongelmien on oltava sellaisia, että hän 

kokee ne itselleen tärkeiksi. (Juntunen 1997, Haapasalon ja Rauste-von Wrightin 

mukaan.) 

Mannisen määrittelyssä konstruktiivinen tarkoittaa tiedon rakentamisproses-

sien ohjaamista. Se perustuu kognitiiviseen oppimisteoriaan, mutta mukana on 

myös humanistinen ja filosofinen näkökulma. Yksilöllinen tiedon konstruointi on 

perusprosessi, jossa opettajan tehtävä on suunnitella oppimisympäristö, joka 

mahdollistaa aktiivisen oppimisprosessin. (Manninen 2002, 39, Rauste-von 

Wrightin mukaan.) Konstruktivismissä on Rauste-von Wrightin mukaan olennais-

ta näkemys, jonka mukaan niin oppiminen kuin opetuskin ovat ihmisen toiminta-

prosesseja, saman prosessikokonaisuuden vaiheita. Nykyään tiedon sisällöt muut-

tuvat nopeasti, jolloin koulutuksen on annettava jotakin muuta kuin opettajalta 

oppilaalle siirtyvää faktaa, jonka päivittäminen käy parhaiten joko tietokonepäät-

teen tai kirjallisten julkaisujen avulla. Sen sijaan opettajan tehtävä on edistää 

erilaisten toimintavalmiuksien osaamisen oppimista, joita ovat esimerkiksi tiedon 

ajastaminen, muutokseen sopeutuminen tai muutoksen agenttina toimiminen sekä 

ennen muuta oppimaan oppimisen taidot. (Rauste-von Wright, 1997.) Salovaaran 

ja Järvelän havaintojen mukaan konstruktivismissa oppiminen on yksilöllisen 

konstruointiprosessin tulos, jolloin opettajan tehtävä on luoda puitteet ja edesaut-

taa oppijan yksilöllisiä oppimisprosesseja. Hänen tehtävänsä on tukea oppijaa 
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tämän omissa pyrkimyksissä, edesauttaa metakognitiivisten taitojen kehittymistä 

ja suunnitella oppimisympäristö sosiaalisilta ja fyysisiltä komponenteiltaan oppi-

jan aktiivisuutta tukevaksi. (Salovaara & Järvelä 1998.) 

2.3 Lukiomenestyksen yhteys yliopisto-opintoihin 

Miten lukiomenestys näkyy tekniikan alan yliopisto-opinnoissa? Voidaan havaita, 

että aiempi menestys ei takaa varmaa menestystä myöhemmin. Toisaalta vaatima-

ton menestys lukiossa ei ole este hyvälle menestymiselle yliopistossa, jos opiske-

lupaikan valinta on osunut kohdalleen. Kiinnostava opintoala voi motivoida ai-

emmin vaatimattomasti menestyneen opiskelijan ylittämään opintosaavutuksis-

saan omat odotuksensa eli ylisuoriutumaan. Opiskelija joutuu opiskelupaikkaa 

valitessaan tekemään valintoja vaatimattomin lähtötiedoin. Tehty valinta voi olla 

väärä, jolloin lahjakkaan opiskelijan opinnot saattavat keskeytyä kokonaan moti-

vaation hiipuessa. Tällöin on harkittava opiskelupaikkaa uudelleen. Takaako uusi 

valinta paremman menestymisen vai jatkuuko valintojen kierre? Tämän tutkimuk-

sen tekijän tutkimuksessa (Honkanen 2003, 38) valmistuneiden suhde aloittanei-

siin Oulun yliopistossa prosessitekniikan opiskelijoiden joukossa vuosina 1990–

2003 oli keskimäärin 64.9 %. Noin kolmasosa tutkimuksessa mukana olleista 

opiskelijoista ei ole suorittanut opintojaan loppuun aloittamallaan alalla.  

Routti ja Hakulin kirjoittavat, että Suomessa vuosittain valmistuneiden dip-

lomi-insinöörien ja arkkitehtien samoin kuin suoritettujen tekniikan lisensiaatin- 

ja tohtorintutkintojen määrä on pysynyt ennallaan, vaikka korkeakouluopintonsa 

aloittaneiden luku on yli kaksinkertaistunut 1970-luvulta. Opinnoissa edetään 

keskimäärin vain puolella siitä nopeudesta, johon opinto-ohjelmat perustuvat. 

Keskimääräiset valmistumisajat ovat venyneet yli kuudeksi vuodeksi. Lähes kol-

mannes aloittaneista ei edes välitä saattaa opintojaan päätökseen (Routti & Haku-

lin 1991, 184). Routtin & Hakulinin (1991, 116–119) näkemyksen mukaan opin-

tojen hidastuminen on keskeisesti yhteydessä heikkoon opiskelumotivaatioon ja 

vähäiseen sitoutumiseen tehokkaaseen opiskeluun.  

Harinen ja Nousiainen näkevät, että Suomi on panostanut runsaasti tekniikan 

osaajien määrällisen koulutuksen lisäämiseen. Kun vielä 1990-luvun alkupuolella 

Suomi työllisti noin 6000 uutta diplomi-insinööriä ja insinööriä vuosittain, nyt 

heitä halutaan tuottaa työmarkkinoille 10 000 vuodessa. Suomalaisista korkea-

asteen tutkinnoista jo yli neljäsosa on tätä nykyä tekniikan alan tutkintoja, kun 

vastaava osuus esimerkiksi USA:ssa on seitsemän prosenttia. Laajan matematii-

kan ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaneita on nykyään vähemmän kuin insinöö-
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riopintoihin otetaan väkeä sisään. (Harinen 2003, 16–18, Nousiainen 2008, 28–

29.) Harisen ja Nousiaisen artikkeleissa viitataan Opetusministeriön KOTA- ja 

AMKOTA tietokantoihin sekä Ylioppilastutkintolautakunnan tilastoihin. Niiden 

mukaan laajan matematiikan ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaneiden määrä on 

noussut 10 000:sta 12 000:een vuosien 1986 ja 2008 välisenä aikana. Tällöin 

diplomi-insinööri- ja insinöörikoulutuksessa opintonsa aloittaneiden määrät ehti-

vät nousta vuoden 1986 vajaasta 5000:stä vuonna 2001 jo yli 15 000:een. Aloitta-

neiden määrät ovat sen jälkeen laskeneet vuonna 2004 jo alle 14 000:n. Määrät 

ovat edelleen vähentyneet vuosina 2006 ja 2007 lähelle 12 000 opintonsa suorit-

taneen tasoa. 

Opiskelija joutuu lukion jälkeen tekniikan opiskelussa yliopistossa uuteen 

hämmentävään tilanteeseen erityisesti matematiikan massakursseilla, jossa yhdes-

sä opetustilassa voi olla 300 opiskelijaa. Määrä voi olla jopa kymmenkertainen 

verrattuna lukio-opetukseen. Oppimisen tehokkuus tuskin nousee lähellekään sitä 

tasoa, johon lukion ajan pienissä ryhmissä totuttiin. Massaluennoilla ei tähdätä 

niinkään pedagogisesti tehokkaisiin oppimistuloksiin, vaan pikemminkin pyritään 

hoitamaan opetus rajallisella henkilökunnalla mahdollisimman kustannustehok-

kaasti. Murtosen mukaan lukiomenestys ei takaa uskoa omiin kykyihin lukion 

jälkeisessä opiskelussa. Hyvä aiempi menestys lukion matematiikan kursseilla ei 

ollut tae sille, että yliopisto-opiskelija olisi uskonut itse olevansa hyvä matematii-

kassa. Heikko usko omiin matemaattisiin taitoihin on yhteydessä koettuihin vai-

keuksiin numeeristen tutkimusmenetelmien oppimisessa, mutta ei saatuihin kurs-

siarvosanoihin. Opiskelijat ovat siis kehittäneet taidon menestyä, vaikka motivaa-

tio ja usko omiin kykyihin puuttuisivat. (Murtonen 2005, 17–19.)  

Viljaranta (2007) on tutkinut oppiainekohtaisen motivaation roolia koulusiir-

tymissä. Tutkimus tehtiin yhdeksäsluokkalaisille (n = 614). Tutkimuskysymykset 

olivat: 1) Millaisiin ryhmiin yhdeksäsluokkalaiset voidaan motivaation perusteel-

la jakaa? 2) Kuinka tämä motivaatioryhmittely ennustaa nuorten siirtymistä pe-

ruskoulun jälkeisiin opintoihin, heidän pitkän tähtäimen koulutussuunnitelmiaan 

ja toiveammattiaan? Motivaation määrittäminen tapahtui seuraavien kysymysten 

avulla: 1) Oppiainekohtainen motivaatio, 2) Toiveammatti, 3) Pitkän tähtäimen 

koulutussuunnitelma ja 4) Koulusiirtymä. Nuoret voitiin jakaan oppiaineisiin 

kohdistuvan motivaationsa perusteella kuuteen eri ryhmään: 1) Kaikkiin aineisiin 

motivoituneisiin, 2) Kaikkiin aineisiin motivoimattomiin, 3) Matemaattis-

luonnontieteellisiin aineisiin motivoituneisiin, 4) Äidinkieleen ja humanistisiin 

aineisiin motivoituneisiin, 5) Erityisesti taito- ja taideaineisiin motivoituneisiin 
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sekä 6) ryhmään, jolle oli tyypillistä matala akateeminen motivaatio, mutta hie-

man motivaatiota taito- ja taideaineisiin.  

Vanttajan (2002, 131) mukaan koulussa menestyminen liitetään usein lahjak-

kuuden ja älykkyyden käsityksiin. Empiiriset tutkimukset ovat kuitenkin osoitta-

neet, että koulussa voi pärjätä vaikka lahjakkuustesteissä ei menestyisikään. Toi-

saalta huipputulos testeissä ei takaa välttämättä koulumenestystä. Testiälykkyyttä 

enemmän koulusuoriutumisen on todettu olevan yhteydessä oppilaan kotitaustaan. 

Todennäköisimmin koulussa menestyvät oppilaat, joiden vanhemmat ovat pitkälle 

kouluttautuneita ylempiä toimihenkilöitä. Vähän koulutusta saaneiden vanhempi-

en lapset päätyvät huomattavasti harvemmin koulumenestyjien joukkoon. Hauta-

mäki, Arinen, Hautamäki, Kupiainen, Lindblom, Mehtäläinen, Niemivirta, Ranta-

nen & Scheinin (2002) myöntävät oppilaan perheen korkean koulutustason vai-

kuttavan myönteisesti oppilaan osaamisen tasoon. Miesten ja naisten välinen 

osaamisen taso kuitenkin häviää, kun perheen koulutustaso nousee. Oppilaiden 

välisiä eroja selittää eniten peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo, toisena on 

ryhmän oppimismyönteisyys ja kolmantena perheen koulutustaso. Sukupuolen 

vaikutus osaamisen eroihin on oppimaan oppimistutkimuksessa sekä ryhmä- että 

oppilastasolla hyvin pieni. 

Vahtera (2007) on tutkinut opinnoissaan menestyvien nuorten ajattelu- ja 

toimintastrategioita ja psyykkistä hyvinvointia lukiosta jatko-opintoihin. Hän on 

etsinyt tutkimuksessaan nuorten psyykkistä hyvinvointia ja opiskelua parhaiten 

tukevia ajattelu- ja toimintatapoja. Opinnoissaan menestyvät nuoret ovat käyttä-

neet optimistista ajattelu- ja toimintastrategiaa. He ovat käyttäneet optimistista 

strategiaa johdonmukaisesti ja tiukasti yhdessä pystyvyysuskomusten kanssa. He 

eivät juuri ole käyttäneet epätarkoituksenmukaisia ajattelu- ja toimintastrategioita, 

kuten itseä vahingoittavaa strategiaa tai sosiaalista välttämistä. Hyvät sosiaaliset 

suhteet ja luottamus muihin ihmisiin ovat olleet tärkeitä hyvinvointia lisäävä teki-

jöitä. Vahteran tutkimuksissa mukana olleista lukiolaisista lähes kaikki olivat 

puolentoista vuoden päästä lukion päättymisestä opiskelemassa yliopistossa siinä 

tiedekunnassa, jonka he olivat ilmoittaneet tavoitteekseen abivuoden syksyllä.  

Monissa tekniikan opetushankkeissa, jotka edellyttävät monitieteellistä lähes-

tymistapaa, tarvitaan ryhmätyötä. Ryhmässä työskenteleminen vaatii oppilailta 

sekä erityyppisiä vuorovaikutustaitoja että toisiaan täydentäviä aihealueeseen 

liittyviä taitoja. Ryhmän jäsenten mahdollisimman selvä tehtävien määrittely 

edistää ryhmän työskentelyä. Suunnittelussa voidaan soveltaa myös tehtäväkier-

toa ja vastuun siirtoa opettajalta ryhmän jäsenille. Vallealan tutkimuksessa yhtei-

nen ymmärtäminen on nähty yhteisöllisen oppimisen oleellisena osatekijänä. 
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Yhteinen on luonteva ja paljon käytetty toimintamuoto. Kuitenkin aikuisopiskeli-

joiden välisen vuorovaikutuksen tutkiminen on ollut vähäistä verrattuna lasten ja 

nuorten pienryhmäoppimisen tutkimiseen. Pienryhmäoppimista voidaan tarkastel-

la yrityksenä organisoida toiminta nykyistä työelämää vastaavaksi (Vallela 2006, 

13–15.) Heikkilän mielestä työssäoppimisen lähtökohtina ovat vuorovaikutus ja 

kokemus. Oppiminen voi perustua myös yritykseen ja erehdykseen, itsenäiseen 

tiedonhankintaan, teorian ja kokemuksen yhdistämiseen sekä ongelmien ratkomi-

seen yhdessä. (Heikkilä 2006, 19–21.) Karjalainen näkee oppimisen olevan on-

gelmanratkaisutaitojen kehittämistä, ei jonkin asian ulkoa opettelemista. Tentti 

tulisi olla ongelmanratkaisutilanne, josta pystyy selviämään hankittujen tietojen ja 

taitojen avulla. Tilanteesta selviäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan 

epäonnistuminen on mahdollista. (Karjalainen 2001, 127.)  

Opiskelu pienissä ryhmissä on tullut suosioon Oulun yliopiston tekniikan 

opinnoissa. Yhdessä tekeminen näkyy omien tutkimuksieni mukaan siten, että 

opiskelijat ovat aikaisempaa aktiivisemmin mukana vuorovaikutteisissa opetusti-

lanteissa. Aktiivisen osallistumisen kautta asiat opitaan syvällisemmin ja kurssi-

tenteistä selvitään näin paremmin arvosanoin. Rantala (2005) etsii oppimiseen 

iloa valinnanvapauden, vapaaehtoisuuden ja itseohjautuvuuden periaattein. Auto-

ritaarisuus ei hänen mielestään mahdollista opimisen ilon kokemista, koska ilon 

kokemiseen liittyy vapaus. Turvallinen kouluympäristö antaa tilaa kaikenlaisille 

tunteille, jolloin myös kielteinen oppimisprosessi on mahdollista kääntää oppimi-

sen iloksi. Oppimisen ilo syntyy tilanteessa, jossa tekijä ja tehtävä kohtaavat toi-

sensa. Oppilaan tulisi kokea itsensä kyvykkääksi suorittamaan annettua tehtävää 

ja hänen olisi myös koettava tehtävä merkitykselliseksi itselleen. Rantala tukee 

konstruktivistista oppimiskäsitystä esittäessään, että oppiminen rakentuu oppilaan 

osaamiselle eikä osaamattomuudelle. Tällöin opettamisen lähtökohta ei ole oppi-

laan tietämättömyys, sillä oppiminen rakentuu niille tiedoille ja taidoille, jotka 

oppilas jo osaa (Rantala 2005). Kerka (1997) pohtii sitä, että yhteistoiminnallinen 

oppiminen ja portfolioarviot ovat käytössä monissa kouluissa. Ne luovat otolliset 

olosuhteet konstruktivismille, mutta eivät selkeästi keskity siihen, miten opiskeli-

jat konstruoivat jo olemassa olevaa tietoa. Karjalaisen ja Kemppaisen (1994, 9) 

ajatuksena on tentin rakentaminen oppimistilanteeksi, jossa opiskelijan oppimis-

tavoitteeksi tulee aiheena olevan asian ymmärtäminen, ei ulkoa muistaminen 

tenttitilanteessa tai pinnallinen selviytyminen siitä. 

Erityisesti tekniikan opiskelussa projektityö on käyttökelpoinen vaihtoehto. 

Parhaimmillaan projekteissa voidaan luontevasti yhdistää teoria ja käytäntö. Tä-

mä on olennaista myös motivoinnin kannalta, koska tekniikan opiskelijoilla on 
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yleensä voimakas tarve nähdä opiskelun käytännön merkitys. Olennainen osa 

projektioppimista on vahva itseohjautuvuus, joka jo sellaisenaan edellyttää vah-

vaa opiskelumotivaatiota. Ellei motivaatiota ole tai se on heikko, opiskelija tuskin 

viitsii työskennellä aktiivisesti, ja oppimistavoitteet jäävät todennäköisesti saavut-

tamatta. Projekti toimii kanavana, jonka avulla opiskelija ohjaa oppimisprosessi-

aan projektin tavoitteiden mukaisesti. 

 Susimetsä arvioi, että viime vuosina on sekä koulutuksessa että työelämässä 

siirrytty kohti tiimipohjaista työskentelyä, jossa yksin oppiminen tai työskentely 

eienää useinkaan ole mahdollista. Tällöin huomio kiinnittyy opiskelijoiden ky-

kyyn nähdä tavoitteet yhteisinä tavoitteina yksilöllisten tavoitteiden sijaan. Opis-

kelijoiden tulee osata hyödyntää muiden jäsenten osaamista ja antaa oma osaami-

sensa ryhmän käytettäväksi sekä tukea sosiaalisesti ryhmän yhteistä motivaatiota 

työtehtävien parissa työskenneltäessä. Susimetsän tutkimuksen tuloksena syntyi 

nelitasoinen kollektiivisen verkko-oppimisen malli, jossa kaikilla tasoilla on vai-

kutusta oppimismenestykseen. Näitä ovat henkilökohtainen motivaatio, henkilö-

kohtaiset oppimisstrategiat, kollektiivinen motivaatio ja kollektiiviset oppimis-

strategiat. (Susimetsä 2006, 7–9.) Mäkitalon mukaan verkko-oppimisympäristö-

jen käyttö korkeakouluopiskelussa on lisääntymässä voimakkaasti, jolloin oppi-

mista edistävä vuorovaikutus on haaste. Tämä edellyttää osallistujien sitoutumista 

ja tasavertaista osallistumista yhteisölliseen toimintaan. Yhteisiin tavoitteisiin ja 

toimintatapoihin sitoutuneet opiskelijat saavuttavat parempia oppimistuloksia 

kuin heikoimmin sitoutuneet opiskelijat. Sitoutunut opiskelija huomioi muiden 

ideoita ja ehdotuksia sekä esittää uusia näkökulmia pohtien ja kehitellen niitä 

yhdessä toisten kanssa. (Mäkitalo 2006.) 

Koron mukaan avoin oppimisympäristö painottaa käsitteenä oppijakeskei-

syyttä ja joustavuutta oppimiskokemusten perustana. Pedagogisesti avoin oppi-

misympäristö viittaa itseohjautuvuuden ajatukseen, jolloin opiskelijalla on mah-

dollisimman suuri ratkaisuvalta omaa opiskeluaan koskevissa päätöksissä. Avoin 

oppimisympäristö edellyttää opettajan roolin muutosta ohjaajan ja oppimisproses-

sin ylläpitäjän rooliksi. (Koro 2003, 5.) Nuuttila & Nuuttila korostavat, että avoin 

oppimisympäristö ottaa huomioon erilaiset opiskelutyylit. Siinä pitää olla mah-

dollisuus tehdä tutkimusta, suorittaa ongelmanratkaisua, toimia ryhmässä, tehdä 

valintoja ja työskennellä tarvittaessa yksin. Opiskelija kantaa vastuun opiskeluta-

pahtumasta. Hän saa apua tutoreilta ja teknisiltä avustajilta. Vapaus ja vastuu ovat 

yhtäaikaisia. Oppimisen kannalta tärkeintä on, että oppija on älyllisesti aktiivinen. 

Jokainen oppija luo itse tavan havainnoida ympäristöään. Oppimisen oleellisena 

osana on vuorovaikutus toisten kanssa. Vuorovaikutus saa aikaan ärsykkeitä, 
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jotka saavat oppijan aktiiviseksi oppimaan uutta (Nuuttila & Nuuttila 1997). Leh-

tinen & Jokinen toteavat, että aikuiskoulutuksessa on opettamisen rinnalla ja si-

jasta alettu puhua yhä enemmän ohjaamisesta. Kyse ei ole vastakohta-asettelusta, 

vaan pikemminkin opettajan ammatillisen toiminnan laajentamisesta. Päämääränä 

on optimoida opettajan tekojen toimivuus ja vaikuttavuus (Lehtinen & Jokinen 

1999, 23). Koro arvioi, että verkkopohjainen oppimisympäristö täyttää parhaim-

millaan avoimen oppimisympäristön kriteerit, mutta ei takaa sellaisenaan oppimi-

sen avoimuutta ja kontekstuaalisuutta, toisin sanoen oppimisen ja opiskelun siir-

tämistä pois luokkahuoneesta todellisiin ympäristöihin (Koro 2003, 6). 

2.4 Alisuoriutuminen opiskelussa 

Jos opiskelija kokee Nuutisen (2000, 35) mielestä oppimisen ja opiskelun epämie-

lekkääksi niin, että se ei enää se tyydytä hänen tarpeitaan, on seurauksena 

alisuoriutuminen, hän toisin sanoen menestyy huonommin opinnoissaan kuin 

lahjakkuutensa perusteella voisi olettaa. Wolflen (1991, 181–184) mukaan lapsis-

ta, joilla on korkea älykkyysosamäärä, noin 10–15 % päätyy alisuorittajiksi. Ali-

suorittajissa on kolmesta neljään kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Kontonie-

men (2003, 11–12) tutkimusten perusteella ylemmän sosiaaliluokan pojista vain 

14 % on koulukielteisiä, mutta alemmassa sosiaaliluokassa heitä on jopa kolman-

nes. Withmore (1980) painottaa myös alisuoriutumisessa sosiaalisia tekijöitä. 

Koulumenestys nuoruus- ja aikuisiällä perustuu jo ensimmäisinä kouluvuosina 

muokkautuneisiin asenteisiin, tapoihin, motivaatioon ja kiinnostuksen kohteisiin. 

(Kontoniemi 2003, 15 Withmoren 1980 mukaan.) Nuutinen kirjoittaa (2000, 35) 

Wolfleen (1991) perustuen, että osa alisuorittajista on jossakin opiskeluvaiheessa 

ratkaisevasti menettänyt otteensa opiskeluun ja kärsii myöhemmin puutteellisten 

pohjatietojensa ja taitojensa vuoksi. Yksi tällainen riskivaihe lahjakkailla nuorilla 

on murrosikä, jolloin nuorisokulttuuri ja vertaisryhmä voivat saada yliotteen nuo-

ren arvomaailmasta ja heikentää näin opiskelun arvoa. 

Annalan (1986) mielestä alisuoriutujat ovat ryhmänä yleensä älykkäämpiä 

kuin suoriutujat ja ylisuoriutujat. Koulutyöskentelyn mielekkyys vaikuttaa opiske-

lumotivaatioon. Jos oppilas kokee oppimisen ja opiskelun epämielekkääksi, on 

seurauksena alisuoriutuminen. Alisuoriutujan tulevaa koulumenestystä on usein 

vaikea ennustaa, mutta alisuoriutuminen on melko pysyvä käyttäytymismalli. 

Nuutinen (2000, Butler-Porin 1993 mukaan) arvioi, että alisuoriutumiseen johtava 

vaikeuksien kierre voi alkaa myös heikkotasoisesta opetuksesta missä tahansa 

elämän vaiheessa. Oittilan mukaan alisuoriutuminen on oppilaan opittu tapa rea-
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goida oppimistilanteisiin. Se voi johtaa kielteiseen noidankehään ja pahimmillaan 

syrjäytymiseen, jos oppilas ei enää välitä tai usko omiin kykyihinsä ja kadottaa 

oman elämänsä hallinnan tunteen. Alisuoriutuminen lisää väärien valintojen te-

kemistä oppimispoluilla ja aiheuttaa keskeyttämisiä, joiden seurauksena oppilas ei 

kykene saavuttamaan omia optimaalisia oppimistavoitteitaan. (Oittila 2007, 5.) 

Kaikille sopivien opetusmenetelmien käyttäminen on haastava tehtävä. Ratkaisu-

keinoja voi yrittää hakea oppimistyyleistä ja -strategioista. Kontoniemi hakee 

alisuoriutumiselle selitystä oppimistyyleistä, jotka ovat kunkin yksilöllisiä tapoja 

oppia. Alisuoriutujien oppimistyylit ovat usein koulun opetusmenetelmiin sopi-

mattomia, jonka vuoksi alisuoriutuvat oppilaat turhautuvat eivätkä motivoidu 

yrittämään kykyjensä mukaisesti. Heikon koulumenestyksensä vuoksi he ovat 

syrjäytymisvaarassa. (Kontoniemi 2003, 16.) Prashnigin mielestä oppilaat eivät 

ymmärrä omaa oppimistaan eivätkä sitä, mitä heille tapahtuu tai miksi he eivät 

menesty opinnoissaan. Tällöin oppilaiden itsetunto ja motivaatio huononevat ja 

heidän kiinnostuksensa oppimista kohtaan katoaa loppuiäksi. (Prashnig 2000, 23–

25.) 

Salmela-Aron (2010) tutkimusten mukaan koulu-uupumus ja vanhempien 

työuupumus ovat yhteydessä toisiinsa. Työuupumuksesta kärsivien vanhempien 

lapset kokevat koulu-uupumista muita nuoria todennäköisemmin. Koulu-

uupumus on pitkittynyt kouluun liittyvä stressioireyhtymä, joka näkyy väsymyk-

senä, kouluun liittyvinä kyynisyyden kokemuksina ja riittämättömyyden tunteena. 

Tulokset osoittivat, että uupumuksen tunteet olivat perheessä jaettuja. Erityisesti 

samaa sukupuolta olevien nuorten ja vanhempien uupumus oli jaettua: tyttöjen ja 

äitien ja vastaavasti poikien ja isien uupumus oli yhteistä. Salmela-Aron tutki-

muksissa tytöillä oli koko siirtymän ajan enemmän koulu-uupumusta kuin pojilla. 

Ne oppilaat, jotka suuntautuvat lukioon vain saadakseen jatko-opinnoille lisäai-

kaa, eivät välttämättä kokeneet oloaan lukiossa hyväksi.  

Tilastotietoja ensimmäisen opiskeluvuoden yleisopintojen suorituksista Ou-

lun yliopiston Teknillisen tiedekunnan osastoilla löytyy Rahkosen (2002) tutki-

muksien yhteenvedosta vuosilta 1993–2001, jonka mukaan fysiikan peruskurssin 

suoritti kokonaisuudessaan 70 % prosessitekniikan osaston ensimmäisen opiske-

luvuoden opiskelijoista opinto-ohjelman mukaisesti vuonna 1990. Vuonna 2001 

vain 10 % opiskelijoista sai suoritetuksi kyseisen kurssin loppuun ensimmäisen 

vuoden aikana. Tämän tutkimuksen tekijä (Honkanen 2003, 29–30) on Prosessi- 

ja ympäristötekniikan osastolla tutkinut opintojen viivästymistä, ja indikaattorina 

on ollut kolmannen vuoden opinto-ohjelmaan pakollisena kuuluva Säätö- ja sys-

teemitekniikan perusteet I kurssi. Tutkimuksen mukaan vain 30 % tutkituista, 
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vuosina 1999–2003 valmistuneesta 252 diplomi-insinööristä suoritti tutkittavana 

olleen opintojakson koulutusohjelman mukaisessa aikataulussa. Keskimäärin 

suoritusaikaviive oli kaksi vuotta. Opintosuorituksia analysoimalla ilmenee, että 

vaikka kehitystä parempaan on tapahtunut tutkinnonuudistuksen myötä, edelleen 

vain noin 50 % koko vuosikurssista suorittaa tutkimuksessa mukana olleet perus-

kurssit täysin oikeaan aikaan. Jutilan (2003, 4) tutkimuksessa mukana olleiden 

Oulun yliopiston Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden ensimmäisenä 

opintovuonna suorittamatta jääneiden opintojen osuus oli vastaavasti 35 %.  

2.5 Lähestymistapoja opetuksessa 

Keskeisimpinä opetusperiaatteina käytännön opetustyössä esitetään seuraavat 

viisi periaatetta: havainnollistaminen ja konkretisointi, aktivointi, vaihtelu, yhteis-

toiminta ja yksilöinti sekä palaute (Vuorinen 2001, 39). Aktivoivaa opetusta olisi 

mahdollista hyödyntää tekniikan yliopisto-opetuksessa käyttämällä hyväksi muun 

muassa Oulun yliopiston matematiikan laitoksella hyväksi havaittua tutortupa-

menetelmää. Tutortuvassa opiskelijat saavat henkilökohtaista apua matematiikan 

tehtävien ratkaisemisessa. Aktivoivan opetuksen pääperiaatteita ovat Lonka & 

Longan mukaan opiskelijan aikaisempien tietojen ja taitojen tason kartoittaminen 

sekä niiden aktivoiminen hänen mielessään. Tärkeää on oppimisprosessin tuke-

minen koko opetuksen ajan, ei pelkästään oppimisen lopputulosten mittaaminen. 

(Lonka & Lonka 1991, 12–23.) Aktivoivaan opetukseen pyrkiessään monet pe-

ruskurssien opettajat käyttävät niin sanottuja aktiivimonisteita, joita täyttäessään 

opiskelijat saavat osallistua konkreettisesti oppimistapahtumaan. Luentopäiväkir-

jaa pitävä opiskelija voi omalla aktiivisella työskentelyllään löytää keskeisimmät 

kohdat luennosta ja tehdä itse töitä oppimisensa eteen. Tutortuvan rinnalle voisi 

ottaa aktivoivassa opiskelussa tulevaisuusverstaan. Kajanto raportoi Jungkin ja 

Müllertin kehittämästä tulevaisuusverstaasta, jonka avulla sadaan tuntumaa opis-

kelijoiden erilaisiin lähtökohtiin, rakennetaan perustaa pitkäjänteiselle opiskelu-

projektille ja auotaan lukkiutuneita projekteja (Kajanto 1998, 235). Tulevaisuus-

verstas voisi opettaa opiskelijoita todellisiin työelämän tilanteisiin, kehittäisi yh-

teistyökykyä ja vastuuta omasta tekemisestään – moni opiskelija ei pidä kiinni 

ehdottomasta deadline-ajattelusta, johon tiimityöskentely omalta osaltaan kasvat-

taisi. Omaehtoiseen kurinalaisuuteen tottuminen opiskelussa olisi omalta osaltaan 

vähentämässä opinnoissa jälkeen jäämistä, motivaation katoamista ja lopulta 

opiskelun keskeyttämistä. Helteen (2007) mukaan työelämäperustaiset projek-

tiopinnot voivat motivoida yliopisto-opiskelijoita jopa tehokkaasti. Motivaatio-
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vaikutusta ilmeni eniten niillä opiskelijoilla, jotka olivat alun alkaen vähiten si-

toutuneita opintoihinsa. 

Lehtisen & Jokisen (1999) mielestä hyvän ohjaamisen periaatteet toistuvat 

aina siellä, missä oppimisen andragoginen ohjaustoiminta on koettu tärkeäksi ja 

aikuiskoulutuksen yhdeksi keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi. Näitä periaatteita 

voidaan soveltaa kaikkiin aikuisoppimisympäristöihin ja -tilanteisiin. Pratt (1993, 

15–25) näkee andragogiikan kontribuution aikuisoppimiseen oppimisen merki-

tyksen, oppimisen helppouden, oppimisen taustojen ja päämäärien kautta. Hein 

määrittelee andragogiikan seuraavasti: ”Ihmisten kypsyessä heidän minä-kuvansa 

muuttuvat riippuvuudesta kohti itsenäisyyttä ja lisääntyvää itseohjautuvuutta. 

Aikuiselle karttuu elämän myötä yhä monipuolisempi henkilökohtainen elämän-

kokemusten varasto, joka toimii oppimisen resurssina. Aikuisten oppimisvalmiu-

det kytkeytyvät yhä vahvemmin niihin kehitystehtäviin, jotka liittyvät heidän 

yhteiskunallisiin rooleihinsa ja ikäänsä. Aikuiset pitävät mielekkäänä oppimista, 

jolla on välitöntä sovellutusarvoa; samalla oppiminen suuntautuu yhä selvemmin 

ongelmien ratkaisemiseen.” (Hein 1996.)  

Tekniikan opiskelijoiden ongelmana on opiskelun alkuvaiheessa fysiikan, 

matematiikan ja kemian osaamisen vaatimaton taso. Ylioppilaskirjoituksissa pit-

kän matematiikan kirjoittaneiden osuus tekniikan opiskelijoista on nykyisin vain 

yksi kolmasosa, kun sen tulisi olla jopa kaksi kolmasosaa. Matemaattisten ainei-

den puutteellinen osaaminen on näkynyt opintosuoritusten viivästymisenä heti 

opintojen alkuvaiheen aikana. Nousiainen (2008, 28–29) on huolissaan nykyisin 

opiskeluikään tulevien ikäluokkien pienemisestä, jolloin tekniikan alalla aloitus-

paikkoja on selvästi enemmän kuin mitä lukiossa on ollut laajan matematiikan 

opiskelijoita. Kaikki pitkän matematiikan lukijat eivät myöskään hakeudu teknil-

lisille aloille, vaan hyviä hakijoita menee myös matemaattis-luonnontieteelliselle, 

lääketieteelliselle ja kaupalliselle alalle.  

2.6 Voimaantuminen 

Voimaantumisessa on Tahvanaisen mukaan kyse siitä, että henkilö ottaa oman 

elämänsä hallintaan ja löytää omia voimavarojaan. Ihmisen voimaantuminen 

näkyy eritoten parantuneena itsetuntona, toiveikkuutena sekä kykynä asettaa ja 

saavuttaa päämääriä. (Tahvanainen 2004, 2.) Voimaantumisteoriassaan Siitonen 

(1999, 91–93) esittää voimaantumiselle seuraavia ominaisuuksia: itsenäisyys, 

valinnanvapaus, vapaaehtoisuus, toimintavapaus, halu, vastuullisuus, arvostus, 

kunnioitus, luottamus, kollegiaalisuus, sosiaalisuus, keskustelukulttuuri, jousta-
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vuus, ilmapiiri, turvallisuus, avoimuus, oman roolin löytäminen, kannustaminen, 

myönteisyys, hyväksyntä, eettisyys ja onnistuminen. Edellä mainitut ominaisuu-

det ovat samantyyppisiä kuin Koron (1999, 11) itseohjautuvuuteen liittämät piir-

teet. Voimaantuminen ei Siitosen mielestä ole pysyvä olotila, vaan saavutettu 

olotila voi hiipua esimerkiksi työuupumuksen seurauksena. Voimaantumiseen ei 

voi vaikuttaa ulkoapäin, vaan se on henkilökohtainen prosessi. (Siitonen 1999, 

91.) Myös itseohjautuvuudessa tapahtuu muutoksia nousevaan ja laskevaan suun-

taan olosuhteiden muuttuessa, joten sekään ei ole pysyvä olotila. Itseohjautuvuu-

teen voidaan kuitenkin jossakin määrin vaikuttaa ulkoapäin, muun muassa innos-

tavalla opetuksella voidaan saada nuoret opiskelijat kiinnostumaan aiheesta ja 

sitoutumaan opiskeluun. Siitosen (1999, 99) mukaan voimaantuminen vaikuttaa 

katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin: vahva voimaantuminen johtaa vahvaan 

sitoutumiseen, heikko voimaantuminen johtaa heikkoon sitoutumiseen. 

Oesch näkee voimaantumisen ihmisten ja ihmisyhteisöjen kykyjen, mahdolli-

suuksien ja vaikutusvallan lisääntymisenä. Voimaantumista tapahtuu, kun ihmiset 

saavat lisää yhteyksiä, taitoja, menetelmiä ja voimia sekä uskoa omaan kykyynsä 

vaikuttaa elämäntilanteeseensa. (Oesch 2008, 82–86.) Mattilan (2008) tutkimuk-

sessa voimaantuminen on kytketty hoitotieteelliseen käsitykseen terveydestä, joka 

on ihmisen elinikäinen itseksi tulemisen ja tietoisuuden laajenemisen prosessi. 

Voimaantumisen perusta on käsityksessä itsestä ja omasta olemisesta, mutta työ-

yhteisö voi helpottaa tai vaikeuttaa jäsenensä voimaantumista. Käyhkön mielestä 

koulutuksen keskeisinä tavoitteina tulee olla tiivis yhteistyö työelämän kanssa 

sekä opetuksen kehittäminen yksilöllisistä tarpeista lähtien. Tulisi rakentaa psy-

kososiaalinen toimintaympäristö, joka tukee opiskelijoita sekä mahdollistaa vuo-

rovaikutuksen ja voimaantumisen. Opiskelijan omiin voimavaroihin korkeakoulu 

voi vaikuttaa opiskeluympäristöä sekä opetus- ja oppimisprosesseja kehittämällä. 

(Käyhkö 2007.) 

2.7 Oppimistyylejä 

Erilaisten oppimistyylien yksi selitys on ihmisten luontainen erilaisuus. Oppimi-

sen vaikeuteen voi olla syynä se, että opettaja ja opiskelijat eivät ymmärrä toisi-

aan. Opettajan käyttämät opetusmenetelmät eivät kohtaa kaikkia opiskelijoita 

samalla tavalla. Opettajan itsetuntemuksen on oltava riittävän hyvä, jotta hän 

ymmärtäisi opiskelijoiden erilaisuudet ja pystyisi auttamaan ja tukemaan heitä 

entistä parempaan oppimiseen. Itsetuntemuksen arvioinnissa ja kehittämisessä 

voidaan pohjata Sokrateen opetukseen: ”Tunne itsesi, ajatusmaailmasi ja toimin-
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takykysi rajat, jotta pystyisit ymmärtämään myös toisia ihmisiä ja valppaasti aut-

tamaan heitä” (Indivra 2002). Jutila (2003, 9) arvioi, että pelkkä lahjakkuus ei 

takaa hyvää opintomenestystä, vaan tuloksia saadaan kovalla työllä. Puikkonen, 

Ahola, Honkanen & Luhtaanmäki (2007, 9) sekä Honkanen, Ahola & Rousu 

(2003, 2) kritisoivat opiskelun alkuvaiheen massaluentoja ja niiden huonoa oppi-

mistehokkuutta. Suurille joukoille suunnatut, huonoksi koetut luennot ja ikäviksi 

havaitut harjoitukset johtavat siihen, että opiskelijat päätyvät yhä useammin itse- 

ja etäopiskeluun, joka ei johda hyvään lopputulokseen. Asioiden omaksuminen ei 

onnistu aina itsenäisesti, mikä näkyy tenteissä tärppien opetteluna eli käytännössä 

huonona menestymisenä tai kokonaan hylättyinä suorituksina sekä opintosuori-

tusten viivästymisenä. Jutila (2003, 6) on toisaalta havainnut, että pelkkä luen-

noilla ja harjoituksissa istuminen ei takaa hyvää opintomenestystä. Kiinalainen 

sananlasku neuvoo: ”Minkä kuulet, unohdat. Minkä näet, muistat. Minkä teet itse, 

opit.”  

Ihmisten erilaisuutta tutkiessaan Helin on rakentanut suomalaisen MBTI-

mallin Myers-Briggs Type Indicatorin avulla. Malli kuvaa ihmisen ajattelun nel-

jää ulottuvuutta: tietoisuuden suuntaa (sisään- tai ulospäin), tietojen hankkimisen 

pääasiallisinta tapaa, päätöksentekoa ja sitä onko elämäntyyli järjestelmällinen vai 

spontaani. MBTI-mallin taipumustyypit kuvataan talona, jossa on neljä kerrosta ja 

16 huonetta – yksi kullekin taipumustyypille. Huoneet on järjestetty niin, että 

samanlaiset funktioparit ovat päällekäin ja päätöstyyliltään erilaiset omissa ker-

roksissaan. Huoneista yhden itse kukin tuntee eniten omakseen. Tämä huone 

ilmaisee kyseisen henkilön ihmistyypin 16 eri mahdollisuuden joukosta. (Helin 

2001, 10–32.) Kokkosen ja Ahtisen mukaan erilaiset oppijat havannoivat eri ta-

voin, kohdistavat tarkkavaisuutensa eri asioihin, tulkitsevat ja ymmärtävät asioita 

eri tavoin, ratkaisevat ongelmia eri tavoilla, käyttävät erilaisia oppimisen strategi-

oita sekä käsittelevät ja hankkivat tietoa eri tavoin (Kokkonen & Ahtinen 2000). 
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3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristö-

tekniikan osaston kahdeksan eri vuosikurssin opiskelijoiden opintosuorituksia ja 

valmistumisaikoja. Mukana ovat vuosikurssit: 1990, 1991, 1995, 1996, 1999, 

2000, 2004 ja 2005. Opintojen etenemistä kuvaavien opintoviikkokertymien avul-

la verrataan eri vuosikurssien sisäistä ja keskinäistä menestymistä, lasketaan 

opinnoissa ilmenevät viiveet ja saatujen mittaustietojen perusteella tehdään opis-

keluprosessia jäljittelevät opintosuoritusten kertymä- ja valmistumismallit Mat-

lab-ohjelman ja Excel-taulukko-ohjelman avulla. Opintosuoritusten vuosittaista 

kertymistä analysoidaan ja siihen pohjautuva vertaileva laadullinen arvionti teh-

dään lukion aikaisesta ja sen jälkeen kehittyvistä opiskeluvalmiuksista, itseohjau-

tuvuudesta, opiskelumenestyksestä ja opiskeluun oppimisesta. Havaintoaineistona 

ovat edellä mainittujen vuosikurssien opiskelijat ajalta 1990–2005. Havaintoai-

neistona on seitsemän vanhan tutkintojärjestelmän ja yksi uuden tutkintojärjes-

telmän mukainen vuosikurssi.  

Opiskelun viivästyminen ja opintojen pitkittyminen on ollut kiinnostuksen 

kohteena ja huolen aiheena Oulun yliopistossa jo useiden vuosien ajan. Opiskeli-

joiden valmistumisaikoja on seurattu jo pitkään säännöllisesti. Opiskelijoiden 

valmistumistilastoja seuraamalla voidaan todeta, että Prosessi- ja ympäristötek-

niikan osastolla keskimäärin 50 % suorittaa tutkintonsa kuudessa vuodessa ja joka 

kolmannes ei suorita tutkintoa ollenkaan. Pitkään opiskelleiden määrä on vuosien 

myötä kasvanut merkittävästi. Vuoteen 2007 mennessä on kertynyt 450 opiskeli-

jaa, joiden opinnot ovat keskeytyksissä. Tästä määrästä arviolta noin 200 voi vielä 

valmistua erityisillä valmistumishankkeilla vuoden 2010 heinäkuun loppuun 

mennessä, jolloin heidän opiskeluoikeutensa päättyy. Oulun yliopistossa tehtiin 

vuonna 2005 tutkinnonuudistus, jolloin mukaan tuli välitutkintona kandidaatin 

tutkinto. Yleistä kiinnostusta herättää tässä vaiheessa se, kuinka tutkinnonuudistus 

vaikuttaa valmistumisaikoihin ja keskeyttämisiin. Tekniikan kandidaatin tutkin-

non suorittamiseen tulisi mennä kolme vuotta, mutta tavoitteeseen pääsi vain 

yhdeksän prosenttia opiskelijoista. Neljän vuoden aikana yhteensä 27,1 % vuoden 

2005 opiskelijoista oli suorittanut tekniikan kandidaatin tutkinnon. Diplomi-

insinöörin tutkinto tulisi suorittaa viidessä vuodessa. Tavoite on aivan liian opti-

mistinen. Kuuden vuoden keskimääräistä valmistumisaikaa voidaan pitää realisti-

sena tehtyjen havaintojen perusteella. Meriluodon (2009, 31–32) mukaan Suomen 

eri korkeakoulujen keskimääräiset valmistumisajat 1990-luvulla olivat 6,5 vuotta 
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ja 2000-luvulla 6,0 vuotta, mutta vuosina 2006 ja 2007 valmistumisaika nousi 6,5 

vuoteen. 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään triangulaatiota, jossa ti-

lastollisin menetelmin, opiskelijakyselyin ja itseohjautuvuusanalyysin avulla tut-

kitaan eri vuosikurssien opiskelijapopulaatioiden valmistumiseen johtavaa opiske-

luprosessia. Tutkimusaineistona käytettiin Oulun yliopiston Teknillisen tiedekun-

nan ylläpitämiä pääsykoetietoja, suoritusilmoitusrekistereitä ja opiskelijoiden 

läsnäolotietoja, joita oli yhteensä noin 10 000 sivua. Käytetty aineisto saatiin 

tutkimuskäyttöön Oulun yliopiston Tietohallinnon tietojärjestelmäpalvelun kautta. 

Lisäksi käytössä olivat tutkijan omat tenttitulostilastot kahdenkymmen vuoden 

ajalta. Taanilan (2005, 2) mukaan triangulaatiossa käytetään kahta tai useampaa 

menetelmää mittaamaan yhtä tutkimuskohdetta ja vahvistamaan asetettua hypo-

teesia sekä saavuttamaan parempi ymmärrys tutkittavasta alueesta. Kokko selittää 

triangulaation tarkoittavan erilaisten aineistojen, tutkijoiden, teorioiden, tutki-

musmenetelmien, analyysien tai tieteenalojen yhdistämistä samassa tutkimukses-

sa (Kokko 1999, 63, Cowmanin 1993 mukaan). Lukkarinen on löytänyt kuusi 

triangulaation tyyppiä samassa tutkimuksessa: tutkija-, teoria-, aineisto- ja tiedet-

riangulaatio sekä metodologinen ja metodinen triangulaatio (Lukkarinen 1999, 

39; Lincoln & Cuba 1985; Kimchi ym. 1991; Morse 1991, Cowman 1993; Sil-

verman 1993; Begley 1996). 

Opiskeluprosessin tutkiminen tapahtuu kahteen eri ajanjaksoon liittyvien ai-

neistojen perusteella. Ensimmäinen aineisto käsittää lukion päästötodistuksista ja 

ylioppilaskirjoituksista saatavat tiedot ennen yliopisto-opiskelun aloittamista. 

Toinen aineisto on yliopisto-opiskelun aikana kertyneiden opintosuoritusten ana-

lysointi. Opiskeluprosessia arvioidaan edellä esitettyjen aineistojen avulla. Opin-

tosuoritusten ja valmistumisaikojen perusteella opiskelijat sijoitetaan omiin ryh-

miinsä. Ryhmien sisäinen vertailu suoritetaan tämän tutkimuksen tuloksena kehi-

tetyllä, opiskelijoiden valmistumisprosessia kuvaavalla kuudennen kertaluvun 

Matlab-askelvastemallilla. Vuosittaisten opintosuoritusten mallintamiseksi on 

tehty lineaariset regressiomallit Excel-ohjelmalla. Alun alkaen monimutkaisten 

siirtofunktioiden käyttö on saatu yksinkertaiseksi ja käyttäjäystävälliseksi Matlab- 

ja Excel -ohjelmien käytön avulla. Näin ollen opiskelijat voivat halutessaan ra-

kentaa itse omia opintopolkujaan näillä ohjelmilla tehdessään henkilökohtaisia 

opintosuunitelmiaan ja arvioidessaan omia valmistumisaikojaan opintojensa eri 

vaiheissa. 

Tässä työssä on tutkittu seuraavia ongelmia: 1. Onko valittujen opiskelijoiden 

iällä, aloitusvuodella ja sukupuolella yhteyttä opintomenestykseen? 2. Onko luki-
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on päästötodistusten ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla yhteys opintomenestyk-

seen ja valmistumisaikaan? 3. Onko ensimmäisen vuoden opintosuoritusten mää-

rällä yhteys valmistumisaikaan? 4. Onko itseohjautuvuus-valmiudella ja opintojen 

alkuvaiheessa havaitulla opintomenestyksellä yhteyttä myöhempään opintome-

nestykseen? 5. Voidaanko opiskelusta saatujen opintosuoritustietojen avulla kehit-

tää yleiskäyttöinen prosessimalli opiskelijapopulaatioiden opiskelusta selviytymi-

sen kuvaamiseen? 
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4 Tutkimustulokset 

Tutkimustuloksien analysointia varten on kaikki opiskelusta tarvittava tieto kerät-

ty opiskelijatiedostoihin, joista ne on helposti otettavissa käyttöön. Tiedot on 

yhdistelty useisiin taulukoihin, joita on hyödynnetty tutkimuksen eri vaiheissa. 

Tutkimusongelmiin liittyvät yhteydet on esitetty liitteessä 1. 

4.1 Opiskelijoiden valinta 

Tutkimusongelmaan yksi liittyi valittujen opiskelijoiden ikä, aloitusvuosi ja suku-
puoli. Asiaa on selvitetty ylioppilaiden osalta taulukoissa 1–4 ja ammattikorkea-
kouluinsinöörien osalta taulukoissa 5–8. 

Taulukko 1. Aloitusvuosi sukupuolen mukaan. 

Aloitusvuosi Miehet Naiset Yhteensä 

f % f % 

1990 52 77,6 15 22,4 67 

1991 43 71,7 17 28,3 60 

1995 38 73,1 14 26,9 52 

1996 46 69,7 20 30,3 66 

1999 63 56,3 49 43,8 112 

2000 47 58,8 33 41,3 80 

2004 89 73,0 33 27,0 122 

2005 93 69,4 41 30,6 134 

Yhteensä 471 68,0 222 32,0 693 

Taulukossa 1 voidaan havaita Prosessitekniikan osastolla opintonsa aloittaneiden 

tekniikan ylioppilaiden lukumäärissä huomattavia vaihteluita. Selittävänä tekijänä 

on 1990-luvun alun huono suhdannetilanne, joka näkyi prosessitekniikan alan 

kiinnostavuuden notkahduksena. Huomattava lisäys vuoden 1999 aloittaneiden 

määrissä selittyy sillä, että mukaan tulivat uutena ryhmänä ympäristötekniikan 

opiskelijat, jolloin osasto sai myös uuden nimen: Prosessi- ja ympäristötekniikan 

osasto. Ympäristötekniikan koulutusohjelman opiskelijajakauma on vahvasti 

naisvaltainen. Tämä ilmiö vahvisti vuoden 1999 syksystä alkaen pysyvästi tulevi-

en vuosikurssien naisten osuutta kaikista opiskelijoista. Tutkimuksessa on käsitel-

ty vuosikursseja yhtenä populaationa eikä jakoa prosessitekniikan koulutusohjel-

man opiskelijoiden ja ympäristötekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden välillä 

ole tehty. 
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Taulukko 2. Ikä sukupuolen mukaan. 

Ikä Miehet Naiset Yhteensä 

f % f % f % 

18 1 0,2 1 0,5 2 0,3 

19 95 20,2 116 52,3 211 30,5 

20 207 44,0 48 21,6 255 36,8 

21 80 17,0 16 7,2 96 13,9 

22 11 2,3 10 4,5 21 3,0 

23 15 3,2 8 3,6 23 3,3 

24 11 2,3 8 3,6 19 2,7 

25 18 3,8 6 2,7 24 3,5 

26 5 1,1 2 0,9 7 1,0 

27 4 0,9 1 0,5 5 0,7 

28 2 0,4 1 0,5 3 0,4 

29   1 0,5 1 0,1 

30 4 0,9 1 0,5 5 0,7 

31 1 0,2 1 0,5 2 0,3 

33 1 0,2 1 0,5 2 0,3 

35 1 0,2   1 0,1 

37 2 0,4 1 0,5 3 0,4 

38 1 0,2   1 0,1 

39 1 0,2   1 0,1 

40 1 0,2   1 0,1 

41 1 0,2   1 0,1 

42 1 0,2   1 0,1 

44 1 0,2   1 0,1 

45 1 0,2   1 0,1 

46 2 0,4   2 0,3 

47 1 0,2   1 0,1 

50 2 0,4   2 0,3 

58 1 0,2    1 0,1 

Yhteensä 471 68,0 222 32,0 693 100,0 

Taulukossa 2 on nähtävissä se, että naisista yli 52 % aloittaa opintonsa 19-

vuotiaina heti ylioppilaaksi tulonsa jälkeen. Miehet suorittavat varusmiespalve-

lunsa usein ennen opiskelunsa alkua, jolloin heistä 44 % aloittaa opiskelunsa 20-

vuotiaina. Miesten ikähajonnan selitys löytyy tutkimuksen eri vaiheissa opisto- ja 

ammattikorkeakouluinsinööreistä, joiden aloitusikä on korkeampi kuin suoraan 

ylioppilaana opiskelemaan tulleilla miehillä.  
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Taulukko 3. Tutkittujen sukupuoli syntymävuoden mukaan. 

Syntymävuosi Miehet Naiset Yhteensä 

f % f % f % 

1941 1 0,2   1 0,1 

1944 1 0,2   1 0,1 

1945 2 0,4   2 0,3 

1946 1 0,2   1 0,1 

1947 1 0,2   1 0,1 

1950 1 0,2   1 0,1 

1951 1 0,2   1 0,1 

1952 2 0,4   2 0,3 

1954 1 0,2   1 0,1 

1955 1 0,2   1 0,1 

1956 1 0,2   1 0,1 

1958 1 0,2 1 0,5 2 0,3 

1960 1 0,2   1 0,1 

1961 3 0,6   3 0,4 

1962   1 0,5 1 0,1 

1963 2 0,4   2 0,3 

1964 2 0,4   2 0,3 

1966 5 1,1   5 0,7 

1967 6 1,3 2 0,9 8 1,2 

1968 3 0,6 3 1,4 6 0,9 

1969 11 2,3 1 0,5 12 1,7 

1970 31 6,6 2 0,9 33 4,8 

1971 22 4,7 15 6,8 37 5,3 

1972 11 2,3 11 5,0 22 3,2 

1973   1 0,5 1 0,1 

1974 10 2,1 3 1,4 13 1,9 

1975 39 8,3 11 5,0 50 7,2 

1976 28 5,9 20 9,0 48 6,9 

1977 13 2,8 8 3,6 21 3,0 

1978 14 3,0 7 3,2 21 3,0 

1979 45 9,6 14 6,3 59 8,5 

1980 41 8,7 39 17,6 80 11,5 

1981 12 2,6 22 9,9 34 4,9 

1982 3 0,6 5 2,5 8 1,2 

1983 13 2,8 4 1,8 17 2,5 

1984 67 14,2 10 4,5 77 11,1 

1985 48 10,2 24 10,8 72 10,4 

1986 26 5,5 18 8,1 44 6,4 

1987 1 0,2     1 0,1 

Yhteensä 471 99,9 222 100,2 693 99,9 
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Taulukosta 3 nähdään, että keski-iässä olevat miehet ovat yksittäisinä tapauksina 

mukana opiskelijatilastoissa. He ovat useimmiten henkilöitä, jotka vielä varttu-

neessa iässä haluavat aloittaa uudelleen joskus kariutuneet opintonsa. 

Taulukko 4. Ikä aloitusvuosien mukaan. 

Ikä 1990 1991 1995 1996 1999 2000 2004 2005 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

18             1 0,8 1 0,7 

19 24 35,8 18 30,0 15 28,8 16 24,2 39 34,8 26 32,5 30 24,6 43 32,1 

20 21 31 11 18,3 24 46,2 25 37,9 39 34,8 32 40,0 61 50,0 42 31,3 

21 10 15 7 11,7 7 13,5 18 27,3 17 15,2 11 13,8 10 8,2 16 11,9 

22 3 4,5     3 4,5 2 1,8 1 1,3 5 4,1 7 5,2 

23 5 7,4 1 1,7 2 3,8   5 4,5 3 3,8 4 3,3 3 2,2 

24 2 3,0 2 3,3   1 1,5 5 4,5 2 2,5 3 2,5 4 3,0 

25 1 1,5 2 3,3 4 7,7 1 1,5 2 1,8 3 3,8 5 4,1 6 4,5 

26 1 1,5         1 1,3 1 0,8 4 3,0 

27   1 1,7   1 1,5 1 0,9     2 1,5 

28   1 1,7     1 0,9   1 0,8   

29   1 1,7             

30   3 5,0     1 0,9 1 1,3     

31   1 1,7         1 0,8   

33   2 3,3             

35   1 1,7             

37   1 1,7           2 1,5 

38               1 0,7 

39   1 1,7             

40   1 1,7             

41   1 1,7             

42               1 0,7 

44        1 1,5        

45   1 1,7             

46   2 3,3             

47   1 1,7             

50   1 1,7           1 0,7 

58               1 0,7 

Yht. 67 99,9 60 100 52 100 66 99,9 112 100 80 100 122 100 134 99,7 

Taulukosta 4 havaitaan, että aloitusikä on noussut 20 vuoteen vuonna 1995, jonka 

jälkeen tilanne on vakiintunut. Ilmiön selittää se, että aiemmin miehet suorittivat 

varusmiespalveluksen opintojensa jälkeen tai niiden aikana. Nykyisin miehet 

suorittavat varusmispalvelunsa ennen opiskelun alkua. Vuonna 2005 aloitusikä 19 
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vuotta selittyy sillä, että heti lukion jälkeen opintonsa aloittavien 19-vuotiaitten 

naisten osuus nousi tuntuvasti aiempaan verrattuna. Tämän vuoksi muuttui kes-

kimääräinen opiskelun aloitusikä samalla 19 vuoteen. 

Taulukko 5. Insinöörien aloitusvuosi sukupuolen mukaan. 

Aloitusvuosi Miehet Naiset Yhteensä %-osuus 

kaikista f % f % 

1990 5 83,3 1 16,7 6 9,0 

1991 16 88,9 2 11,1 18 30,0 

1995 3 100,0   3 5,8 

1996 1 50,0 1 50,0 2 3,0 

1999 4 66,7 2 33,3 6 5,4 

2000 4 66,7 2 33,3 6 7,5 

2004 6 85,7 1 14,3 7 5,7 

2005 12 60,0 8 40,0 20 14,9 

Yhteensä 51 75,0 17 25,0 68 9,8 

Taulukon 5 mukaan miehiä opisto- ja ammattikorkeakouluinsinööreinä aloitta-

neista opiskelijoista on 75 %. Insinöörien osuus kaikista prosessitekniikan opiske-

lunsa aloittaneista on 9,8 %. 
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Taulukko 6. Insinöörien ikä sukupuolen mukaan. 

Ikä Miehet Naiset Yhteensä 

f % f % f % 

22   1 100,0 1 1,5 

23 4 57,1 3 42,9 7 10,3 

24 8 66,7 4 33,3 12 17,6 

25 13 72,2 5 27,8 18 26,5 

26 5 71,4 2 28,6 7 10,3 

27 2 100,0   2 2,9 

28 1 100,0   1 1,5 

29   1 100,0 1 1,5 

30 3 100,0   3 4,4 

31 1 100,0   1 1,5 

33 1 100,0   1 1,5 

35 1 100,0   1 1,5 

37 1 50,0 1 50,0 2 2,9 

38 1 100,0   1 1,5 

39 1 100,0   1 1,5 

40 1 100,0   1 1,5 

41 1 100,0   1 1,5 

42 1 100,0   1 1,5 

45 1 100,0   1 1,5 

46 1 100,0   1 1,5 

47 1 100,0   1 1,5 

50 2 100,0   2 1,5 

58 1 100,0   1 1,5 

Yhteensä 51 75,0 17 25,0 68 100 

Taulukosta 6 havaitaan, että yli joka neljännes insinööri on aloittanut diplomi-

insinööriksi opiskelemisensa 25-vuotiaana. 
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Taulukko 7. Insinööriopiskelijoiden sukupuoli syntymävuoden mukaan. 

Syntymävuosi Miehet Naiset Yhteensä 

f % f % f % 

1941 1 100,0   1 1,5 

1944 1 100,0   1 1,5 

1945 1 100,0   1 1,5 

1946 1 100,0   1 1,5 

1947 1 100,0   1 1,5 

1950 1 100,0   1 1,5 

1951 1 100,0   1 1,5 

1952 2    2 2,9 

1955 1 100,0   1 1,5 

1956 1 100,0   1 1,5 

1958 1 100,0   1 1,5 

1960 1 100,0   1 1,5 

1961 3 100,0   3 4,4 

1962   1 100,0 1 1,5 

1963 1 100,0   1 1,5 

1964 1 100,0   1 1,5 

1965 1 100,0   1 1,5 

1966 4 100,0   4 5,9 

1967 3 60,0 2 40,0 5 7,4 

1968 1 50,0 1 50,0 2 2,9 

1970 3 100,0   3 4,4 

1974 1 33,3 2 66,6 3 4,4 

1975 4 80,0 1 20,0 5 7,4 

1976 3 60,0 2 40,0 5 7,4 

1977 1 100,0   1 1,5 

1978 3 100,0   3 4,4 

1979 5 62,5 3 37,5 8 11,8 

1980 4 66,6 2 33,3 6 8,8 

1981   2 100,0 2 2,9 

1982   1 100,0 1 1,5 

Yhteensä 51 75,0 17 25,0 68 100 

Taulukosta 7 voidaan havaita, että miessukupuoli on jakautunut tasaisesti koko 

tarkasteluvälille. Vuosi 1979 on sekä mies- että naisinsinööreillä syntymävuonna 

yleisin. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2004 aloitti 20 insinööriopiskelijaa, ja 

yleisin aloittamisikä on heillä 25 vuotta. 
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Taulukko 8. Insinööriopiskelijoiden ikä aloitusvuosien mukaan. 

Ikä 1990 1991 1995 1996 1999 2000 2004 2005 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

22       1 50         

23 2 33,3       2 33,3 1 16,7 1 14,3 1 5 

24 2 33,3 2 11,1     3 50,0 2 33,3 4 57,1 2 10 

25 1 16,7 2 11,1 3 100   1 16,7 2 33,3 1 14,3 5 25 

26 1 16,7         1 16,7   4 20 

27               2 10 

28             1 14,3   

29   1 5,6             

30   3 16,7             

31   1 5,6             

33   1 5,6             

35   1 5,6             

37               2 10 

38               1 5 

39   1 5,6             

40   1 5,6             

41   1 5,6             

42       1 50       1 5 

44                 

45   1 5,6             

46   1 5,6             

47   1 5,6             

50   1 5,6           1 5 

58               1 5 

Yht. 6 100 18 100 3 100 2 100 6 100 6 100 7 100 20 100 

Taulukosta 8 nähdään, että insinöörien ikä aloitusvuosien mukaan on 24–25 vuot-

ta. Se on viisi vuotta enemmän kuin suoraan lukion jälkeen opiskelemaan tulleil-

la. 

4.1.1 Opintomenestyksen arviointi lukiotodistuksen mukaan 

Toinen tutkimusongelma oli, onko lukion päästötodistusarvosanoilla yhteyttä 

tulevaan opintomenestykseen ja valmistumisaikaan. Aihetta on selvitetty taulu-

kossa 9. Opiskelijoiden opintomenestyksen vuosittainen arviointi opintosuoritus-

ten perusteella on yleisesti käytetty seurantamenetelmä. Lukion päästötodistus ja 

ylioppilaskirjoitukset antavat vertailukelpoista tietoa tulevista opiskelijoista jo 



 

49 

ennen yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeita. Ennakkoon saatavilla opiske-

lijatiedoilla on tässä tutkimuksessa keskeinen merkitys.  

Taulukko 9. Lukion päästötodistuksen keskiarvon yhteys Prosessi- ja ympäristötek-

niikan osastolla alkuvaiheen opintomenestykseen. 

Vuosikurssi Lukiotod. keskiarvo Opintokertymä 

≥ 26,0 ov, n 

% 

2005, 1. vuosi, n = 92 ≤ 8.2, n = 43 16 37 

 ≥ 8.3, n = 49 34 69 

2005, 2. vuosi, n = 82 ≤ 8.2, n = 38 21 55 

 ≥ 8.3, n = 44 33 75 

2005, 3. vuosi, n = 84 ≤ 8.2, n = 41 28  68 

 ≥ 8.3, n = 43 34 79 

2004, 1. vuosi, n = 92 ≤ 8.2, n = 46 11 24 

 ≥ 8.3, n = 46 21 46 

2004, 2. vuosi, n = 86 ≤ 8.2, n = 43 31 72 

 ≥ 8.3, n = 43 32 74 

2004, 3. vuosi, n = 76 ≤ 8.2, n = 42 34 81 

 ≥ 8.3, n = 34 32 94 

2000, 1. vuosi, n = 53 ≤ 8.4, n = 27 6 22 

 ≥ 8.5, n = 26 11 42 

2000, 2. vuosi, n = 53 ≤ 8.4, n = 27 17 63 

 ≥ 8.5, n = 26 20 77 

2000, 3. vuosi, n = 53 ≤ 8.4, n = 27 14 52 

 ≥ 8.5, n = 26 17 65 

1996, 1. vuosi, n = 44 ≤ 8.4, n = 23  6 26 

 ≥ 8.5, n = 21  7 33 

1996, 2. vuosi, n = 44 ≤ 8.4, n = 23 15 65 

 ≥ 8.5, n = 21 17 81 

1996, 3. vuosi, n = 44 ≤ 8.4, n = 23 13 57 

 ≥ 8.5, n = 21 11 52 

1995, 1. vuosi, n = 33 ≤ 8.4, n = 16  3 19 

 ≥ 8.5, n = 17 10 59 

1995, 2. vuosi, n = 33 ≤ 8.4, n = 16  5 31 

 ≥ 8.5, n = 17 12 71 

1995, 3. vuosi, n = 33 ≤ 8.4, n = 16 2 13 

 ≥ 8.5, n = 17 13 76 

Taulukossa 9 on tutkittu lukion päästötodistuksen keskiarvon merkitystä opinto-

menestykseen yliopisto-opiskelun alkuvaiheessa. Jakoperusteena on kunkin vuo-

sikurssin opiskelijoiden lukiotodistusten keskiarvo. Keskiarvoa huonommat opis-
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kelijat on sijoitettu taulukossa ylempään ryhmään ja keskiarvoa paremmat alem-

paan ryhmään. Keskiarvot ovat yhden desimaalin tarkuudella. Tutkimuksessa 

mukana olevista vuosikursseista ei ollut saatavilla kattavasti lukiotietoja vuosi-

kursseilta 1999, 1991 ja 1990, joten näitä keskiarvoja ei ole mukana taulukoissa 9 

ja 10. Taulukon 9 vertailussa havaitaan, että lukion päästötodistuksen keskiarvolla 

on yhteyttä alkuvaiheen opintomenestykseen. Tutkituissa 30 tapauksessa vain 

yhden kerran lukiossa huonomman keskiarvoryhmän opintoviikkokertymä oli 

parempi kuin lukiotodistuksen mukaan paremmalla ryhmällä. Tämä tapahtui 

vuonna 1996 aloittaneiden opiskelijoiden kolmannen vuoden opintoviikkokerty-

mien vertailussa. 

4.1.2 Opintomenestys ylioppilaskirjoitusten matematiikan arvosanan 

mukaan 

Toinen tutkimusongelma kosketteli lukion päästötodistusarvosajen lisäksi ylioppi-
laskirjoitusten matematiikan arvosanojen yhteyttä tulevaan opinto-menestykseen 
ja valmistumisaikaan. Aihetta on selvitetty taulukossa 10.  
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Taulukko 10. Opintomenestys ylioppilaskirjoitusten matematiikan arvosanan mukaan. 

Vuosikurssi Matematiikan 

ylioppilasarvosana 

Opintoviikkokertymä 

≥ 26,0 ov, n 

% 

2005, 1. vuosi, n = 91 I,A,B,C, n = 38 15 39 

 M,E,L, n = 53 34 64 

2005, 2. vuosi, n = 81 I,A,B,C, n = 28 15 54 

 M,E,L, n = 53 38 72 

2005, 3. vuosi, n = 74 I,A,B,C, n = 27 19 70 

 M,E,L, n = 47 35 74 

2004, 1. vuosi, n = 92 I,A,B,C, n = 42 6 14 

 M,E,L, n = 50 26 52 

2004, 2. vuosi, n = 86 I,A,B,C, n = 32 24 75 

 M,E,L, n = 44 36 82 

2004, 3. vuosi, n = 76 I,A,B,C, n = 34 29 85 

 M,E,L, n = 42 37 88 

2000, 1. vuosi, n = 53 I,A,B,C, n = 29 9 31 

 M,E,L, n = 24 8 33 

2000, 2. vuosi, n = 53 I,A,B,C, n = 29 21 72 

 M,E,L, n = 24 18 75 

2000, 3. vuosi, n = 53 I,A,B,C, n = 29 15 52 

 M,E,L, n = 24 15 63 

1996, 1. vuosi, n = 53 I,A,B,C, n = 19 5 26 

 M,E,L, n = 25 8 32 

1996, 2. vuosi, n = 53 I,A,B,C, n = 19 13 68 

 M,E,L, n = 25 19 76 

1996, 3. vuosi, n = 53 I,A,B,C, n = 19 10 53 

 M,E,L, n = 25 14 56 

1995, 1. vuosi, n = 33 I,A,B,C, n = 12 3 25 

 M,E,L, n = 21 10 48 

1995, 2. vuosi, n = 33 I,A,B,C, n = 12 5 42 

 M,E,L, n = 21 12 57 

1995, 3. vuosi, n = 33 I,A,B,C, n = 12 3 25 

 M,E,L, n = 21 11 52 

Taulukossa 10 arvosanat on merkitty seuraavasti: Improbatur = I, Approbatur = A, 

Lupenter approbatur = B ja Cum laude approbatur = C, jotka ovat ylemmässä 

ryhmässä. Arvosanat Magna cum laude approbatur = M, Excimia laudatur = E ja 

Laudatur = L ovat alemmassa ryhmässä. Lyhyen matematiikan kirjoittaneilla on 

tehty taulukkovertailussa yhden arvosanan pudotus. 

Tekniikan opiskelussa opintojen alkuvaiheessa matematiikan, fysiikan ja ke-

mian taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska juuri silloin hankitaan useiden eri 
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peruskurssien avulla valmiudet käsitellä tulevien ammattiopintojen teknistä hal-

lintaa, joissa edellytetään monipuolista matemaattista taitoa. Taulukossa 10 on 

tutkittu ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan arvosanan vaikutusta kolmen 

ensimmäisen vuoden opintomenestykseen. Opintosuorituskriteerinä taulukossa on 

käytetty Kansaneläkelaitoksen KELAn asettamaa opintotuen saamisen rajaa, 26 

opintoviikkoa vuodessa. Taulukon vertailussa havaitaan, että lukion päästötodis-

tuksen keskiarvolla on suora yhteys alkuvaiheen opintomenestykseen. Tutkituissa 

15 eri opintoviikkokertymien vertailussa matematiikan ylioppilaskirjoitusten 

perusteella huonommat ryhmät eivät menestyneet kertaakaan paremmin kolmen 

vuoden aikana kuin matematiikassa ylioppilaskirjoituksissa paremmin selvinneet 

ryhmät. 

4.1.3 Opintomenestys ensimmäisen vuoden opintosuoritusten 
mukaan 

Kolmantena tutkimusongelmana oli selvittää, onko ensimmäisen vuoden opinto-
menestyksellä yhteys valmistumisaikaan. Aihetta on tutkittu taulukoissa 11–14. 
Taulukossa 11 on vertailtu ensimmäisen vuoden opintoviikkokertymien vaikutus-
ta seuraavien vuosien opintomenestykseen. Ryhmässä yksi ovat mukana ne opis-
kelijat, jotka saivat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan koko vuosikurssin opinto-
viikkokertymästä laskettua keskiarvoa enemmän opintoviikkoja. Ryhmässä kaksi 
olevat opiskelijat saivat keskiarvoa vähemmän opintoviikkoja. Ensimmäisen vuo-
den opiskelumenestyksen mukaan tehty ryhmäjako on pidetty samana kuuteen 
vuoteen saakka. Ryhmien vertailua on jatkettu siten, että ensimmäisen vuoden 
jälkeen molemmista ryhmistä on laskettu jokaisen vuoden keskimääräistä opinto-
viikkokertymää enemmän suorituksia saaneiden opiskelijoiden lukumäärät ja 
prosenttiosuudet omasta ryhmästään. Taulukkoon 11 on kerätty vertailun tulokset. 
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Taulukko 11. Opintoviikkokertymien vertailu ensimmäisen vuoden opintosuoritusten 

perusteella. Keskiarvon yläpuolella olevien ov-kertymät, st.poikkeamat, lukumäärät 

ja %-osuudet. 

Vuosikurssi 1.vuosi 2.vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 

2005, n = 133 23,9 ± 11,7 27,1 ± 13,3 32,3 ± 10,4    

R1, n = 71 71/133 

53% 

44/57 

77% 

41/63 

65% 

   

R2, n = 62 0/62 

0% 

10/42 

24% 

9/23 

39% 

   

2004, n = 120 22,4 ± 10,7 31,0 ± 11,3 39,8 ± 14,3 34,8 ± 13,0   

R1, n = 63 63/120 

53% 

42/59 

71% 

32/50 

64% 

26/46 

57% 

  

R2, n = 57 0/57 

0% 

16/47 

34% 

14/40 

35% 

24/47 

51% 

  

2000, n = 79 23,0 ± 11,7 35,3 ± 13,4 39,9 ± 17,7 34,6 ± 14,5 26,1 ± 12,5 20,6 ± 10,5 

R1, n = 37 37/79 

47% 

26/37 

70% 

23/35 

66% 

18/34 

53% 

8/27 

30% 

11/18 

61% 

R2, n = 42 0/42 

0% 

12/42 

29% 

17/42 

40% 

21/40 

53% 

19/39 

49% 

0/23 

43% 

1999, n = 115 20,6 ± 13,2 29,6 ± 14,8 36,1 ± 14,9 30,7 ± 16,7 3,1 ± 13,2 20,3 ± 11,1 

R1, n = 45 45/115 

39% 

31/42 

74% 

29/41 

71% 

21/38 

55% 

20/37 

54% 

13/21 

62% 

R2, n = 70 0/70 

0% 

21/66 

32% 

28/63 

44% 

33/60 

55% 

0/58 

52% 

18/49 

37% 

1996, n = 66 20,5 ± 9,9 28,5 ± 10,5 31,0 ± 14,8 39,2 ± 15,4 25,8 ± 12,8 22,3 ± 12,3 

R1, n = 31 31/66 

47% 

22/30 

73% 

14/30 

47% 

1/29 

72% 

10/26 

38% 

8/16 

50% 

R2, n = 35 0/35 

0% 

15/35 

43% 

13/33 

39% 

13/32 

41% 

13/30 

43% 

11/26 

42% 

1995, n = 53 22,2 ± 9,0 26,9 ± 9,6 29,5 ± 12,1 38,5 ± 15,8 27,5 ± 15,0 24,1 ± 11,0 

R1, n = 26 26/53 

49% 

18/26 

69% 

16/26 

62% 

15/26 

58% 

12/22 

55% 

8/16 

50% 

R2, n = 27 0/27 

0% 

5/27 

19% 

11/27 

41% 

13/26 

50% 

13/26 

50% 

11/25 

44% 

1991, n = 60 18,9 ± 10,7 25,8 ± 12,6 28,1 ± 11,3 29,4 ± 13,3 25,7 ± 11,2 18,2 ± 10,3 

R1, n = 24 24/60 

40% 

20/24 

83% 

10/23 

43% 

17/23 

74% 

7/21 

33% 

12/18 

67% 

R2, n = 36 0/36 

0% 

9/36 

25% 

14/35 

40% 

12/33 

36% 

19/33 

58% 

18/18 

44% 

1990, n = 67 23,1 ± 10,6 27,4 ± 10,8 24,8 ± 15,9 26,3 ± 12,2 25,1 ± 15,7 24,6 ± 12,8 

R1, n = 36 36/67 

54% 

26/34 

72% 

17/34 

50% 

19/31 

61% 

14/29 

43% 

10/23 

43% 

R2, n = 31 0/31 

0% 

13/31 

42% 

6/30 

20% 

13/30 

43% 

9/29 

31% 

11/28 

39% 
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Taulukossa 11 opintosuorituskertymien keskiarvot ja standardipoikkeamat on 

laskettu kullekin vuosikurssille erikseen. Vertailu osoittaa, että ensimmäisen vuo-

den opintomenestyksellä on yhteys myöhempään opintomenestykseen. Vertailuti-

lanteita oli 43 kertaa, joissa vain kolmesti ensimmäisenä vuonna huonommin 

menestynyt ryhmä R2 ylsi parempiin opintosuorituskertymiin kuin ensimmäisen 

vuoden opintosuoritusten mukaan parempi ryhmä R1. Huomattakoon, että ryhmi-

en välinen ero tasoittuu jo neljäntenä vuotena, koska parhaiten menestyneet opis-

kelijat ovat jo suorittaneet vaadittavat opinnot eivätkä voi kerätä enää opintoviik-

koja vapaasti. Huonommassa ryhmässä sen sijaan suoritettavia kursseja on jäljellä 

vielä kuudentenakin vertailuvuotena.  

Opiskelun alkuvaiheessa esiin nousevaa keskimääräistä aktiivisempaa otetta 

opiskeluun on arvioitu kappaleessa 2.2 olevissa koulutussiirtymissä. Heti opinto-

jen alussa ilmenevä vahva opiskelutahti näkyy keskimääräistä parempana opin-

tomenestyksenä koko opiskelun ajan ja johtaa keskimääräistä nopeampaan val-

mistumisaikaan. Asiaa on tukittu kappaleessa 4.2.2. Aihetta on selvitetty lisää 

kappaleessa 7. 

4.2 Keskimääräiset vuosittaiset opintosuoritukset 

Opiskelijatutkimuksessa on mukana kahdeksan eri vuosikurssia 16 vuoden ajalta. 
Havaintoaineisto käsittää 693 opiskelijaa. Vuosien kuluessa opetettavat kurssit 
muuttuvat, joten ei ole mielekästä suorittaa kurssikohtaista vertailua eri vuosi-
kurssien välillä. Vertailua voidaan tehdä kuitenkin vuosittaisten opintosuoritusten 
välillä. Vertailussa mukana olevien vuosikurssien opintoviikkojen kokonaismäärät 
ovat samat seitsemän vertailuryhmän kesken. Vuonna 2005 aloittaneet ovat tut-
kinnon uudistuksen myötä tavoittelemassa 180 opintoviikon sijaan 300 opintopis-
tettä. Muuntosuhde opintoviikkojen ja opintopisteiden välillä on 1,50–2,00. Kos-
ka muuntosuhde ei ole kiinteä, on tutkimuksissa käytetty tasapuolisuuden vuoksi 
kaikkien ryhmien tutkimuksissa opintoviikkoja opintosuoritusten arvioinnissa. 
Suoritukset kirjataan yhä opintosuoritusrekisteriin myös opintoviikkoina, jolloin 
yhteismitallinen asteikko on edelleen käytettävissä. Tarvittaessa on käytetty kai-
kille sopivaa prosenttiasteikkoa opintosuorituskertymien kuvauksissa. Taulukossa 
12 on esitetty tutkimuksessa mukana olleiden vuosikurssien opiskelijoiden kes-
kimääräiset vuosittaiset opintosuoritukset opintoviikkoina.  



 

55 

Taulukko 12. Keskimääräiset opintosuoritukset vuosittain eri vuosikursseilla. 

Vuosikurssi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 

2005, n = 133 23,9 27,1 32,3    

2004, n = 120 22,4 31,0 39,8 34,8   

2000, n = 79 23,0 35,3 39,9 34,6 26,1 20,6 

1999, n = 115 20,6 29,6 36,1 30,7 23,1 20,3 

1996, n = 66 20,5 28,5 31,0 39,2 25,8 22,3 

1995, n = 53 22,9 26,9 29,5 38,5 27,5 24,1 

1991, n = 60 18,9 25,8 28,1 29,4 25,5 18,2 

1990, n = 67 23,1 27,4 24,8 26,3 25,1 24,6 

Keskiarvo 21,9 29,0 32,7 33,4 25,5 21,7 

St.poikkeama ±1,7 ±3,0 ±5,5 ±4,8 ±1,4 ±2,4 

Taulukosta 12 nähdään, että ensimmäisenä vuonna ei ole merkittäviä eroja eri 

vuosikurssien välillä opintoviikkojen määrässä. Toisena, kolmantena ja neljäntenä 

opiskeluvuotena opintoviikkojen määrissä on jo huomattavia poikkeamia vuosi-

kurssien välillä. Vertailussa menestyvät huonoiten vuosikurssit 1991 ja 1990. 

Selittävänä tekijänä voi olla suhdannetaantuman aiheuttama negatiivinen vaikutus 

opiskelumotivaatioon. Myös Kansaeläkelaitoksen KELAn kiristyneet vuosittaiset 

opintosuoritusvaatimukset opintorahan saamiseksi näkyvät myönteisesti taulukon 

opintosuorituksissa. Mainittakoon vielä tenttikäytännöissä tapahtuneet muutokset: 

aiemmin tenteissä sallittiin kirjallisuuden ja lisämateriaalin käyttö, jolloin tentit 

olivat vaativampia ja hyväksytyn suorituksen saaminen oli vaikeampaa kuin ny-

kyisin. Viidentenä ja kuudentena vuonna opintosuoritusten erot kapenevat, koska 

parhaiten menestyneillä ei ole enää opintojaksoja suoritettavanaan. Tuossa vai-

heessa vain diplomityö puuttuu. Huonommin menestyneet voivat vielä viidentenä 

ja kuudentena vuonnakin suorittaa puuttuvia opintosuorituksiaan, mikä näkyy 

taulukon tuloksissa. Taulukon tietoja on hyödynnetty viidennen tutkimusongel-

man ratkaisussa, jossa opintosuoritusten pohjalta suunniteltiin opiskelijapopulaa-

tioiden hyväksytyn suorittamisen malli. 

Kuviossa 1 on havainnollistettu käyrästöjen avulla opintosuoritusten vuosit-

taista kertymää eri vuosikurssien kesken. Kuviossa on havaittavissa huomattavia 

poikkeamia vuosikurssien välillä. Poikkeamia ei voi selittää opinto-ohjelmissa 

tapahtuneiden muutosten avulla, vaan opiskelutehokkuudella, jossa opiskelijoiden 

ja vuosikurssien välillä on merkittäviä eroja. Jutila (2003, 3) on päätynyt saman-

tyyppisiin tuloksiin Oulun yliopiston Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoi-

ta tutkiessaan. Hän on havainnut, että ensimmäisenä opintovuonna tutkittujen 101 

opiskelijan joukossa oli opintosuorituksia keskimäärin 11,3 opintoviikkoa puolen 
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vuoden tarkkailujaksolla 1.1.2003–17.6.2003. Kolmannen vuosikurssin vastaava 

kertymä oli 18,0 opintoviikkoa. Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä Erkki-

län (2008, 7–10) mukaan vuonna 2005 aloittaneet opiskelijat (n = 724) saivat 

ensimmäisenä opiskeluvuonna keskimäärin 39,8 opintopistettä, joka vastaa 

(39,8/300) × 180 = 23,9 opintoviikkoa. Toisena vuonna he saivat 40,8 opintopis-

tettä, joka vastaa 24,5 opintoviikkoa. Kolmantena vuonna opintosuorituksia kertyi 

47,0 opintopistettä, joka vastaa 28,2 opintoviikkoa. 

Kuvio 1. Keskimääräiset vuosittaiset opintosuoritukset opintoviikkoina vuosikursseil-

la 1990, 1991, 1995, 1996, 1999, 2000, 2004 ja 2005. 

Kuviosta 1 voidaan havaita, että tutkinnonuudistuksen merkitys vuosikurssin 
2005 opintomenestykseen jää pieneksi. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opinto-
menestys on vertailun mukaan parhainta kaikista mukana olevista vuosikursseista. 
Uudistettu koulutusohjelma sekä tuntuvasti lisääntynyt opinto-ohjaus näyttävät 
vaikuttavan yhdessä myönteisesti ensimmäisen vuoden opintomenestykseen. 
Toisen vuoden aikana tapahtuu notkahdus opintomenestyksessä, jolloin vuosi-
kurssi 2005 putoaa selvästi parhaiden vuosikurssien 2004, 2000 ja 1999 saavutuk-
sista. Opinto-ohjauksen vähetessä toisena opiskeluvuotena myös opiskelu-
tehokkuus näyttää samalla hiipuvan, eikä vuonna 2005 uudistettu koulutus-
ohjelma näytä toimivan aikaisempaa koulutusohjelmaa paremmin. 
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4.2.1 Opintosuoritusten keskimääräinen kertyminen 

Viidennen tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvittiin opintosuorituskertymistä 
tietoja, jotka on esitetty taulukossa 13. Opiskelun etenemistä voi seurata hyvin 
opintosuorituskertymistä tehtyjen kuvaajien avulla. Kuvaajia kutsutaan tässä yh-
teisellä nimellä opintopoluiksi. Opintokertymissä on vuosikurssien sisällä ja vuo-
sikurssien kesken huomattavia eroja. Jos samaan kuvaajaan otetaan yhdellä kertaa 
vuosikurssin kaikki mukana olevat opiskelijat, standardipoikkeama on erittäin 
suuri. Onkin mielekkäämpää jakaa opiskelijat opintosuoritusten ja valmistu-
misaikojen perusteella vertailuryhmiin. Tällöin voidaan vertailla eri vuosikurssien 
välisiä eroja samassa vertailuajassa valmistuneiden tai keskimääräistä parempien 
ja keskimääräistä huonompien ryhmien välillä.  

Taulukko 13. Opintoviikkojen keskimääräinen kertyminen. 

Vuosikurssi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 

2005, n = 133 23,9 51,0 83,3    

2004, n = 120 22,4 53,4 93,2 128,0   

2000, n = 79 23,0 58,3 98,2 132,8 158,9 179,5 

1999, n = 115 20,6 50,2 86,3 117,0 140,1 160,4 

1996, n = 66 20,5 49,0 80,0 119,2 145,0 167,3 

1995, n = 53 22,9 49,8 79,3 117,8 145,3 169,4 

1991, n = 60 18,9 44,7 72,8 102,2 127,7 145,9 

1990, n = 67 23,1 50,5 75,3 101,6 126,7 151,3 

Keskiarvo 21,9 50,9 83,6 116,9 140,6 162,3 

St.poikk. ±1,7 ±3,9 ±8,7 ±11,8 ±12,1 ±12,4 

Taulukossa 13 on esitetty eri vuosikurssien opiskelijoiden opintosuoritusten ker-

tymät vuoden välein. Taulukosta voidaan havaita huomattavat poikkeamat vuosi-

kurssien välillä. Kuviossa 2 on havainnollistettu opintoviikkokertymien eroja 

ottamalla taulukosta 13 mukaan parhain ja huonoin vuosikurssi. 
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Kuvio 2. Opintoviikkojen keskimääräinen kertyminen hyvin menestyneellä vuosi-

kurssilla 2000 ja vaatimattomasti menestyneellä vuosikurssilla 1991. 

Kuvaajat kertovat selvästi vuosikurssien eron. Vaikka keskiarvokäyrät tasoittavat-

kin vuosikurssien eroja, ne ovat silti selvästi havaittavissa näissäkin kuvaajissa. 

Taulukon 13 opintosuorituskertymien keskiarvosta voidaan laskea lineaarinen 

regressiomalli, jonka avulla voidaan arvioida valmistumiseen menevää aikaa. 

Lineaarinen regressiomalli on: y = 15,94x − 2,44. Valmistumisaika voidaan mää-

rittää, kun asetetaan y:lle arvo 100 %. Regressiomallin mukaan laskettu keski-

määräinen valmistumisaika on taulukon 13 mittaustulosten perusteella 6,4 ± 0,8 

vuotta. Kuviossa 3 on esitetty taulukosta 13 saatujen opintosuorituskertymien 

keskiarvon mukaan laskettu lineaarinen regressiomalli valmistumisajalle. 

1. 
vuosi

2. 
vuosi

3. 
vuosi

4. 
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5. 
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Kuvio 3. Opintosuorituskertymien lineaarinen regressiomalli. 

4.2.2 Ensimmäisen vuoden opintosuoritusten yhteys 

valmistumisaikaan 

Kolmas tutkimusongelma oli ensimmäisen vuoden opintosuoritusten vaikutus 
valmistumisaikaan. Asiaa on selvitetty taulukossa 14.  
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R² = 0,9941
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Taulukko 14. Ensimmäisen vuoden opintosuoritusten vaikutus valmistumisaikaan. 

Vuosikurssi 1. vuoden opinto- 

viikkojen keskiarvo 

% Valmistumisaika 

≤ 6,0 vuotta 

% 

2000, n = 69 21.2    

Ryhmä 1 ≥ 21.5, n = 36 52 27 75 

Ryhmä 2 ≤ 21.0, n = 33 48 13 39 

1999, n = 90 21.2    

Ryhmä 1 ≥ 21.5, n = 34 38 25 74 

Ryhmä 2 ≤ 21.0, n = 56 62 20 36 

1996, n = 66 20.5    

Ryhmä 1 ≥ 20.5, n = 31 47 20 65 

Ryhmä 2 ≤ 20.0, n = 35 53 11 31 

1995, n = 53 22.2    

Ryhmä 1 ≥ 22.5, n = 26 49 17 65 

Ryhmä 2 ≤ 22.0, n = 27 51 9 33 

1991, n = 60 18.9    

Ryhmä 1 ≥ 19.0, n = 24 40 12 50 

Ryhmä 2 ≤ 18.5, n = 36 60 0 0 

1990, n = 67 23.1    

Ryhmä 1 ≥ 23.5, n = 36 54 13 36 

Ryhmä 2 ≤ 23.0, n = 31 46 7 23 

Ensimmäisen vuoden opintosuoritukset näyttävät kuvastavan varsin hyvin opin-

tomenestystä myös seuraavien vuosien aikana. Jos opiskelija selviytyy keskimää-

räistä paremmin ensimmäisestä opiskeluvuodesta, on jatkossakin odotettavissa 

keskimääräistä parempaa menestystä. Asia pätee myös toisin päin: jos ensimmäi-

senä vuonna opintosuorituksia ei tule asetettujen tavoitteiden mukaisesti, on jat-

kossakin menestyminen keskimääräisestä heikompaa. Taulukossa 14 ovat mukana 

vuosikurssien 2000, 1999, 1996, 1995, 1991 ja 1990 kuudessa vuodessa valmis-

tuneiden opiskelijoiden keskimääräiset opintosuoritustiedot. Jako ryhmään 1 ja 2 

on tehty ensimmäisen vuoden opintoviikkokertymien perusteella. Keskiarvoa 

paremmin menestyneet ovat ryhmässä 1 ja keskiarvoa huonommin menestyneet 

ovat ryhmässä 2. Aikaisempaa koulumenestystä ei ole otettu huomioon taulukon 

14 tuloksissa. Liitteissä 3, 4 ja 5 on esitetty satunnaisesti valittuja esimerkkejä 

viidestä kahdentoista vuoden valmistumisaikaan johtaneista opintopoluista sekä 

keskimääräisiin kuuden ja seitsemän vuoden valmistumisaikoihin johtaneista 

opintopoluista. Liitteet 3, 4 ja 5 tukevat havaintoja, joiden mukaan ensimmäisen 

vuoden opintomenestyksellä on suora yhteys seuraavien vuosien opintomenestyk-

seen ja valmistumisaikoihin. 
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4.2.3 Valmistumisaikajakaumat 

Vuosikurssien välisessä valmistumisaikavertailussa on havaittavissa huomattavia 
eroja. Taulukossa 15 on esitetty eri vuosikurssien valmistumisaikajakaumat. 

Taulukko 15. Valmistumisaikajakaumat eri vuosikurssien opiskelijoilla. 

Vuosikurssi Valmistumisaikajakaumat

25 % 50 % 63,2 % 75 % 

1990, n = 67 6,0 7,4 8,4 10,2 

1991, n = 60 4,5 5,8 6,7 8,8 

1995, n = 72 4,7 5,7 6,3 7,2 

1996, n = 66 5,1 5,8 6,8 9,0 

1999, n = 115 5,3 6,3 7,4  

2000, n = 84 5,0 5,7 6,3  

Keskiarvo 5,1 6,1 7,0 8,8 

St.poikkeama ±0,5 ±0,7 ±0,8 ±1,2 

Taulukon 15 prosenttiosuuksia laskettaessa on käytetty vertailulukuina kunkin 

vuosikurssin aloittaneiden lukumäärää. Taulukossa esitetyille kuudelle vuosikurs-

sille on laskettu keskiarvot ja hajonnat. Tutkituille vuosikursseille on saatu seu-

raavat keskimääräiset valmistumisajat: 25 % 5,1 ± 0,5 vuotta, 50 % 6,1 ± 0,7 

vuotta, 63,2 % 7,0 ± 0,8 vuotta ja 75% 8,8 ± 1,2 vuotta. 

4.2.4 Valmistuneiden diplomi-insinöörien osuudet 

Loppututkinnon suorittamiseen on varattu tutkinnon uudistamisen myötä seitse-
män vuotta. Määräys koskee vuonna 2005 ja sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. 
Taulukkoon 16 on kerätty tilastotietoja kuudelta eri vuosikurssilta valmistuneista, 
kun opiskeluaika on enintään seitsemän vuotta.  
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Taulukko 16. Valmistuneiden diplomi-insinöörien prosenttiosuudet kuudella eri vuosi-

kursseilla, kun opiskeluaika on enintään seitsemän vuotta. 

Vuosikurssi Opiskelijamäärä  

n 

Valmistuneet  

f 

% 

1990 67 28 41,8 

1991 60 37 61,7 

1995 52 38 73,1 

1996 66 45 68,2 

1999 112 67 59,8 

2000 80 58 72,5 

Kaikki 473 273 62,5 

Taulukosta 16 on nähtävissä huomattava hajonta eri vuosikurssien kesken. Kes-

kimäärin tutkituista ryhmistä on seitsemässä vuodessa valmistunut 62,5 % aloit-

taneista. Taulukkoa havainnollistaa graafinen esitys kuviossa 4. Kuviosta on näh-

tävissä, että aloitusvuodella on merkitystä valmistumiseen. Vuonna 1990 aloitta-

neista 50 % on valmistunut vasta 7,4 vuodessa, kun vuosina 1995 ja 2000 aloitta-

neista 50 % on valmistunut jo 5,7 vuodessa. 

 

Kuvio 4. Valmistumisaikajakaumat vuosikursseilla 1990, 1991, 1995, 1996, 1999 ja 

2000. 



 

63 

4.3 Vuosittaiset opintosuorituskertymät ja standardipoikkeamat 

Taulukossa 17 on esitetty keskimääräiset, valmistumiseen johtaneet opintopolut 
standardipoikkeamineen vuosikursseille 1990, 1991, 1995, 1996, 1999 ja 2000. 

Taulukko 17. Keskimääräiset opintoviikkokertymät ja standardipoikkeamat, kun val-

mistumisaika on viisi, kuusi tai seitsemän vuotta. 

Valm.aika 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 7. vuosi 

R1, 5 v., 

n = 51 

29,7 ± 9,5 69,0 ± 13,7 114,9 ± 18,5 160,1 ± 16,4 190,2 ± 11,3   

R2, 6 v., 

n = 96 

23,0 ± 7,1 56,2 ± 11,8 94,8 ± 16,2 136,1 ± 17,1 162,1 ± 9,0 187,7 ± 9,0  

R3, 7 v., 

n = 54 

19,5 ± 8,4 47,8 ± 14,0 78,0 ± 18,8 112,3 ± 19,1 141,8 ± 15,7 160,3 ± 12,6 185,5 ± 8,3 

Taulukossa 17 jakoperusteena on ollut yli neljän, mutta enintään viiden vuoden 

valmistumisaika ryhmälle yksi (R1). Ryhmälle kaksi (R2) rajat ovat yli viisi, 

mutta enintään kuusi vuotta. Ryhmälle kolme (R3) rajat ovat yli kuusi, mutta 

enintään seitsemän vuotta. Opintopolku muodostuu vuosittaisten opintosuoritus-

ten kertymistä. Kun opintopolkuun otetaan mukaan standardipoikkeamat, saadaan 

opintoputki. Sen avulla voidaan ennustaa opintomenestystä ja mahdollista valmis-

tumisaikaa jo opiskelun alkuvaiheessa saatujen opintosuoritusten perusteella. 

Opintoputken avulla yksittäinen opiskelija voi arvioida, onnistuuko hän oman 

opiskelutahtinsa mukaan valmistumaan seitsemän vuoden määräajassa. Kuviossa 

5 on esitetty keskimääräiset opintopolut viiden, kuuden ja seitsemän vuoden val-

mistumisajoille.  
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Kuvio 5. Keskimääräiset opintopolut, kun valmistumisaika on enintään viisi, kuusi tai 

seitsemän vuotta. 

4.3.1 Vuosittaiset opintosuoritukset opintoviikkoina 

Taulukossa 18 on esitetty keskimääräiset vuosittaiset opintosuoritukset opinto-
viikkoina vuosikursseille 1990, 1991, 1995, 1996, 1999 ja 2000. Jakoperusteena 
on ollut enintään viiden, kuuden tai seitsemän vuoden valmistumisaika.  

Taulukko 18. Keskimääräiset vuosittaiset opintoviikkosuoritukset, kun valmistumisai-

ka on enintään viisi, kuusi tai seitsemän vuotta. 

Valm.aika 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 7. vuosi 

5 v., n = 51 29,7 39,3 45,9 45,2 30,1   

6 v., n = 96 23,0 33,2 38,5 41,4 26,0 25,6  

7 v., n = 54 19,5 28,3 30,2 34,3 29,5 18,5 25,2 

Taulukko 18 ja siihen liittyvä kuvio 6 havainnollistavat opintosuoritusten avulla 

opiskelutehokkuudessa ilmeneviä vaihteluita opiskeluprosessin aikana. Kun val-

mistumisaika on viidestä seitsemään vuotta, on opiskelutehokkuus parhainta kol-

mannen ja neljännen vuoden aikana. Opintosuoritusten perusteella opiskelutehok-

kuus nousee viidessä vuodessa valmistuvilla ensimmäiseen vuoteen verrattaessa 

parhaimpaan vuoteen keskimäärin 55 prosenttia, kuudessa vuodessa valmistuvilla 

80 prosenttia ja seitsemässä vuodessa valmistuvilla 76 prosenttia. 
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Kuvio 6. Keskimääräiset vuosittaiset opintosuoritukset, kun valmistumisaika on 

enintään viisi, kuusi tai seitsemän vuotta. 

4.3.2 Valmistumisaikojen keskiarvot, standardipoikkeamat ja 

suorittamisprosentit 

Ensimmäisessä tutkimusongelmassa kysyttiin, onko iällä, aloitusvuodella ja su-
kupuolella vaikutusta opintomenestykseen. Asiaa on selvitetty taulukossa 19.  

Taulukko 19. Valmistumisaikojen keskiarvot, standardipoikkeamat ja suorittamispro-

sentit vuosikursseilla 2000, 1999, 1996, 1995, 1991 ja 1990, kun valmistumisaika on 

enintään seitsemän vuotta. 

 

Vuosikurssi 
 

Miehet, n 
Ryhmäjako  

Insinöörit, n 
 

Kaikki, n Naiset, n M + N, n 

2000 43 31 74 6 80 

Valm.aika [v] 5,19 5,37 5,27 3,48 5,08 

St.poikk. [v] ±0,85 ±0,79 ±0,82 ±1,58 ±1,06 

Lukumäärä 29 23 52 6 58 

Läpäisy-% 67,4 74,2 70,3 100,0 72,5 

1999 59 47 106 6 112 

Valm.aika [v] 5,55 5,28 5,41 4,15 5,34 

St.poikk. [v] ±0,90 ±0,79 ±0,85 ±1,93 ±0,97 

Lukumäärä 31 32 63 4 67 

Läpäisy-% 52,5 68,1 59,4 66,7 59,8 
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Vuosikurssi 
 

Miehet, n 
Ryhmäjako  

Insinöörit, n 
 

Kaikki, n Naiset, n M + N, n 

1996 44 19 63 3 66 

Valm.aika [v] 5,34 5,13 5,27 4,84 5,25 

St.poikk. [v] ±0,91 ±0,70 ±0,85 ±1,18 ±0,85 

Lukumäärä 29 14 43 2 45 

Läpäisy-% 65,9 73,7 68,3 66,7 68,2 

1995 35 14 49 3 52 

Valm.aika [v] 5,74 5,47 5,66 3,56 5,49 

St.poikk. [v] ±0,62 ±1,00 ±0,74 ±0,27 ±0,91 

Lukumäärä 25 10 35 3 38 

Läpäisy-% 71,4 71,4 68,3 100,0 73,1 

1991 27 15 42 18 60 

Valm.aika [v] 5,77 5,35 5,59 4,30 5,03 

St.poikk. [v] ±0,65 ±0,91 ±0,78 ±0,59 ±0,95 

Lukumäärä 12 9 21 16 37 

Läpäisy-% 44,4 60,0 50,0 88,9 61,7 

1990 47 14 61 6 67 

Valm.aika [v] 5,83 5,17 5,66 4,03 5,37 

St.poikk. [v] ±0,57 ±0,98 ±0,74 ±1,46 ±1,08 

Lukumäärä 17 6 23 5 28 

Läpäisy-% 36,2 42,9 37,7 83,3 41,8 

Taulukossa 19 on vertailtu vuosikursseilta 2000, 1999, 1996, 1995, 1991 ja 1990 

valmistuneiden opiskelijoiden osuutta aloittaneisiin seitsemän vuoden opiskelu-

ajan jälkeen. Vertailussa on laskettu keskimääräinen valmistumisprosentti enin-

tään seitsemän vuoden opiskelussa. Vertailu on tehty mies- ja naisopiskelijoille 

sekä diplomi-insinöörikoulutuksessa oleville opistoinsinööreille. Taulukossa on 

laskettu erikseen ja yhdessä valmistumisajat sukupuolen mukaan sekä kaikille 

ryhmille yhteiset keskiarvot. Valmistumisaikoja voidaan tarkastella tutkittavien 

vuosikurssien osalta seuraavasti: vuonna 1990 aloittaneista (n = 67) on 17 vuo-

dessa valmistunut 81 %, vuonna 1991 aloittaneista (n = 60) on 16 vuodessa val-

mistunut 82 %, vuonna 1995 aloittaneista (n = 53) on 12 vuodessa valmistunut 

89 %, vuonna 1996 aloittaneista (n = 66) on 11 vuodessa valmistunut 82 %, 

vuonna 1999 aloittaneista (n = 115) on kahdeksassa vuodessa valmistunut 66 % ja 

vuonna 2000 aloittaneista (n = 79) on seitsemässä vuodessa valmistunut 73 %. 

Valmistumisaikojen vertailu prosessitekniikan koulutusohjelman ja ympäris-

tötekniikan koulutusohjelman välillä on tehty vuosikursseille 1999 ja 2000, joista 

on saatavilla valmistustietoja kattavasti. Vuonna 1999 aloittaneista prosessiteknii-

kan koulutusohjelmassa opiskelleista (n = 78) oli 50 % valmistunut 6,6 vuodessa. 
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Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa aloittaneista (n = 34) oli 50 % valmistu-

nut 5,6 vuodessa. Vuonna 2000 aloittaneista prosessitekniikan koulutusohjelmas-

sa opiskelleista (n = 52) oli 50 % valmistunut 5,6 vuodessa ja ympärsitötekniikan 

koulutusohjelmassa opiskelleista (n = 28) oli 50 % valmistunut myös 5,6 vuodes-

sa. Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa vuonna 1999 aloittaneet olivat tehok-

kaampia opinnoissaan kuin prosessitekniikan opiskelijat. Selittävänä tekijänä voi 

olla se, että vuonna 1999 oli ensimmäisen kerran mahdollista opiskella ympäristö-

tekniikkaa, jolloin koulutusohjelmaan hakeutui opiskelijoita, joilla oli hieman 

paremmat lukiotodistusten ja ylioppilaskirjoitusten arvosanat kuin prosessiteknii-

kan opiskelijoilla. Selvästi pienempi ryhmäkoko ympäristötekniikan koulutusoh-

jemassa on myös nähtävä etuna prosessitekniikan koulutusohjelmaan verrattuna. 

Vuonna 2000 aloittaneilla valmistumisajat ovat samat molemmissa koulutusoh-

jelmissa valmistumisaikaryhmissä 25 %, 50 % ja 63,2 %. 

Vuodesta 2005 alkaen on alettu käyttää seitsemän vuoden opiskeluoikeutta 

loppututkintoa varten. Tutkimuksen avulla voidaan arvioida seitsemän vuoden 

opiskeluajan toimivuutta käytännössä. Taulukoista nähdään se, että naisten val-

mistuminen seitsemän vuoden seuranta-aikana on miehiä tehokkaampaa. Myös 

keskimääräiset valmistumisajat ovat naisilla lyhyempiä kuin miehillä. Poikkeuk-

sena on vuonna 2000 aloittaneet opiskelijat, jossa miesten keskimääräinen valmis-

tumisaika on lyhyempi kuin naisilla. Seitsemässä vuodessa valmistuneiden osuus 

on sen sijaan naisilla tässäkin ryhmässä miehiä parempi. Näin ollen sukupuolella 

on merkitystä opintomenestykseen ja valmistumisaikoihin. Erot ovat kuitenkin 

pienentyneet miesten ja naisten ryhmäkokojen lähestyessä toisiaan. Aloitusvuo-

della on merkitystä valmistumiseen, kuten on jo aiemmin todettu taulukoissa 15 ja 

16 sekä kuviossa 3.  
Tämän tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan aloitusiällä on 

myös merkitystä valmistumisaikaan. Opiskelun aloitusiän ja ensimmäisen vuoden 
opintosuoritusten yhteyttä valmistumisaikoihin on selvitetty taulukossa 20.  
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Taulukko 20. Opiskelun aloitusiän ja ensimmäisen vuoden opintosuoritusten yhteys 

valmistumisaikaan. 

  Ryhmä 1 

n = 106 

Ryhmä 2 

n = 114 

Ryhmä 3 

n = 55 

Aloitusikä [vuotta] 19 20 21 

Miehet/naiset suhde 41/65 87/27 44/11 

1. vuoden opintoviikot, kaikki 22,7 ± 9,4 22,8 ± 8,7 23,9 ± 9,2 

1. vuoden opintoviikot, miehet 18,0 ± 7,8 22,6 ± 8,8 22,3 ± 7,7 

1. vuoden opintoviikot, naiset 25,7 ± 9,2 23,3 ± 8,5 30,1 ± 12,0 

Valmistumisaika, kaikki 6,3 ± 1,8 5,8 ± 1,2 6,3 ± 1,6 

Valmistumisaika, miehet 7,1 ± 2,2 5,8 ± 1,3 6,5 ± 1,5 

Valmistumisaika, naiset 5,8 ± 1,1 5,9 ± 1,0 5,4 ± 1,6 

Taulukosta 2 voitiin havaita, että 52,3 % tutimuksessa mukana olleista naisista 

aloitti opiskelunsa heti lukion jälkeen 19-vuotiaana, mutta miehistä vain 20,2 %. 

Taulukon 20 mukaan 19-vuotiaana opiskelunsa aloittaneet naiset valmistuvat 

vastaavan ikäisinä aloittaneita miehiä selvästi nopeammin. Studentin t-testin avul-

la arvioituna 19-vuotiaitten miesten ja naisten ryhmät poikkeavat merkittävästi 

toisistaan ensimmäisen vuoden opintosuoritusten (p < 0,001) ja valmistumisaiko-

jen (p < 0,001) perusteella. 20-vuotiaina opiskelunsa aloittaneet miehet ovat val-

mistumisajoissa hieman ikäisiään naisia tehokkaampia. Studentin t-testin mukaan 

20-vuotiaina aloittaneiden mies- (n = 87) ja naisryhmien (n = 27) välillä ei ole 

tilastollisesti merkittävää eroa ensimmäisen vuoden opintosuoritusten (p = 0,703) 

eikä valmistumisaikojen (p = 0,460) perusteella. Ikätaulukon mukaan naisilla 

opiskelun aloitusiän vaikutus valmistumisaikoihin on vähäisempi kuin miehillä.  

Rahkonen on arvioinut omassa tutkimuksessaan, että parhaiten menestyää ai-

nesta olivat opiskelijat, jotka eivät tulleet suoraan lukiosta opiskelemaan, vaan 

olivat esimerkiksi suorittaneet armeijan, vaihtaneet opiskelualaa tai jotenkin muu-

ten hieman siirtäneet opiskelun aloittamista. Ensimmäisen vuoden opintosuoritus-

kertymä on Rahkosen tutkimuksen mukaan merkittävä tekijä ennustettaessa tule-

vaa opintomenestystä. (Rahkonen 2001, 46–49.) Laineen tutkimuksessa ensim-

mäisen vuoden opintojen hidastumisen syitä olivat opiskelijoiden mielestä kurssi-

en päällekäisyys, matematiikan kurssien vaikeus, ajankäytön vaikeudet, motivaa-

tion puute, harrastukset, taloudelliset vaikeudet, vaikeudet päästä kielikursseille ja 

alkusopeutumisvaikeudet. Työssäkäyntiä ei pidetty opintoja hidastavana tekijänä. 

(Laine 2007, 6.) Vallon (2007, 19) tutkimuksessa Tampereen yliopistossa opinto-

jen seurantaan joutuneiden opiskelijoiden (n = 467) esittämät syyt opintojensa 

hitaaseen etenemiseen olivat prosenttiosuuksina esitettyinä seuraavat: opiskelujär-
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jestelyt 15,3 %, opiskelutaidot 12,3 %, terveys 12,0 %, ei vastannut kyselyyn 

11,8 %, työssäkäynti 8,1 %, elämänhallinta 8,1 %, tekniset syyt 7,3 %, perhesyyt 

7,3 %, opinnot ulkomailla 6,2 %, tutkielmaopinnot 5,1 %, henkilökohtaiset valin-

nat 3,8 %, ei esitä mitään syitä 2,6 %, armeija 0,2 %. 
Tässä tutkimuksessa on osoitettu tai tunnistettu opiskelussa myönteisesti 

vaikuttavina tekijöinä aloitusikä, ensimmäisen vuoden opintosuoritukset eli 
myönteisesti kehittyvä itseohjautuvuusvalmius opiskelumenestyksen ja valmis-
tumisajan suhteen (luku 2.1), luvussa 2.2 käsitelty motivaatio, vuorovaikutustai-
dot ja kokemuksellisen oppimisen ymmärtäminen, luvussa 2.4 kuvattu ylisuoriu-
tuminen, luvussa 2.5 esitellyt opetusperiaatteet, luvussa 2.6 käsitelty voimaantu-
minen sekä luvun 2.7 mukainen erilaisten oppimistyylien huomioiminen opetuk-
sessa. Kielteisesti opiskelumenestykseen vaikuttavina tekijöitä on mainittu heikko 
opiskelumotivaatio (luku 2.2) ja vähäinen sitoutuminen tehokkaaseen opiskeluun, 
alisuoriutuminen opiskelussa ja huono itsetunto (luku 2.4), matemaattisten ainei-
den huono osaaminen (luku 2.5), heikko voimaantuminen (luku 2.6), joka johtaa 
heikkoon sitoutumiseen opiskelussa ja opiskelutekniikassa (luku 2.7) sekä ope-
tusmenetelmissä esiintyvät puutteet. Nämä tekijät heikentävät opiskelumenestys-
tä. 
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5 Opintosuoritusten viiveet ja valmistumisajat 

Opintosuoritusten suorittaminen ajallaan on tavoite, johon opiskelija uskoo pys-

tyvänsä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessään. Opintosuoritus-

rekisteriä tutkittaessa voi havaita opintojen etenevän saman vuosikurssin opiskeli-

joilla aivan eri tahtiin. Jo ensimmäisenä vuonna syntyy merkittäviä eroja opinto-

suoritusten määrässä. Viidessä vuodessa valmistuvat pystyvät pitämään yllä huo-

mattavasti kiivaampaa opiskelutempoa kuin vuoden tai kaksi pidempään ennen 

valmistumistaan opiskelleet. Seuraavissa taulukoissa vertaillaan enintään viidessä 

vuodessa valmistuneiden, yli viidessä vuodessa, mutta enintään kuudessa vuodes-

sa valmistuneiden ja yli kuudessa vuodessa, mutta enintään seitsemässä vuodessa 

valmistuneiden opiskelijoiden opintopolkuja. Taulukoiden avulla pyritään havain-

nollistamaan eri ryhmien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia valmistu-

misaikojen mukaisesti. 

5.1 Valmistuneiden diplomi-insinöörien osuuksien kasvu 

Tutkimuksessa mukana olleista kahdeksasta vuosikurssista on kuuden kohdalla jo 

mahdollista arvioida seitsemässä vuodessa valmistuneita. Taulukossa 21 on ver-

tailtu miesten (M) ja naisten (N) yhteistä valmistumisen etenemistä yhden vuoden 

välein tarkasteltuna. Valmistuneiden prosentuaalista kasvua on verrattu kunkin 

vuosikurssin aloittaneiden määrään. 

Taulukko 21. Valmistuneiden diplomi-insinöörien prosenttiosuuksien vuosittainen 

lisäys suhteessa aloittaneiden määrään. 

Valm.aika 

[vuotta] 

2000 

M + N 

1999 

M + N 

1996 

M + N 

1995 

M + N 

1991 

M + N 

1990 

M + N 

1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 2,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 2,5 2,7 3,0 1,9 1,7 3,0 

4 13,8 8,0 10,6 9,6 15,0 6,0 

5 37,5 26,8 36,4 26,9 36,7 16,4 

6 66,3 48,2 57,6 48,1 53,3 32,8 

7 72,5 63,4 72,7 71,2 63,3 46,3 

8  65,5 74,2 80,8 70,0 59,7 

Taulukosta 21 voidaan havaita huomattavat vaihtelut eri vuosikurssien valmistu-

misprosessissa. Opinto-ohjelmissa ei ole tehty niin suuria muutoksia, jotta se 
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selittäisi vaihtelut. Vuosikurssit ovat taulukon tulosten perusteella hyvin erilaisia. 

Jopa perättäiset vuosikurssit poikkeavat toisistaan merkittävästi. 

5.2 Opintosuorituskertymien vertailu kahden eri vuosikurssin 
välillä 

Opintosuorituskertymien vertailu on tehty vuosikurssien 2000 ja 1999 opiskeli-
joille taulukossa 22.  

Taulukko 22. Opintosuorituskertymien vertailu vuosikurssien 2000 ja 1999 välillä. 

Valmistumisaikojen keskiarvot ja opintosuorituskertymät, kun valmistumisaika on 

enintään viisi, kuusi tai seitsemän vuotta. 

V-kurssi Valm.aika n 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 7. vuosi 

2000 4,63 v. 12 24,0 68,5 119,5 162,4 188,0   

2000 5,50 v. 24 23,1 57,4 104,1 141,7 165,0 189,4  

2000 6,42 v. 8 3,6 58,3 91,3 116,6 143,3 159,7 183,9 

1999 4,50 v. 16 1,4 75,0 124,1 164,1 188,5   

1999 5,50 v. 25 1,1 57,5 99,1 139,9 165,5 190,6  

1999 6,42 v. 17 8,9 45,6 83,7 117,8 145,2 162,2 186,4 

Taulukossa 22 ryhmiin jako on suoritettu sillä perusteella, onko valmistumisaika 

ollut enintään viisi, kuusi vai seitsemän vuotta. Eri ryhmiin kuuluneille on lasket-

tu keskimääräinen valmistumisaika ja vuosittaiset opintosuorituskertymät vuoden 

välein enintään seitsemään vuoteen saakka. 

Kuviossa 7 on esitetty taulukkoa 22 vastaava graafinen esitys kahden eri 

vuosikurssin enintään viiden, kuuden tai seitsemän vuoden valmistumisaikaan 

johtavista keskimääräisistä opintopoluista. 



 

73 

Kuvio 7. Opintosuorituskertymien vertailu vuosikurssien 2000 ja 1999 välillä kolmessa 

eri valmistumisryhmässä vuoden tarkasteluvälein. 

5.3 Peruskurssien suoritusaikaviiveiden yhteys valmistumisaikaan 

Vuosikurssien 2000 ja 1999 välillä ei opintosuorituskertymissä ole havaittavissa 

merkittäviä eroja samojen valmistumisaikaryhmien välillä, kuten kuviosta 7 voi-

daan havaita. Sen sijaan eri valmistumisaikaryhmien välillä opintosuorituskerty-

mät poikkeavat selvästi toisistaan. Koska valmistumisaikaan vaikuttaa merkittä-

västi opiskelutehokkuus, on kiinnostavaa tutkia sitä opintosuoritusviiveiden avul-

la. Jo opintojen alusta alkaen voidaan nähdä opiskelutehokkuudessa tuntuvia 

eroja. Asian havainnollistamiseksi on otettu tutkittavaksi vuonna 2000 ja 1999 

aloittaneet opiskelijat ja heidän opintomenestyksensä kahdeksassa opintojen kol-

meen ensimmäiseen vuoteen sijoitetuissa peruskursseissa. Täysin opinto-

ohjelman mukainen opintojaksojen suorittaminen ei onnistu yhdessäkään tutki-

tuista peruskursseista. Ilmiötä voidaan kuvata opintosuorituskertymien avulla. 

Parhaimmillaan 12 kuukauden aikana peruskurssin päättymisestä on yli 80 % 

suorittanut sen. Huonoimmillaan alle 40 % on suorittanut kurssin vuoden aikana. 

Keskimäärin tutkituissa kahdeksassa peruskurssissa vuonna 2000 aloittaneista 
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opiskelijoista 72 % ja vuonna 1999 aloittaneista opiskelijoista 59 % on suorittanut 

ne vuoden aikana. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että niin sanotuksi indikaattorikurssiksi valittu 

Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I on kolmen tenttikerran jälkeen suorittanut 

hyväksytysti 77 %, mikä on lähellä kahdeksan eri peruskurssin keskimääräistä 

73 %:n suorittamista. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki kahdeksan seurannassa 

ollutta vuosikurssia. Tenttiseuranta osoittaa, että vaikka Säätö- ja systeemiteknii-

kan perusteet I -kurssin ensimmäisiin tentteihin osallistuneiden suoriutuminen 

onkin keskimäärin 77 %, todellinen koko vuosikurssin suoriutuminen on vain 

46 %. Teoreettisesti laskien kolmen tenttikerran jälkeen lähes kaikki olisivat suo-

rittaneet kurssin hyväksytysti. Eron selittää se tosiasia, että keskimäärin 30 % 

tentteihin ilmoittautuneista opiskelijoista ei osallistukaan itse tentiin. Tämän 

vuoksi todellisuudessa vaaditaan jopa viisi yrityskertaa, ennen kuin kurssi on 

suoritettu. Koska vuosittain on keskimäärin noin neljäsosalla yhä opinto-ohjelman 

mukainen kurssi suorittamatta, on tästä seurauksena opintojen viivästyminen. 

Ihanteelliseen viiden vuoden valmistumisaikaan pääsee vain 25 % opiskelijoista. 

Kuudessa vuodessa on valmistunut keskimäärin 50 % kultakin vuosikurssilta. 

5.3.1 Matematiikan peruskurssi I -opintojakson suorittaminen 

Taulukossa 23 on vertailtu vuosina 2000 ja 1999 aloittaneiden opiskelijoiden 

menestymistä viidessä (ryhmä 1), kuudessa (ryhmä 2) tai seitsemässä (ryhmä 3) 

vuodessa valmistuneiden ryhmissä Matematiikan peruskurssi I -opintojaksossa 12 

kuukauden aikana kurssin päättymisen jälkeen. Taulukossa on mukana vielä nel-

jäs ryhmä, jonka opinnot ovat seitsemän opiskeluvuoden jälkeen kesken. Lisäksi 

taulukossa on esitetty kaikkien ryhmien yhteinen kurssista suoriutuminen. 
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Taulukko 23. Matematiikan peruskurssi I -opintojakson suorittaneiden prosentti-

osuuden kasvaminen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 

2000 ja 1999. 

Suoritusviive 

[kuukausi] 

Ryhmä 1/00 

n = 17 

Ryhmä 2/00 

n = 25 

Ryhmä 3/00 

n = 9 

Ryhmä 4/00 

n = 22 

Kaikki 

n = 73 

1 71 76 56 27 58 

2 71 80 67 27 60 

3 76 80 89 36 67 

4 76 92 89 41 73 

5 76 92 89 41 73 

6 76 92 89 41 73 

7 76 92 89 41 73 

8 76 92 89 41 73 

9 88 92 89 45 77 

10 88 92 89 45 77 

11 88 92 89 45 77 

12 88 96 89 50 79 

      

Suoritusviive 

[kuukausi] 

Ryhmä 1/99 

n = 16 

Ryhmä 2/99 

n = 24 

Ryhmä 3/99 

n = 16 

Ryhmä 4/99 

n = 35 

Kaikki 

n = 91 

1 56 33 31 26 34 

2 56 46 38 29 40 

3 63 50 44 31 44 

4 75 58 63 43 56 

5 75 63 63 43 57 

6 88 71 63 43 62 

7 88 71 63 43 62 

8 88 71 63 43 62 

9 88 75 63 43 63 

10 88 79 63 46 65 

11 88 83 63 46 66 

12 94 88 75 51 74 

Taulukon 23 vertailussa havaitaan, että vuonna 2000 aloittaneiden kohdalla kuu-

dessa vuodessa valmistuneet ovat menestyneet Matematiikan peruskurssi I:n 

opinnoissa jopa paremmin kuin viidessä vuodessa valmistuneet, mutta ero on 

pieni. Seitsemässä vuodessa valmistuneet ovat aluksi jäljessä, mutta lähes saavut-

tavat toiset kaksi ryhmää vuoden aikana. Neljäs ryhmä sen sijaan menestyy jo 

ensimmäisessä matematiikan kurssissa selvästi muita ryhmiä huonommin. Vuon-

na 1999 aloittaneiden kohdalla menestyminen on ollut suoraan verrannollista 
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valmistumisaikaan. Vuosikurssi 1999 on menestynyt hieman huonommin opin-

noissa kuin vuosikurssi 2000. 

5.3.2 Fysiikka P- tai Y -kurssin suorittaminen 

Taulukossa 24 on vertailtu menestymistä Fysiikan P- tai Fysiikka Y-kurssin 
kohdalla prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden yhteisessä ryhmiin jaossa 
enintään viiden, kuuden tai seitsemän vuoden valmistumisaikojen perusteella. 
Ryhmässä 4 seitsemän vuoden jälkeen ovat vielä opinnot kesken. Lisäksi on esillä 
kaikkien ryhmien yhteinen suorituskertymä.  

Taulukko 24. Fysiikka P- tai Y -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuden kasvaminen 

12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 2000 ja 1999. 

Suoritusviive 

[kuukausi] 

Ryhmä 1/00 

n = 17 

Ryhmä 2/00 

n = 25 

Ryhmä 3/00 

n = 9 

Ryhmä 4/00 

n = 20 

Kaikki 

n = 71 

1 24 12 33 0 14 

2 24 12 33 0 14 

3 24 12 33 0 14 

4 24 12 33 0 14 

5 29 16 33 0 17 

6 41 20 33 0 21 

7 41 28 44 0 25 

8 41 28 44 5 25 

9 47 32 44 5 30 

10 47 36 44 5 31 

11 47 44 44 5 34 

12 65 56 44 20 46 

      

Suoritusviive Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 15 n = 23 n = 17 n = 31 n = 86 

1 53 17 18 6 20 

2 53 22 24 6 22 

3 53 26 29 6 24 

4 53 26 29 6 24 

5 73 30 29 6 29 

6 73 30 29 6 29 

7 73 30 29 10 30 

8 73 30 29 10 30 

9 73 39 29 10 34 

10 80 39 29 10 34 

11 80 39 41 10 36 

12 80 39 41 13 36 
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Taulukossa 24 havaitaan, että vuonna 2000 aloittaneiden kohdalla enintään 

kuudessa vuodessa valmistuneet ovat jäljessä fysiikan opinnoissa ryhmistä 1 ja 3, 

mutta tilanne tasoittuu vuoden aikana ryhmien 2 ja 3 osalta. Enintään viidessä 

vuodessa valmituneista on vuoden tarkkailujakson aikana suorittanut 65 % 

fysiikan kurssin. Vuonna 1999 aloittaneiden kohdalla viidessä vuodessa 

valmistuneet ovat suorittaneet 80 %:sti fysiikan kurssin vuoden aikana, joka on 

tämän taulukkovertailun paras läpäisy. Muiden ryhmien kohdalla vuoden 1999 

ryhmissä menestyminen on suoraan verrannollista valmistumisaikaan. Tässäkin 

vertailussa erottuvat neljännet ryhmät, jotka eivät ole valmistunut vielä 

seitsemässä vuodessa: fysiikan opiskelu ei suju juuri laikaan opinto-ohjelman 

mukaisesti ensimmäisen vuoden aikana. 

5.3.3 Fysikaalinen kemia I -kurssin suorittaminen 

Fysikaalinen kemia I -kurssin hyväksytysti suorittaminen on kuvattu taulukossa 

25. Taulukossa ryhmien 1, 2 ja 3 valmistumisajat ovat enintään viisi, kuusi tai 

seitsemän vuotta. Ryhmän 4 opinnot ovat seitsemän vuoden jälkeen kesken. 

Taulukossa on lisäksi kaikkien neljän ryhmän keskimääräinen suorituskertymä. 

Taulukko 25. Fysikaalinen kemia I -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuden kasvami-

nen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 2000 ja 1999. 

Suoritusviive  Ryhmä 1/00 Ryhmä 2/00 Ryhmä 3/00 Ryhmä 4/00 Kaikki 

[kuukausi] n = 19 n = 25 n = 9 n = 22 n = 75 

1 68 68 67 36 59 

2 68 68 67 36 59 

3 79 84 78 45 71 

4 79 84 78 45 71 

5 79 84 78 45 71 

6 79 84 78 45 71 

7 79 84 78 45 71 

8 79 84 78 45 71 

9 79 84 78 45 71 

10 79 84 78 45 71 

11 79 84 78 45 71 

12 95 88 89 59 81 
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Suoritusviive  Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 17 n = 26 n = 19 n = 28 n = 90 

1 76 50 32 14 40 

2 88 65 42 21 51 

3 88 65 42 21 51 

4 88 65 42 21 51 

5 88 65 42 21 51 

6 88 65 42 21 51 

7 88 65 42 21 51 

8 88 65 42 21 51 

9 88 65 42 21 51 

10 88 65 42 21 51 

11 88 65 42 21 51 

12 94 85 47 32 62 

Taulukossa 25 nähdään, että vuonna 2000 aloittaneiden kohdalla enintään 

viidessä, kuudessa tai seitsemässä vuodessa valmistuneet ovat suorittaneet 

Fysikaalinen kemia I -kurssin 12 kuukauden aikana noin 90 %:sti. Tilanne on 

sama vuonna 1999 aloittaneiden kohdalla viidessä ja kuudessa vuodessa 

valmistuneissa. Enintään seitsemässä vuodessa valmistuvat pääsevät vuoden 

aikana 47 %:n suoriutumiseen. Ryhmässä 4 on päästy vuonna 2000 aloittaneiden 

kohdalla vuodessa 59 %:n suoriutumiseen, mutta vuonna 1999 aloittaneiden 

kohdalla ryhmässä 4 on päästy enää vuoden aikana 32 %:n suoriutumiseen. 

5.3.4 Fysikaalinen kemia II -kurssin suorittaminen 

Fysikaalinen kemia II -kurssin suorittaminen hyväksytysti on esitelty taulukossa 

26. Taulukossa ryhmien 1, 2 ja 3 valmistumisajat ovat enintään viisi, kuusi tai 

seitsemän vuotta. Ryhmän 4 opinnot ovat seitsemän vuoden jälkeen kesken. 

Taulukossa on lisäksi kaikkien neljän ryhmän keskimääräinen suorituskertymä. 

Taulukossa havaitaan, että molempien vuosikurssien 2000 ja 1999 kohdalla 

enintään viidessä vuodessa valmistuneet ovat suorittaneet kurssin Fysikaalinen 

kemia II noin 95 %:sti. Enintään kuudessa vuodessa valmistuvat pääsevät vuoden 

aikana tuloksiin 76 % ja 81 %. Ryhmässä 3 on vuosikurssien 2000 ja 1999 välillä 

merkittävä ero suoriutumisessa, kuten suoriutumisprosentit 67 ja 26 osoittavat. 
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Taulukko 26. Fysikaalinen kemia II -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuden 

kasvaminen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 2000 ja 

1999. 

Suoritusviive  Ryhmä 1/00 Ryhmä 2/00 Ryhmä 3/00 Ryhmä 4/00 Kaikki 

[kuukausi] n = 19 n = 25 n = 9 n = 21 n = 74 

1 68 20 22 5 27 

2 79 32 22 5 35 

3 79 32 22 5 35 

4 79 32 22 5 35 

5 79 32 22 5 35 

6 79 32 22 5 35 

7 79 32 22 5 35 

8 79 32 22 5 35 

9 95 68 44 8 57 

10 95 68 44 8 57 

11 95 68 44 8 57 

12 95 76 67 19 62 

      

Suoritusviive  Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 18 n = 26 n = 19 n = 28 n = 91 

1 83 50 16 14 38 

2 83 58 21 14 42 

3 83 62 26 14 44 

4 83 62 26 18 45 

5 83 62 26 18 45 

6 83 62 26 18 45 

7 83 62 26 18 45 

8 83 62 26 18 45 

9 83 62 26 18 45 

10 83 62 26 18 45 

11 83 62 26 18 45 

12 94 81 26 18 53 

Taulukon 26 mukaan keskimääräinen suoriutuminen Fysikaalinen kemia II -

opintojaksosta 12 kuukauden aikana vuosikurssilla 2000 on 62 % ja 

vuosikurssilla 1999 53 %. 

5.3.5 Matemaattiset apuneuvot -kurssin suorittaminen 

Matemaattiset apuneuvot -kurssin suorittaminen hyväksytysti on esitelty taulu-

kossa 27. Taulukossa ryhmien 1, 2 ja 3 valmistumisajat ovat enintään viisi, kuusi 
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tai seitsemän vuotta. Ryhmän 4 opinnot ovat seitsemän vuoden jälkeen kesken. 

Taulukossa on lisäksi kaikkien neljän ryhmän keskimääräinen suorituskertymä.  

Taulukko 27. Matemaattiset apuneuvot -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuden 

kasvaminen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 2000 ja 

1999. 

Suoritusviive  Ryhmä 1/00 Ryhmä 2/00 Ryhmä 3/00 Ryhmä 4/00 Kaikki 

[kuukausi] n = 22 n = 26 n = 8 n = 19 n = 75 

1 77 50 38 32 52 

2 77 50 38 32 52 

3 77 50 38 32 52 

4 77 50 38 32 52 

5 77 54 38 32 53 

6 77 54 38 37 55 

7 82 54 38 37 55 

8 82 54 38 37 55 

9 82 54 38 37 55 

10 82 54 38 37 55 

11 82 54 38 37 55 

12 91 77 38 53 69 

      

Suoritusviive  Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 18 n = 26 n = 19 n = 28 n = 91 

1 92 50 21 10 35 

2 92 50 21 10 35 

3 92 50 21 10 35 

4 92 57 21 10 37 

5 92 57 21 10 37 

6 92 64 21 10 38 

7 92 64 21 10 38 

8 92 64 36 10 41 

9 92 64 36 10 41 

10 100 71 50 27 54 

11 100 71 50 27 54 

12 100 71 50 27 54 

Taulukon 27 mukaan vuonna 1999 aloittaneet ryhmän 1 opiskelijat ovat suoritta-

neet Matemaattiset apuneuvot -kurssin vuoden aikana 100 prosenttisesti. Ryhmän 

1 vuonna 2000 aloittaneet opiskelijat ovat päässeet 91 %:n läpäisyyn. Enintään 

kuudessa vuodessa valmistuvat ovat päässeet vuoden aikana yli 70 %:n läpäisyyn. 

Vuonna 1999 aloittaneilla suoriutuminen Matemaattiset apuneuvot -kurssista on 



 

81 

ollut suoraan verrannollista valmistumisaikaan. Näissä ryhmissä päästään keski-

määrin 54 %:n suoriutumiseen. Vuonna 2000 aloittaneissa ryhmä kolme jää 

38 %:n suoritumiseen, kun ryhmä neljä saavuttaa 53 %:n suoriutumisen. Keski-

määräinen suoriutuminen on vuoden 2000 ryhmillä 69 %. 

5.3.6 Tilastomatematiikka-kurssin suorittaminen 

Tilastomatematiikka-kurssin suorittaminen vuoden tarkkailujakson aikana on 

esitelty taulukossa 28.  

Taulukko 28. Tilastomatematiikka-kurssin suorittaneiden prosenttiosuuden kasvami-

nen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 2000 ja 1999. 

Suoritusviive  Ryhmä 1/00 Ryhmä 2/00 Ryhmä 3/00 Ryhmä 4/00 Kaikki 

[kuukausi] n = 22 n = 25 n = 9 n = 21 n = 77 

1 77 88 56 43 69 

2 77 88 56 43 69 

3 77 88 56 43 69 

4 77 88 56 43 69 

5 86 88 56 43 71 

6 86 88 56 43 71 

7 86 88 56 43 71 

8 86 88 56 43 71 

9 86 88 56 43 71 

10 86 88 56 43 71 

11 86 88 56 43 71 

12 95 88 67 62 81 

      

Suoritusviive  Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 19 n = 25 n = 20 n = 30 n = 94 

1 89 64 50 43 60 

2 89 68 50 43 61 

3 89 68 50 43 61 

4 95 68 50 43 62 

5 95 68 50 43 62 

6 95 68 50 43 62 

7 95 68 50 43 62 

8 95 68 50 43 62 

9 95 68 50 43 62 

10 95 68 50 43 62 

11 95 68 50 43 62 

12 95 76 60 50 68 



82 

Taulukossa 28 ryhmien 1, 2 ja 3 valmistumisajat ovat enintään viisi, kuusi tai 

seitsemän vuotta. Ryhmän 4 opinnot ovat seitsemän vuoden jälkeen kesken. 

Taulukossa on lisäksi kaikkien neljän ryhmän keskimääräinen suorituskertymä. 

Taulukon 28 mukaisesti enintään viidessä vuodessa valmistuneet 

vuosikurssien 2000 ja 1999 opiskelijat ovat suorittaneet vuoden aikana 

Tilastomatematiikka-kurssin 95 %:sti. Muissa ryhmissä vuonna 2000 aloittaneet 

ovat menestyneet vuonna 1999 aloittaneita paremmin. Menestyminen on 

molemmilla vuosikursseilla suoraan verrannollista valmistumisaikaan. 

Keskimääräinen suoriutuminen vuosikurssilla 2000 on 81 % ja vuosikurssilla 

1999 se on 68 %. 

5.3.7 Numeeriset menetelmät -kurssin suorittaminen 

Numeeriset menetelmät -kurssin suorittamista vuoden tarkkailujakson aikana on 

esitelty taulukossa 29. Taulukossa ryhmien 1, 2 ja 3 valmistumisajat ovat enintään 

viisi, kuusi tai seitsemän vuotta. Ryhmän 4 opinnot ovat seitsemän vuoden 

jälkeen kesken. Taulukossa on lisäksi kaikkien neljän ryhmän keskimääräinen 

suorituskertymä.  

Taulukko 29. Numeeriset menetelmät -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuden 

kasvaminen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 2000 ja 

1999. 

Suoritusviive  Ryhmä 1/00 Ryhmä 2/00 Ryhmä 3/00 Ryhmä 4/00 Kaikki 

[kuukausi] n = 14 n = 17 n = 6 n = 11 n = 48 

1 71 59 50 9 50 

2 71 65 50 9 52 

3 71 65 50 9 52 

4 71 65 50 9 52 

5 71 65 50 9 52 

6 71 65 50 9 52 

7 71 65 50 9 52 

8 71 65 50 9 52 

9 79 71 50 9 56 

10 79 71 50 9 56 

11 79 71 50 9 56 

12 100 94 50 18 73 
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Suoritusviive  Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 21 n = 25 n = 20 n = 28 n = 94 

1 76 60 40 0 41 

2 76 60 40 0 41 

3 76 60 40 0 41 

4 76 60 40 0 41 

5 76 60 40 0 41 

6 81 60 40 0 43 

7 86 68 40 0 46 

8 86 68 40 0 46 

9 86 68 40 0 46 

10 86 68 40 0 46 

11 86 68 40 0 46 

12 100 80 45 14 57 

Taulukon 29 mukaisesti sekä vuonna 2000 että vuonna 1999 aloittaneet 

opiskelijat ovat suoriutuneet tasaveroisesti Numeeriset menetelmät -kurssista 

vuoden aikana kurssin päättymisestä, kun kriteerinä on valmistumisaika. Ryhmät 

1 ja 2 ovat selvästi paremmin menestyneet kuin ryhmä 3. Molempien 

vuosikurssien ryhmien 4 suoriutuminen on ollut vaatimatonta. Keskimääräinen 

suoriutuminen vuoden aikana Numeeriset menetelmät -kurssista on vuosikurssilla 

2000 keskimäärin 73 % ja vuosikurssilla 1999 se on 57 %. 

5.3.8 Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorittaminen 

Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorittaminen vuoden 

tarkkailujakson aikana on esitelty taulukossa 30. Taulukossa ryhmien 1, 2 ja 3 

valmistumisajat ovat enintään viisi, kuusi tai seitsemän vuotta. Ryhmän 4 opinnot 

ovat seitsemän vuoden jälkeen kesken. Taulukossa on lisäksi kaikkien neljän 

ryhmän keskimääräinen suorituskertymä. Taulukosta 30 havaitaan, että vuonna 

2000 aloittaneiden opiskelijoiden suoriutuminen Säätö- ja systeemitekniikan 

perusteet kurssista on parempaa kuin vuonna 1999 aloittaneiden ryhmissä. 

Keskimääräinen suoriutuminen vuoden aikana kurssin päättymisestä on ollut 

vuonna 2000 aloittaneilla 79 % ja vuonna 1999 aloittaneilla 49 %. 
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Taulukko 30. Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorittaneiden prosent-

tiosuuden kasvaminen 12 kuukauden aikana valmistumisajan mukaan vuosikursseilla 

2000 ja 1999. 

Suoritusviive  Ryhmä 1/00 Ryhmä 2/00 Ryhmä 3/00 Ryhmä 4/00 Kaikki 

[kuukausi] n = 14 n = 16 n = 6 n = 12 n = 48 

1 79 69 17 17 52 

2 79 69 17 17 52 

3 93 88 50 9 67 

4 93 88 50 9 67 

5 93 88 50 9 67 

6 93 88 50 9 67 

7 93 88 50 9 67 

8 93 88 50 9 67 

9 93 88 50 9 69 

10 93 88 50 9 69 

11 93 88 50 9 69 

12 100 100 67 18 79 

      

Suoritusviive  Ryhmä 1/99 Ryhmä 2/99 Ryhmä 3/99 Ryhmä 4/99 Kaikki 

[kuukausi] n = 13 n = 16 n = 14 n = 24 n = 67 

1 69 44 29 4 31 

2 85 69 29 13 43 

3 85 69 29 13 43 

4 85 69 36 13 45 

5 85 69 36 13 45 

6 85 69 36 13 45 

7 85 69 36 13 45 

8 85 69 36 13 45 

9 85 69 36 13 45 

10 85 69 36 13 45 

11 85 69 36 13 45 

12 92 81 36 13 49 

5.3.9 Yhteenveto peruskurssien suoritusaikaviiveistä 

Taulukossa 31 on tehty yhteenveto kahdeksan peruskurssin suorituskertymistä 12 

kuukauden aikana kurssien päättymisestä. Tutkittavana ovat olleet seuraavat 

opintojaksot: Matematiikan peruskurssi I, Fysikaalinen kemia I ja II, Fysiikka P 

tai Y, Matemaattiset apuneuvot, Tilastomatematiikka, Numeeriset menetelmät, 
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Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I (SÄSY) sekä kaikkien edellisten kurssien 

keskiarvo. 

Taulukko 31. Vuonna 2000 ja 1999 aloittaneiden vuosikurssien kahdeksan peruskurs-

sin opintosuoritusten suorittaneiden prosenttiosuuden kasvaminen 12 kuukauden 

aikana. 

2000 

Aika [kk]  

Mat. pk. I Fys. P/Y Fyke I Fyke II Mat. apu. Til. mat. Nu. men. SÄSY Kaikki 

n = 73 n = 71 n = 75 n = 74 n = 72 n = 77 n = 48  n = 48 n = 77 

1 58 14 59 27 53 69 50 52 48 

2 60 14 59 35 54 69 52 52 49 

3 67 14 71 35 54 69 52 67 54 

4 73 14 71 35 54 69 52 67 54 

5 73 17 71 35 56 71 52 67 55 

6 73 21 71 35 56 71 52 67 56 

7 73 25 71 35 57 71 52 67 56 

8 73 25 71 35 57 71 52 67 56 

9 77 30 71 57 57 71 56 67 61 

10 77 31 71 57 58 71 56 69 61 

11 77 34 71 57 64 71 56 69 62 

12 79 46 81 62 75 81 73 79 72 

          

1999 Mat. pk. I Fys.P/Y Fyke. I Fyke. II Mat. apu. Til. mat. Nu. men. SÄSY Kaikki 

Aika [kk] n = 91 n = 86 n = 90 n = 91 n = 75 n = 94 n = 94 n = 67 n = 94 

1 34 20 40 38 52 60 41 31 40 

2 40 22 51 42 52 61 41 43 44 

3 44 24 51 44 52 61 41 43 45 

4 56 24 51 45 52 62 41 45 47 

5 57 29 51 45 53 62 41 45 48 

6 62 29 51 45 55 62 43 45 49 

7 62 30 51 45 55 62 46 45 50 

8 62 30 51 45 55 62 46 45 50 

9 63 34 51 45 55 62 46 45 50 

10 65 34 51 45 55 62 46 45 50 

11 66 36 51 45 55 62 46 45 51 

12 74 36 62 53 69 68 57 49 59 

Taulukoiden 23–31 mukaisesti kahdeksan peruskurssin suoritusaikaviiveet ovat 

lähes suoraan verrannollisia valmistumisaikaan, jolloin nopeammin valmistuneet 

ovat suorittaneet peruskurssitkin tehokkaammin ja suuremmilla suoritus-

prosenteilla. Joitakin poikkeuksia voidaan kuitenkin löytää. Vuonna 2000 

aloittaneet opiskelijat, joiden valmistumisaika on enintään viisi vuotta vain 
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Matematiikan peruskurssi I (Taulukko 23) osoittaa yhden vuoden tarkastelu-

jaksossa 88 %:n suoritusten perusteella hieman huonompaa tulosta kuin enintään 

kuudessa vuodessa valmistuneilla, joiden suoriutuminen kurssista vuoden aikana 

oli 96 %. Vastaavasti enintään kuudessa vuodessa valmistuneet ovat vain 

kurssissa Fysikaalinen kemia I (Taulukko 25) olleet hieman huonompia vuoden 

aikana kurssin suorittaneiden osuudessa 88 %:n tuloksellaan, kuten enintään 

seitsemässä vuodessa valmistuneiden suoriutumistulos 89 % osoittaa. Opiskelijat, 

jotka eivät ole valmistuneet vielä seitsemässä vuodessa ovat olleet Matemaattiset 

apuneuvot -kurssissa (Taulukko 27) 58 %:n suoritustuloksellaan parempia kuin 

enintään seitsemässä vuodessa valmistuneet, joiden suoriutuminen hyväksytysti 

oli vuoden aikana 44 %. Muilta osin valmistumiseen menevä aika eri vertailu-

ryhmien välillä näkyy suoraan verrannollisena peruskurssien suorittamisaikaan.  

Opintokurssien hyväksyttyjä suorituksia tutkimalla voidaan todeta, että 

opinnot eivät etene opinto-ohjelman mukaisesti. Suoritusaikaviivettä on selvitetty 

taulukossa 32 ja kuviossa 8 Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin 

avulla.  

Taulukko 32. Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorituskertymä 

prosentteina. 

Vuosikurssi 1. tentin jälkeen 2. tentin jälkeen 3. tentin jälkeen 

1990 73 87 98 

1991 87 94 97 

1995 77 90 97 

1996 77 92 97 

1999 66 82 94 

2000 56 86 94 

2004 77 91 99 

2005 76 94 98 

Teoreettinen suorituskertymä-% 74 90 97 

Todellinen suorituskertymä-% 46 60 73 

Taulukosta 32 voidaan havaita, että tenttien suorituskertymä Säätö- ja systeemi-

tekniikan perusteet I -kurssissa jää selvästi tavoitteista lähes kaikilla vuosi-

kursseilla. Teoreettisesti laskien tentteihin osallistuneiden opiskelijoiden 

perusteella päädytään tulokseen, jonka mukaan kolmen tentin jälkeen lähes 100 % 

vuosikurssin opiskelijoista olisi pitänyt suorittaa kurssi Säätö- ja systeemi-

tekniikan perusteet I. Todellisuudessa suorituskertymä on noussut keskimäärin 

vain noin 70 prosenttiin vuosi sen jälkeen, kun kurssista oli ensimmäinen tentti. 
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Asia selittyy sillä, että vuosikurssin opiskelijoista usein vain noin puolet 

osallistuu oikeaan aikaan tentteihin. Vaikka tenttejä on viisi kertaa vuodessa, aika-

taulu ei sovi toisten kurssien suorittamisen kanssa yhteen. Todelliseen havainto-

aineistoon perustuvassa laskentamallissa vasta viiden tentin jälkeen vuosikurssista 

ovat lähes kaikki suorittaneet kurssin. Aikaa on kulunut tällöin keskimäärin kaksi 

vuotta.  

 

 

Kuvio 8. Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin keskimääräinen teoreettinen 

ja todellinen suorituskertymä kolmen tenttikerran perusteella kurssin jälkeen. 

5.4 Lukiomenestyksen yhteys suoritusaikaviiveisiin 

peruskursseissa  

Taulukoissa 32–39 on vertailtu neljän erilaisen opiskelijaryhmän opinto-

menestystä seuraamalla kahdeksan eri peruskurssin suoritusaikaviiveitä 12 

kuukauden tarkastelujakson ajan. Jako ryhmiin tehtiin lukion päästötodistusten 

keskiarvojen perusteella siten, että ryhmien kokonaiskeskiarvon 8,32 molemmille 

puolille tuli kaksi ryhmää. Ryhmässä 1 (n = 11) keskiarvot olivat 6,7–7,6, 

ryhmässä 2 7,7–8,2 (n = 13), ryhmässä 3 8,3–8,8 (n = 19) ja ryhmässä 4 8,9–9,4 

(n = 13). 
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5.4.1 Matematiikan peruskurssi I:n suoritusviive lukiomenestyksen 
mukaan 

Taulukossa 33 on tutkittu Matematiikan peruskurssi I opintojakson suorittamista 

12 kuukauden aikana kurssin päättymisen jälkeen. Taulukossa ovat tarkasteltava-

na vuosikurssin 2000 opiskelijat, joiden lukion päästötodistuksen arvosanatiedot 

olivat saatavilla. Ryhmässä on 56 opiskelijaa. Heidät on jaettu neljään eri ryh-

mään lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan seuraavasti: ryhmässä 1 on 11 

opiskelijaa, joiden todistusten keskiarvo on välillä 6,7–7,6; ryhmässä 2 on 13 

opiskelijaa, joiden todistusten keskiarvo on välillä 7,7–8,2; ryhmässä 3 on 19 

opiskelijaa, joiden todistusten keskiarvo liikkuu välillä 8,3–8,8 ja ryhmässä 4 on 

13 opiskelijaa, joiden todistusten keskiarvo sijoittuu välille 8,9–9,4. 

Taulukko 33. Matematiikan peruskurssi I:n suorittaneiden prosenttiosuuksien kasvu 

12 kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 

Suoritusviive 

Ryhmä 1 

k.a. 6,7–7,6 

Ryhmä 2 

k.a. 7,7–8,2 

Ryhmä 3 

k.a. 8,3–8,8 

Ryhmä 4 

k.a. 8,9–9,4 

Kaikki 

k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 13 n = 19 n = 13 n = 56 

1 36 38 63 69 54 

2 36 46 68 69 57 

3 45 46 74 77 63 

4 55 46 79 77 66 

5 55 46 79 77 66 

6 55 46 79 77 66 

7 55 46 79 77 66 

8 55 46 79 77 66 

9 64 46 84 77 70 

10 64 46 89 77 71 

11 64 46 89 77 71 

12 64 54 89 77 73 

Taulukon 33 vertailu osoittaa, että keskiarvoa paremman lukion päästötodistuksen 

saaneet ovat suoriutuneet Matematiikan peruskurssi I:stä paremmin kuin keskiar-

voa huonomman lukion päästötodistuksen saaneet. Toisaalta molemmissa ryhmis-

sä 1 ja 2 sekä 3 ja 4 huonomman lukion päästötodistuksen saaneet ovat menesty-

neet Matematiikan peruskurssi I:n opinnoissaan paremmin kuin paremman lukion 

päästötodistuksen saaneet. Hyvä lukiomenestys ei siis automaattisesti takaa hyvää 

menestystä yliopisto-opiskelussa.  
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5.4.2 Fysiikka P- tai Y-kurssin suoritusviive lukiomenestyksen 
mukaan 

Taulukossa 34 on vertailtu opiskelumenestystä Fysiikka P- tai Fysiikka Y-

kurssissa 12 kuukauden aikana. Taulukosta voidaan havaita, että lukiossa keski-

määräistä paremman päästötodistuksen saaneet ovat olleet tehokkaampia yliopis-

tossa fysiikan opiskelussa kuin huonommin lukiossa menestyneet. Ryhmissä 1 ja 

2 fysiikan kurssin suorittaminen on sujunut päinvastaisesti lukiomenestykseen 

nähden. 

Taulukko 34. Fysiikka P- tai Y -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuksien kasvu 12 

kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 

Suoritusviive 

Ryhmä 1 

k.a. 6,7–7,6 

Ryhmä 2 

k.a. 7,7–8,2 

Ryhmä 3 

k.a. 8,3–8,8 

Ryhmä 4 

k.a. 8,9–9,4 

Kaikki 

k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 13 n = 19 n = 13 n = 56 

1 9 8 16 23 14 

2 9 8 16 23 14 

3 9 8 16 23 14 

4 9 8 16 23 14 

5 9 8 16 31 16 

6 18 8 31 31 20 

7 18 8 38 46 25 

8 18 8 38 46 25 

9 18 8 38 54 27 

10 18 8 38 54 27 

11 18 8 54 62 32 

12 27 8 54 69 36 

5.4.3 Fysikaalinen kemia I -kurssin suoritusviive lukiomenestyksen 

mukaan 

Taulukossa 35 on vertailtu opiskelumenestystä Fysikaalinen kemia I -kurssissa 12 

kuukauden aikana. Taulukosta 35 nähdään, että tutkittujen ryhmissä kurssissa 

Fysikaalinen kemia I menestyminen on ollut suoraan verrannollista lukiomenes-

tykseen. 
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Taulukko 35. Fysikaalinen kemia I -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuksien kasvu 

12 kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Kaikki 

Suoritusviive k.a. 6,7–7,6 k.a. 7,7–8,2 k.a. 8,3–8,8 k.a. 8,9–9,4 k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 13 n = 19 n = 13 n = 56 

1 45 54 63 85 63 

2 45 54 63 85 63 

3 55 69 79 92 75 

4 55 69 79 92 75 

5 55 69 79 92 75 

6 55 69 79 92 75 

7 55 69 79 92 75 

8 55 69 79 92 75 

9 55 69 79 92 75 

10 55 69 79 92 75 

11 55 69 79 92 75 

12 64 69 84 92 75 

5.4.4 Fysikaalinen kemia II -kurssin suoritusviive lukiomenestyksen 
mukaan 

Taulukossa 36 on vertailtu opiskelumenestystä Fysikaalinen kemia II -kurssissa.  

Taulukko 36. Fysikaalinen kemia II -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuksien kasvu 

12 kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Kaikki 

Suoritusviive k.a. 6,7–7,6 k.a. 7,7–8,2 k.a. 8,3–8,8 k.a. 8,9–9,4 k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 13 n = 19 n = 13 n = 56 

1 36 15 26 38 29 

2 45 23 32 54 38 

3 45 23 32 54 38 

4 45 23 32 54 38 

5 45 23 32 54 38 

6 45 23 32 54 38 

7 45 23 32 54 38 

8 45 23 32 54 38 

9 45 46 58 69 46 

10 45 46 58 69 46 

11 45 46 58 69 46 

12 45 46 58 69 55 
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Taulukosta 36 nähdään, että Fysikaalinen kemia II -kurssin opiskelussa menesty-

minen on ollut suoraan verrannollista lukiomenestykseen, kun kriteerinä on 12 

kuukauden tarkastelujakso. Alkuvaiheessa ryhmä 1 on menestynyt hyvin. 

5.4.5 Matemaattiset apuneuvot -kurssin suoritusviive 
lukiomenestyksen mukaan 

Taulukossa 37 on vertailtu opintomenestystä Matemaattiset apuneuvot -kurssissa 

12 kuukauden aikana.  

Taulukko 37. Matemaattiset apuneuvot -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuksien 

kasvu 12 kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Kaikki 

Suoritusviive k.a. 6,7–7,6 k.a. 7,7–8,2 k.a. 8,3–8,8 k.a. 8,9–9,4 k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 13 n = 19 n = 13 n = 56 

1 55 31 42 54 45 

2 55 31 47 54 46 

3 55 31 47 54 46 

4 55 31 47 54 46 

5 64 31 47 54 48 

6 64 31 47 54 48 

7 64 31 53 54 50 

8 64 31 53 54 50 

9 64 31 53 54 50 

10 64 31 53 54 50 

11 64 31 53 54 50 

12 64 46 79 85 70 

Taulukon 37 mukaisesti hyvä lukiomenestys näyttää takaavan selvästi paremman 

suoriutumisen Matemaattiset apuneuvot -kurssissa kuin keskiarvoa huonompi 

lukiomenestys. Ryhmien 1 ja 2 välisessä vertailussa lukiomenestys ei takaa enää 

toisen vuoden yliopisto-opiskelussa vastaavaa menestystä, sillä aiemmin parempi 

ryhmä on nyt huonompi. 

5.4.6 Tilastomatematiikka-kurssin suoritusviive lukiomenestyksen 
mukaan 

Taulukossa 38 on vertailtu opiskelumenestystä Tilastomatematiikka-kurssissa 12 

kuukauden aikana. 
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Taulukko 38. Tilastomatematiikka-kurssin suorittaneiden prosenttiosuuksien kasvu 12 

kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Kaikki 

Suoritusviive k.a. 6,7–7,6 k.a. 7,7–8,2 k.a. 8,3–8,8 k.a. 8,9–9,4 k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 13 n = 19 n = 13 n = 56 

1 82 46 79 77 71 

2 82 46 79 77 71 

3 82 46 79 77 71 

4 82 46 79 77 71 

5 82 54 79 77 73 

6 82 54 79 77 73 

7 82 54 79 77 73 

8 82 54 79 77 73 

9 82 54 79 77 73 

10 82 54 79 77  73 

11 82 54 79 77 73 

12 82 69 84 77 79 

Taulukon 38 mukaisesti Tilastomatematiikka-kurssin suorittaminen on ollut kes-

kimääräistä parempaa kaikilla vertailuryhmillä. Tässä vertailussa lukion päästöto-

distuksen keskiarvolla ei ole aiempien kurssien kaltaista merkitystä. Nyt par-

haimman ryhmän lukiotiedoilla päästään vasta kolmanneksi kurssista suoriutumi-

sessa. Toiseksi paras ja huonoin ryhmä lukion perusteella ovat nyt parhaiten me-

nestyneitä. Huonoiten kurssin suorittamisesta on selvinnyt ryhmä kaksi 69 %:n 

tuloksellaan.  

5.4.7 Numeeriset menetelmät -kurssin suoritusaikaviive 

lukiomenestyksen mukaan 

Taulukossa 39 on vertailtu opiskelumenestystä Numeeriset menetelmät -kurssissa 

12 kuukauden aikana. Numeeriset menetelmät -kurssi ei ole pakollinen ympäris-

tötekniikan opiskelijoille, tämän vuoksi opiskelijoita on nyt mukana aiemmissa 

taulukoissa olleita vähemmän. Samoin on tilanne seuraavassa taulukossa 40, josta 

puuttuvat myös ympäristötekniikan opiskelijat, joille Säätö- ja systeemitekniikan 

perusteet I -kurssi ei ole pakollinen. 
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Taulukko 39. Numeeriset menetelmät -kurssin suorittaneiden prosenttiosuuksien 

kasvu 12 kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon mukaan. 

Vuosikurssi 2000 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Kaikki 

Suoritusviive k.a. 6,7–7,6 k.a. 7,7–8,2 k.a. 8,3–8,8 k.a. 8,9–9,4 k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 8 n = 11 n = 6 n = 36 

1 64 38 45 67 53 

2 73 38 45 67 56 

3 73 38 45 67 56 

4 73 38 45 67 56 

5 73 38 45 67 56 

6 73 38 45 67 56 

7 73 38 45 67 56 

8 73 38 45 67 56 

9 73 50 45 67 58 

10 73 50 45 67 58 

11 73 50 45 67 58 

12 82 75 64 83 75 

Taulukosta 39 havaitaan, että Numeeriset menetelmät -kurssissa lukion päästöto-

distusten perusteella paras ja huonoin ryhmä ovat suorittaneet kurssin parhaiten. 

Lähellä näitä on ryhmä 2 75 %:n suoriutumisprosentillaan. Lukiossa vielä hyvin 

menestynyt ryhmä 3 on nyt selvästi huonoiten menestynyt 64 %:n suoriutumistu-

loksellaan.  

5.4.8 Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I -kurssin suoritusviive 
lukiomenestyksen mukaan 

Taulukossa 40 on vertailtu opiskelumenestystä kurssissa Säätö- ja systeemiteknii-

kan perusteet I 12 kuukauden aikana. Taulukon 40 mukaisesti lukion päästötodis-

tuksen perusteella paras ryhmä on menestynyt parhaiten kurssissa Säätö- ja sys-

teemitekniikan perusteet I 83 %:n suoriutumisellaan. Toiseksi paras ja huonoin 

lukion ryhmä ovat tasoissa 73 %:n suoriutumistuloksellaan. Lukiossa kolmannek-

si paras ryhmä on nyt selvästi huonoin 38 %:n suoriutumisellaan. 
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Taulukko 40. Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I suorittaneiden 

prosenttiosuuksien kasvu 12 kuukauden aikana lukion päästötodistuksen keskiarvon 

mukaan. 

Vuosikurssi 2000 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Kaikki 

Suoritusviive k.a. 6,7–7,6 k.a. 7,7–8,2 k.a. 8,3–8,8 k.a. 8,9–9,4 k.a. 6,7–9,4 

[kuukausi] n = 11 n = 8 n = 11 n = 6 n = 36 

1 45 25 36 83 44 

2 45 25 36 83 44 

3 45 38 36 83 47 

4 55 38 64 83 58 

5 64 38 64 83 61 

6 64 38 64 83 61 

7 64 38 64 83 61 

8 64 38 64 83 61 

9 64 38 64 83 61 

10 73 38 64 83 64 

11 73 38 64 83 64 

12 73 38 73 83 67 

Tutkittujen kahdeksan peruskurssin suoritusaikaviiveet olivat lähes suoraan ver-

rannolliset valmistumisaikoihin. Sen sijaan lukion päästötodistuksen keskiarvoi-

hin perustuva vertailu antaa toisenlaisen tuloksen. Kun vertaillaan vuonna 2000 

aloittaneiden opiskelijoiden kahdeksan peruskurssin suoritusaikaviiveitä yhden 

vuoden aikana kurssien päättymisestä, voidaan nähdä seuraavia tuloksia: Lukion 

päästötodistuksissa keskimääräisellä keskiarvolla 7,39 ± 0,27 (n = 11) olevat 

opiskelijat selviytyivät kuudessa kurssissa kahdeksasta paremmin kuin lukion 

päästötodistuksen keskiarvon 7,96 ± 0,11 (n = 13) omaavat opiskelijat. Lukiossa 

parhaiten menestyneiden ryhmän keskiarvo oli 9,14 ± 0,21 (n = 13). Tämä ryhmä 

oli kuudessa peruskurssissa parempi suoritusaikaviiveiden perusteella kuin toi-

seksi paras ryhmä, jonka lukion päästötodistusten keskimääräinen keskiarvo oli 

8,56 ± 0,13 (n = 19). 

5.5 Valmistumisajat lukiomenestyksen mukaan 

Valmistumisaikoja kuvaavat kertymäprosentit ja lukion päästötodistusten 

keskiarvojen yhteys vuosikurssien 1995 (n = 35), 1996 (n = 44) ja 2000 (n = 56) 

opiskelijoilla on esitetty yhdistettynä taulukossa 41.  
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Taulukko 41. Valmistumisaikojen kertymäprosentit lukion päästötodistuksen keski-

arvon mukaan. 

Vuosikurssit 1995, 1996 ja 2000 

Lukiotodistuksen keskiarvo 

Valmistumisaika [vuotta] 

t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 6,0 6,0 < t ≤ 7,0 

6,7–7,6, n = 18 33 67 78 

7,7–8,2, n = 35 29 54 80 

8,3–8,8, n = 56 29 65 83 

8,9–9,4, n = 30 27 63 83 

6,7–9,4, n = 135 29 62 81 

Taulukosta 41 voidaan havaita, että vielä lukiossa vaatimattomasti menestyneet 

näyttävät menestyvän yliopistossa opiskellessaan paremmin kuin lukiomenestys 

antaisi olettaa. Vastaavasti hyvin lukiossa menestyneet eivät enää ole yliopisto-

opinnoissaan yhtään edellä lukiossa vaatimattomasti menestyneitä, kun vertaillaan 

valmistumisaikoja. Alkuvaiheen peruskursseissa (Taulukko 9) näkyy vielä 

lukiomenestys, mutta opintojen loppuvaiheessa ero on tasoittunut. Lukiomenestys 

ei siis näytä takaavan menestystä myöhemmissä opinnoissa. Ilmiön selittää se, 

että varsin monet lukiossa hyvin menestyneet opiskelijat alisuoriutuvat yliopisto-

opinnoissaan. Vastaavasti tyydyttävästi tai huonosti lukiossa menestyneet nostavat 

osaamistasoaan yliopisto-opinnoissaan parempien tasolle ja jopa heidän edelleen. 

Taulukosta nähdään, että vertailussa mukana olleiden ryhmässä valmistuneiden 

kertymä on edennyt siten, että enintään viidessä vuodessa on valmistunut 29 %, 

enintään kuudessa vuodessa 62 % ja enintään seitsemässä vuodessa on 

valmistunut 81 % koko ryhmästä. Nopeimmin on valmistuttu enintään viiden 

vuoden tarkkailujaksossa lukiomenestykseltään huonoimmassa ryhmässä 33 %:n 

osuudella. Toiseksi huonoin lukioryhmä on nyt toisena keskimmäisen ja 

parhaimman ryhmän kanssa valmistumisessa 29 %:n osuudella. Lukiossa 

parhaiten menestyneet ryhmät ovat valmistumisvertailussa viiden ja kuuden 

vuoden valmistumisajoissa nyt hieman huonompia kuin lukiossa heikommin 

menestyneet ryhmät. Tämän tutkimuksen mukaan merkittäviä suoriutumiseroja 

lukion päästötodistusten keskiarvojen perusteella tehdyillä neljällä eri ryhmällä ei 

ole seitseman vuoden aikana valmistuneiden kesken. 
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5.6 Valmistumisajat ylioppilaskirjoitusten matematiikan 
arvosanaan verrattuna 

Valmistumisajan ja ylioppilaskirjoitusten matematiikan arvosanan välistä yhteyttä 

on tutkittu taulukossa 42 vuosikurssien 1995 (n = 35), 1996 (n = 44) ja 2000 

(n = 56) yhdistettyjen tulosten perusteella. 

Taulukko 42. Valmistumisaikojen kertymäprosentit ylioppilaskirjoitusten matematiikan 

arvosanan mukaan. 

Vuosikurssit 1995, 1996 ja 2000 

Matematiikan ylioppilaskirjoitusten arvosana 

Valmistumisaika [vuotta] 

t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 6,0 6,0 < t ≤ 7,0 

A–B, n = 23 30 70 87 

C, n = 42 31 62 79 

M, n = 40 25 60 85 

E–L, n = 30 27 60 77 

kaikki, n = 135 28 62 81 

Taulukosta 42 havaitaan, että enintään viidessä, kuudessa tai seitsemässä vuodes-

sa valmistuminen on koko ryhmässä samanlaista kuin lukion päästötodistusten 

keskiarvon mukaan tehty vertailu osoitti. Nyt valmistumisissa ei ole merkittäviä 

eroja ryhmien välillä, joten matematiikan ylioppilaskirjoitusten arvosanalla ei ole 

ratkaisevaa merkitystä valmistumiseen. Vaatimaton menestyminen matematiikan 

ylioppilaskirjoituksissa ei näy tutkituissa valmistumistilastoissa, vaan päin vas-

toin: huonosti lukiossa matematiikassa menestyneet ovat valmistumisajoissa jopa 

parempia kuin lukiossa paremmin menestyneet. Mielenkiintoiseksi havainnon 

tekee se, että kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelussa suoriutui-

vat paremmin opintoviikkokertymien perusteella ne opiskelijat, jotka saivat ma-

tematiikan ylioppilaskirjoituksissa arvosanat L, E tai M kuin ne opiskelijat, jotka 

saivat arvosanat C, A, B tai I. Ilmiön selittävänä tekijänä on se, että kolmena en-

simmäisenä vuotena on runsaasti perusopintoja, joissa matemaattisilla taidoilla on 

merkitystä. Ammattiaine- ja syventävissä opinnoissa aiemmin opittujen taitojen 

soveltamisella on keskeisempi merkitys kuin pelkästään matemaattisilla taidoilla. 

Toisaalta myös matemaattisten taitojen erot ovat tasoittuneet kolmen vuoden 

opiskelun jälkeen, jolloin opiskelumotivaation merkitys korostuu. Tässä tilantees-

sa tulee esiin eri yhteyksissä havaittu ilmiö, jonka mukaan lukiossa hyvin menes-

tyneet näyttävät alisuoriutuvan opiskelussa alkuvaiheen jälkeen. Huonosti lukios-

sa menestyneet puolestaan näyttävät ylisuoriutuvan opinnoissaan erityisesti opin-

tojen loppuvaiheessa. 
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6 Itseohjautuvuusvalmius, opiskelu- ja 
lukiomenestys 

Neljäntenä tutkimusongelmana oli selvittää, onko itseohjautuvuusvalmiudella ja 

opintojen alkuvaiheen opiskelumenestyksellä ja lukion päästötodistuksen 

keskiarvolla yhteyttä myöhempään opintomenestykseen? Tekniikan ylioppilaiden 

itseohjautuvuusvalmiutta mittaavassa Self Directed Learning Readiness testissä 

(Liite 2) tutkimusjoukkoina ovat vuosikurssit 2004 ja 2005. Näistä vuosi-

kursseista on saatu opiskelijakyselyillä itseohjautuvuusvalmiutta kertovaa 

mittaustietoa. Opiskelumenestyksen ja lukion päästötodistusten keskiarvojen 

vaikutusta opiskeluun on arvioitu vuosikursseille 2004 ja 2005 käyttäen 

arvioinnissa samoja opintosuorituskriteereitä ja samaa tutkimusjoukkoa kuin 

itseohjautuvuustestissä.  

6.1 Itseohjautuvuusvalmius 

Taulukossa 43 on esitetty itseohjautuvuusvalmiuden yhteys opintomenestykseen. 

Taulukko 43. Itseohjautuvuusvalmiuden yhteys opintomenestykseen. 

Vuosikurssi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Studentin t-testi 

 n n p 

2005, n = 51 27 24  

Itseohjautuvuusvalmiuspisteet 136,5 ± 6,9 119,0 ± 6,3 < 0,001 

Lukiotodistuksen keskiarvo 8,57 ± 0,64 8,04 ± 0,77 0,010 

1. vuoden opintoviikot 29,6 ± 7,2 27,2 ± 9,5 0,243 

2. vuoden opintoviikot 32,3 ± 8,8 30,6 ± 8,3 0,292 

1. ja 2. vuoden opintoviikot 61,9 ± 10,7 56,9 ± 14,6 0,182 

3. vuoden opintoviikot 34,3 ± 11,7 28,9 ± 9,8 0,118 

1., 2. ja 3. vuoden opintoviikot 95,3 ± 18,0 83,7 ± 22,2 0,081 

2004, n = 53 27 26  

Itseohjautuvuusvalmiuspisteet 141,9 ± 11,7 115,5 ± 19,2 < 0,001 

Lukiotodistuksen keskiarvo 8,35 ± 0,58 8,07 ± 0,68 0,131 

1. vuoden opintoviikot 23,7 ± 7,5 23,8 ± 6,9 0,928 

2. vuoden opintoviikot 34,9 ± 10,5 30,9 ± 8,1 0,129 

1. ja 2. vuoden opintoviikot 58,3 ± 17,2 54,8 ± 14,0 0,419 

3. vuoden opintoviikot 46,3 ± 10,4 42,3 ± 11,6 0,202 

1., 2. ja 3. vuoden opintoviikot 104,8 ± 25,0 97,1 ± 21,4 0,233 
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Tutkimuksessa käytetty itseohjautuvuusvalmiustesti perustuu Koron laatimaan 

versioon. Se on lyhennetty Guglielminon luomasta testistä Self Directed Learning 

Readiness, joka mittaa opiskelijan valmiutta itseohjattuun opiskeluun. 

Tutkimuksessa käytetyssä SDLR-testissä yhteen laskettujen pisteiden vaihteluväli 

on 37–185. Itseohjautuvuustesti on esitetty liitteessä 2. Taulukossa 43 

arviointikriteereinä ovat itseohjautuvuuspisteet ja keskimääräiset vuosittaiset 

opintosuoritukset. Itseohjautuvuusvalmiuteen perustuva opintomenestysvertailu 

on tehty kolmen vuoden opintosuorituskertymien mukaan. Jako kahteen ryhmään 

on tehty keskimääräistä itseohjautuvuusvalmiutta ilmaisevan pistemäärän ja 

mahdollisimman samaa kokoa olevien ryhmien mukaan. Vuosikurssin 2005 

itseohjautuvuustestissä mediaanina oli 128 pistettä. Vähintään 128 pistettä 

saaneiden opiskelijoiden (n = 27) lukiotodistuksen keskiarvo oli 8,57 ± 0,64. 

Tämän ryhmän itseohjautuvuustestin tulos oli 136,5 ± 6,9 pistettä. Vastaavasti 

enintään 127 pistettä saaneiden opiskelijoiden (n = 24) lukiotodistuksen keskiarvo 

oli 8,04 ± 0,77. Ryhmän itseohjautuvuustestin tulos oli 119,0 ± 6,3 pistettä. 

Vuosikurssin 2004 itseohjautuvuustestissä mediaanina oli 127 pistettä. Vähintään 

127 pistettä saaneiden opiskelijoiden (n = 27) lukiotodistuksen keskiarvo oli 

8,35 ± 0,58. Ryhmän itseohjautuvuustestin tulos oli 141,9 ± 11,7 pistettä. 

Enintään 126 pistettä saaneiden opiskelijoiden (n = 26) lukiotodistuksen keski-

arvo oli 8,07 ± 0,68. Ryhmän itseohjautuvuustestin tulos oli 115,5 ± 19,2 pistettä. 

Vuonna 2005 aloittaneilla itseohjautuvuusvalmius näkyy suoraan opinto-

menestyksessä heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Toisena vuotena ryhmien 

opintosuorituksissa ero on hieman kaventunut. Kahden vuoden opintokertymät 

ovat lähes samat. Kolmen vuoden jälkeen opintosuorituksissa oleva ero on 

kokonaiskertymissä jo selvä. Vuonna 2004 aloittaneilla opiskelijoilla itse-

ohjautuvuusvalmius ei vielä vaikuta ensimmäisen vuoden opintosuorituksiin 

odotusten mukaisesti, sillä testin heikommin itseohjautuvat ovat ensimmäisen 

vuoden opinnoissaan yhden kymmenesosa pisteen tehokkaampia. Toisena ja 

kolmantena opiskeluvuotena paremman itseohjautuvuusvalmiuden testissä 

saaneet opiskelijat menestyvät opinnoissaan paremmin kuin testin mukaan 

alemman itseohjautuvuusvalmiuden saaneet. Itseohjautuvuusvalmiudella on 

edellä esitettyjen mittausten mukaan yhteys opintomenestykseen, joka tulee esiin 

jo opiskelun alkuvaiheessa. 

Itseohjautuvuusvalmiutta kuvaavan tutkimuksen perusteella vuosikurssin 

2004 itseohjautuvuuspisteet olivat 129,0 ± 16,7, kun tutkittavia opiskelijoita oli 

53. Vuosikurssin 2005 pisteet olivat vastaavasti 128,3 ± 11,0, kun opiskelijoita oli 

51. Itseohjautuvuusvalmiutta mittaavassa testissä yhtenä vertailuryhmänä oli 
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Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston vuosikurssin 2006 33 opiskelijaa, joiden 

itseohjautuvuuspisteet olivat 128,3 ± 15,6. Toisena vertailuryhmänä oli Prosessi- 

ja ympäristötekniikan osaston vuosikurssin 2007 28 opiskelijaa, joiden itse-

ohjautuvuuspisteet olivat 128,5 ± 18,6. Kolmantena vertailuryhmänä oli 

Kuusamon lukion 30 opiskelijaa, joiden itseohjautuvuuspisteet olivat 

119,3 ± 15,4. Kuviossa 9 on esitetty Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston 

vuosikurssien 2004, 2005, 2006 ja 2007 testiin osallistuneiden opiskelijoiden sekä 

Kuusamon lukion testiryhmän opiskelijoiden itseohjautuvuusvalmiutta kuvaavien 

pisteiden prosenttijakaumat.  

 

Kuvio 9. Itseohjautuvuusvalmiuden analysointi asteikolla 37–185. 

Kuviossa 9 on analysoitu testikysymysten avulla tekniikan ylioppilaiden ja 

lukiolaisten ryhmien itseohjautuvuusvalmiutta. Pisteiden vaihteluväli on 37–185. 

Kuviosta näkyy selvästi itseohjautuvuuspisteiden ero lukiolaisten ja yliopisto-

opiskelijoiden välillä. Itseohjautuvuus näyttää siis kasvavan lukion jälkeen vielä 

huomattavasti. Jotta itseohjautuvuuden kasvusta opiskelun aikana olisi 

mahdollista tehdä tarkempia yhteenvetoja, tarvittaisiin vielä useita lisä-

tutkimuksia. Jo tehtyjen tutkimusten perusteella on kuitenkin nähtävissä, että 

tekniikan ylioppilaiden kohdalla itseohjautuvuus on varsin samaa tasoa eri 

vuosikursseilla.  
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Itseohjautuvuustestin käytettävyyteen vaikuttaa haitallisesti se, että kaikki 

opiskelijat eivät halua tehdä itseohjautuvuustestiä. Koko vuosikurssia kattavaa 

itseohjautuvuusanalyysiä ei siis voida tehdä opiskelijoiden passiivisuuden tai 

testikammon vuoksi. Tehdyt testit ja niistä saadut tulokset kuitenkin osoittavat 

käyttökelpoisuutensa. Testin käyttöä voitaisi laajentaa jopa pääsykokeisiin 

ulottuvaksi, jolloin opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia olisi mahdollista kartoittaa 

jo ennen opiskelun alkua. Testi mittaa tehtyjen havaintojen ja kirjallisuudesta 

saatavien tulosten mukaan hyvin tutkittavien tekniikan ylioppilaiden itse-

ohjautuvuusvalmiuksia. Lisäksi eri vuosikurssien testitulokset ovat hyvin lähellä 

toisiaan. 

Kuviossa 10 on vertailtu Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston mies- ja 

naisopiskelijoiden itseohjautuvuusvalmiusjakaumaa. 
 

 

Kuvio 10. Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston mies- ja naisopiskelijoiden 

itseohjautuvuusvalmiustestin prosenttijakaumat asteikolla 37–185.  

Kuviossa 10 esitetyt itseohjautuvuusvalmiutta kuvaavat prosenttiosuudet on 

laskettu miehille (n = 128) ja naisille (n = 37) erikseen. Itseohjautuvuusvalmius-

testin tulokset on kerätty Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoilta 

vuosikursseilta 2004, 2005, 2006 ja 2007 neljän vuoden aikana. Taulukossa 44 on 
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selvitetty, miten itseohjautuvuusvalmiuden vaikutus näkyy yksittäisen opinto-

jakson suorittamisessa hyväksytysti.  

Taulukko 44. Vuosikurssi 2004 itseohjautuvuusvalmiuden yhteys Säätö- ja 

systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorituskertymiin 12 kuukauden aikana kurssin 

päättymisen jälkeen. 

Suoritusaikaviive Itseohjautuvuusvalmius asteikolla 37–185 

[kuukausi] 126–170, n = 26 94–125, n = 26 94–170, n = 52 

1 69 54 62 

2 77 62 69 

3 88 77 83 

4 88 80 83 

5 88 80 83 

6 88 80 83 

7 88 80 83 

8 88 80 83 

9 88 80 83 

10 88 80 83 

11 92 85 88 

12 96 85 90 

Taulukosta 44 voidaan havaita, että keskimääräistä paremman itseohjautuvuus-

valmiuden omaavat opiskelijat selviytyivät kolmannen vuosikurssin syysluku-

kaudella olleesta kurssista Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I paremmin kuin 

keskiarvoa alemman itseohjautuvuusvalmiuden omaavat opiskelijat. Keski-

määräistä parempi itseohjautuvuusvalmius näyttää vaikuttavan myönteisesti 

opintomenestykseen, jolloin tulos näkyy kolmantena vuonna jo selvästi. 

Ensimmäisenä opiskeluvuonna eroa ei vielä voitu selvästi havaita, kuten taulukon 

43 mittaukset osoittavat. Vasta ensimmäisen vuoden jälkeen itseohjautuvuus-

valmiuden vaikutus alkaa näkyä niin yksittäisenkin opintojaksojen kuin kaikkien 

opinto-ohjelmaan kuuluvien kurssien kohdalla.  

6.2 Opiskelumenestys 

Ensimmäisen vuoden opiskelumenestyksen yhteyttä myöhempään opinto-

menestykseen on arvioitu ensimmäisen vuoden opintosuoritusten perusteella. 

Vertailussa ovat mukana samat vuosikurssien 2005 ja 2004 ryhmät, jotka 

osallistuivat itseohjautuvuusvalmiustutkimukseen. Opiskelumenestystä arvioivat 

tulokset on esitetty taulukossa 45.  
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Taulukko 45. Ensimmäisen vuoden opiskelun merkitys opintomenestykseen kolmen 

vuoden aikana ensimmäisen vuoden opintosuoritusten mukaan. 

 Vuosikurssi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Studentin t-testi 

 n n p 

2005, n = 51 27 24  

1. vuoden opintosuoritukset ≥ 28,5 ≤ 28,0 < 0,001 

Lukiotodistuksen keskiarvo 8,52 ± 0,69 8,05 ± 0,75 0,025 

1. vuoden opintoviikot 33,9 ± 3,8 22,4 ± 4,6 < 0,001 

2. vuoden opintoviikot 32,4 ± 7,1 29,6 ± 10,0 0,248 

1. ja 2. vuoden opintoviikot 66,3 ± 8,5 51,9 ± 12,6 < 0,001 

3. vuoden opintoviikot 36,4 ± 11,1 26,6 ± 8,7 0,004 

1., 2. ja 3. vuoden opintoviikot 102,3 ± 15,3 76,0 ± 16,9 < 0,001 

2004, n = 53 27 26  

1. vuoden opintoviikot ≥ 24,5 ≤ 24,0 < 0,001 

Lukiotodistuksen keskiarvo 8,48 ± 0,48 7,95 ± 0,68 0,003 

1. vuoden opintoviikot 29,0 ± 4,4 18,3 ± 5,0 < 0,001 

2. vuoden opintoviikot 38,4 ± 8,1 27,3 ± 7,5 < 0,001 

1. ja 2. vuoden opintoviikot 67,4 ± 11,0 45,6 ± 10,2 < 0,001 

3. vuoden opintoviikot 48,3 ± 10,1 40,2 ± 10,7 0,007 

1., 2. ja 3. vuoden opintoviikot 115,5 ± 17,4 85,8 ± 18,7 < 0,001 

Taulukosta 45 voidaan havaita, että ensimmäisen vuoden opintomenestyksen 

yhteys myöhempään opintomenestykseen tulee esiin heti opiskelun alkuvaiheessa 

ja jatkuu koko kolmen vuoden seurannan ajan. Taulukossa 11 on esitetty vastaava 

tutkimus kahdeksalle eri vuosikurssille. Siinä voitiin havaita sama ilmiö: 

ensimmäisen vuoden opintomenestys näkyy vahvana koko tulevan opiskelun 

ajan. Jako kahteen ryhmään tapahtui pelkästään ensimmäisen vuoden 

opintosuoritusten mukaan. Ryhmäjako säilyi samana koko kolmen vuoden 

seurannan ajan. Ryhmät on tehty mahdollisimman saman suuruisiksi. 

Vuosikurssin 2005 opiskelijoiden (n = 51) lukiotodistusten keskiarvo oli 

8,30 ± 0,75. Keskimääräistä paremmin ensimmäisenä vuonna menestyneet 

opiskelijat suorittivat ensimmäisenä vuonna vähintään 28,5 opintoviikkoa. He 

muodostivat ryhmän 1 (n = 27). Heidän lukiotodistuksensa keskiarvo oli 

8,52 ± 0,69. Ryhmässä 2 olivat opiskelijat (n = 24), joiden opitosuoritukset jäivät 

ensimmäisenä vuonna alle 28 opintoviikon. Heidän lukiotodistuksensa keskiarvo 

oli 8,05 ± 0,75. Vuosikurssin 2004 tutkimuksessa oleiden opiskelijoiden (n = 53) 

lukiotodistuksen keskiarvo oli 8,21 ± 0,64. Ryhmän 1 (n = 27) lukiotodistuksen 

keskiarvo oli 8,48 ± 0,48 ja ryhmän 2 (n = 26) lukiotodistuksen keskiarvo oli 

7,95 ± 0,68. 
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Taulukossa 46 on esitetty ensimmäisen vuoden opintomenestyksen yhteys 

myöhempään opintomenestykseen yksittäisen opintojakson suorittamisessa 12 

kuukauden tarkastelujakson aikana.  

Taulukko 46. Ensimmäisen vuoden opintomenestyksen yhteys Säätö- ja 

systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorituskertymiin 12 kuukauden aikana kurssin 

päättymisen jälkeen. 

Suoritusaikaviive 

[kuukausi] 

R1, 1. vuosi ≥ 24,5 ov 

Läpäisy-%, n = 31 

R2, 1. vuosi ≤ 24,0 ov 

Läpäisy-%, n = 28 

 1. vuosi yhteensä 

Läpäisy-%, n = 59 

1 87 25 58 

2 90 43 68 

3 97 61 80 

4 97 61 80 

5 97 61 80 

6 97 61 80 

7 97 64 81 

8 97 64 81 

9 97 64 81 

10 97 64 81 

11 97 75 86 

12 97 79 88 

Taulukosta 46 voidaan havaita huomattava ero vahvasta ja heikosta ensimmäisen 

vuoden opintomenestyksen vaikutuksesta tutkittavana olleen Säätö- ja 

systeemitekniikan perusteet I -kurssin suorittamiseen 12 kuukauden aikana. 

Hyvän ensimmäisen vuoden opintomenestyksen omaavista opiskelijoista on 

kolmen kuukauden jälkeen 97 % suorittanut kurssin. Huonosti ensimmäisenä 

vuonna menestyneiden opiskelijoiden ryhmässä on kolmen kuukauden jälkeen 

61 % suorittanut kurssin. Vuoden kuluttua kurssin päättymisestä hyvän 

ensimmäisen vuoden opintomenestyksen omaava ryhmä 1 on päässyt 97 %:n 

suoriutumiseen. Huonommin opintojen alussa menestynyt ryhmä 2 on saavuttanut 

vuodessa 79 %:n suoriutumistuloksen. 

6.3 Lukion päästötodistuksen keskiarvon yhteys 

opintomenestykseen 

Lukion päästötodistuksen keskiarvon yhteyttä kolmen ensimmäisen vuoden 

opintomenestykseen on analysoitu taulukossa 47. Vertailu ja ryhmiin jako on 

tehty edellä tutkituille ryhmille lukion päästötodistusten keskiarvojen perusteella. 
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Vuonna 2005 aloittaneilla lukion päästötodistusten keskiarvo 8,5 oli alarajana 

ryhmälle 1, johon tuli 27 opiskelijaa. Ryhmän 2 keskiarvojen ylärajana oli 8,4. 

Siinä oli mukana 24 opiskelijaa. Vuonna 2004 aloittaneiden ryhmiin 

jakoperusteena oli lukion päästötodistusten keskiarvo 8,4, joka oli alarajana 

ryhmälle 1. Siinä oli mukana 24 opiskelijaa. Ryhmässä 2 ylärajana oli lukion 

päästötodistusten keskiarvo 8,3. Ryhmässä 2 oli mukana 25 opiskelijaa. 

Taulukko 47. Lukion päästötodistuksen keskiarvon yhteys opintomenestykseen 

kolmen ensimmäisen vuoden aikana opintosuoritusten mukaan. 

Vuosikurssi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Studentin t-testi 

n n p 

2005, n = 51 27 24  

Lukiotodistuksen keskiarvo 8,87 ± 0,32 7,66 ± 0,55 < 0,001 

1. vuoden opintoviikot 30,2 ± 7,1 26,5 ± 6,7 0,063 

2. vuoden opintoviikot 32,4 ± 8,7 29,6 ± 8,5 0,237 

1. ja 2. vuoden opintoviikot 62,6 ± 12,2 56,9 ± 13,2 0,067 

3. vuoden opintoviikot 31,0 ± 8,2 32,5 ± 13,7 0,687 

1., 2. ja 3. vuoden opintoviikot 92,0 ± 17,9 87,4 ± 23,7 0,495 

2004, n = 49 24 25  

Lukiotodistuksen keskiarvo 8,71 ± 0,34 7,72 ± 0,49 < 0,001 

1. vuoden opintoviikot 25,6 ± 5,4 21,4 ± 6,6 0,018 

2. vuoden opintoviikot 33,8 ± 10,4 31,8 ± 7,0 0,437 

1. ja 2. vuoden opintoviikot 59,4 ± 14,5 53,2 ± 12,1 0,111 

3. vuoden opintoviikot 45,8 ± 9,4 44,3 ± 11,7 0,625 

1., 2. ja 3. vuoden opintoviikot 102,2 ± 24,4 97,4 ± 21,4 0,469 

Taulukossa 47 ovat ryhmässä 1 ne opiskelijat, joiden lukion päästötodistusten 

keskiarvo oli mediaanina ollutta keskiarvoa parempi. Kun verrataan tuloksia 

taulukoiden 43, 45 ja 47 välillä, voidaan havaita, että lukiomenestys vaikuttaa 

selvästi vähemmän koko opiskeluajan menestykseen kuin ensimmäisen vuoden 

opintomenestys. Lukiomenestys vaikuttaa vain hieman ja itseohjautuvuusvalmius 

hieman enemmän opiskelumenestykseen Taulukossa 47 olevat ryhmät eivät t-

testin mukaan eroa merkittävästi toisistaan. Näin ollen voidaan päätellä, että 

tämän tutkimuksen perusteella lukiomenestyksellä ei ole ratkaisevaa merkitystä 

yliopisto-opiskelussa. 

Taulukoita 43, 45 ja 47 vertailemalla voidaan havaita, että heti opintojen 

alussa vahvana esiintyvä opiskelumenestys vaikuttaa myöhempään opinto-

menestykseen selvästi vahvemmin kuin keskimääräistä kehittyneempi 

itseohjautuvuusvalmius tai lukiomenestys. Ilmiö on nähtävissä myös Studentin 
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t-testin avulla: taulukossa 43 olevien ryhmien 1 ja 2 välinen ero on merkittävästi 

pienempi kuin taulukoissa 45 ja 47 olevien ryhmien 1 ja 2 väliset erot. Toisaalta 

huono opiskelumenestys ensimmäisenä vuonna johtaa ryhmien välisessä 

vertailussa selvästi huonoimpaan opintoviikkokertymään. Kun vertaillaan 

paremmin menestyneiden ja huonommin menestyneiden ryhmien opinto-

viikkokertymien eroja kolmen vuoden seuranta-ajan perusteella, voidaan havaita 

seuraavat tulokset: vuosikurssin 2005 ryhmien 1 ja 2 välinen ero 

itseohjautuvuusvalmiuden perusteella kolmen vuoden opiskelun jälkeen on 11,6 

opintoviikkoa, ensimmäisen vuoden opintomenestyksen perusteella 26,3 

opintoviikkoa ja lukion päästötodistusten keskiarvojen perusteella 4,6 

opintoviikkoa. Vastaavasti vuosikurssin 2004 ryhmien 1 ja 2 väliset erot kolmen 

vuoden opiskelun jälkeen ovat seuraavat: itseohjautuvuusvalmiuden perusteella 

7,7 opintoviikkoa, ensimmäisen vuoden opintomenestyksen perusteella 29,9 

opintoviikkoa ja lukion päästötodistusten keskiarvojen perusteella 4,8 

opintoviikkoa. 

Taulukossa 48 on esitety lukion päästötodistuksen keskiarvon yhteys 

yksittäiseen opintojaksoon 12 kuukauden tarkastelujakson aikana. 

Taulukko 48. Lukion päästötodistuksen keskiarvon yhteys Säätö- ja systeemitekniikan 

perusteet I -kurssin suorituskertymiin 12 kuukauden aikana. 

Vuosikurssi 2004 Säätö- ja systeemitekniikan perusteet I kurssin suorittaneiden%-osuuksien 

kasvu kuukausittain 

Suoritusaikaviive Lukiotodistus ≥ 8,4 Lukiotodistus ≤ 8,3 Lukiotod. yhteensä 

[kuukausi] Ryhmä 1, n = 26 Ryhmä 2, n = 30 n = 56 

1 62 53 57 

2 65 70 68 

3 85 80 82 

4 85 80 82 

5 85 80 82 

6 85 80 82 

7 85 80 82 

8 85 80 82 

9 85 80 82 

10 85 80 82 

11 92 80 86 

12 96 80 88 
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Taulukosta 48 nähdään, että lukiomenestys vaikuttaa opintomenestykseen 

yksittäisen opintojakson kohdalla samalla tavalla kuin itseohjautuvuus. Ryhmien 

välillä oleva ero opintomenestyksessä on havaittava, mutta ei merkittävä. 

Taulukoissa 43, 45 ja 47 olevien tietojen perusteella voidaan löytää itse-

ohjautuvuuden, lukiomenestyksen ja ensimmäisen vuoden opiskelun perusteella 

arvioitavan opintomenestyksen välillä erilaisia yhtäläisyyksiä. Vuonna 2005 

alottaneilla tutkimuksessa mukana olleista opiskelijoista 22 %:lla olivat 

samanaikaisesti sekä itseohjautuvuus, lukiomenestys että opiskelumenestys 

keskimääräistä parempia. Vastaavasti 16 %:lla ei mikään edellä esitetyistä 

ominaisuuksista yltänyt keskiarvon yläpuolelle. Vuonna 2004 aloittaneilla olivat 

kaikki tutkitut ominaisuudet keskimääräistä parempia 16 %:lla. Keskiarvon 

alapuolelle jäivät kaikki kolme ominaisuutta 18 %:lla tutkituista.  

Kun jatketaan opintomenestysvertailua kahden ominaisuuden perusteella, 

voidaan tehdä seuraavia havaintoja: vuonna 2005 aloittaneiden joukossa 

keskimääräistä parempi itseohjautuvuus ja keskimääräistä parempi lukiomenestys 

oli 31 %:lla, parempi itseohjautuvuus ja opintomenestys 27 %:lla sekä parempi 

lukiomenestys että opiskelumenestys 43 %:lla opiskelijoista. Vuonna 2004 

aloittaneilla opiskelijoilla olivat samanaikaisesti sekä itseohjautuvuus että 

lukiomenestys keskimääräistä parempi 29 %:lla, parempi itseohjautuvuus ja 

opiskelumenestys 25 %:lla sekä parempi lukiomenestys että opiskelumenestys 

31 %:lla. Taulukoiden 43, 45 ja 47 analysointia on jatkettu graafisten esitysten 

avulla kuvioissa 11 ja 12. 
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Kuvio 11. Vuosikurssien 2005 ja 2004 opiskelijoiden itseohjautuvuusvalmiuden, 

ensimmäisen vuoden opintomenestyksen ja lukion päästötodistuksen keskiarvon 

yhteys myöhempään opintomenestykseen, kun asetetut alkukriteerit olivat keski-

määräistä paremmat. 

 

Kuvio 12. Vuosikurssien 2005 ja 2004 opiskelijoiden itseohjautuvuusvalmiuden, 

ensimmäisen vuoden opintomenestyksen ja lukion päästötodistuksen keskiarvon 

yhteys myöhempään opintomenestykseen, kun asetetut alkukriteerit olivat keskiarvoa 

alemmat. 
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Kuviossa 11 on esitetty vuosikurssien 2005 ja 2004 keskimääräistä paremmin 

menestyneiden opiskelijoiden opintosuorituskertymät kolmen vuoden aikana, kun 

arviointiperusteena olivat itseohjautuvuusvalmius, ensimmäisen vuoden 

opintomenestys ja lukion päästötodistusten keskiarvo. Kuviosta voidaan havaita 

selvästi ensimmäisen vuoden opintomenestyksen myönteinen vaikutus opinto-

viikkokertymiin. Kuviossa 12 on vastaava analysointi vuoden 2005 ja 2004 

opiskelijoista, joiden opintomenestys oli kolmen vuoden aikana arvioitavien 

kohtien perusteella keskiarvoa alempi. Kuvasta nähdään huonon ensimmäisen 

vuoden opintomenestyksen negatiivinen vaikutus opintomenestykseen: huono 

ensimmäisen vuoden opintomenestys johtaa vuonna 2005 aloittaneiden 

opiskelijoiden ryhmässä 25,7 % alempaan opintoviikkokertymään ja 2004 

aloittaneiden opiskelijoiden ryhmässä 25,8 % alempaan opintoviikkokertymään 

kolmen vuoden aikana verrattuna hyvin ensimmäisenä vuonna opinnoissa 

menestyneiden ryhmiin. Tämä merkitsee valmistumisaikaan noin vuoden ja 

kuuden kuukauden lisäaikaa.  

Itseohjautuvuusvalmius ja lukion päästötodistusten keskiarvojen vaikutuksen 

ero opintomenestykseen ei ole merkittävän iso parempien ja huonompien ryhmien 

välillä. Vertailu antaa itseohjautuvuusvalmiuden perusteella kuitenkin vuoden 

2005 opiskelijoilla 12,2 % ja vuoden 2004 opiskelijoilla 7,3 % huonomman 

opintoviikkokertymän verrattuna parempiin ryhmiin. Lukion päästötodistusten 

keskiarvojen perusteella parempien ja huonompien ryhmien välinen opintoviikko-

kertymien ero on vuosikurssilla 2005 5,0 % ja vuosikurssilla 2004 4,8 % 

verrattuna parempiin ryhmiin. 
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7 Valmistumisaikojen ennustusmalleja 

Tutkimuksessa mukana olleiden opiskelijoiden valmistumisaikoja on analysoitu 

sekä ennen opiskelun alkua tiedossa olevien lukiotodistus- ja ylioppilaskirjoitus-

tietojen sekä opiskelun alkuvaiheen aikana kerättyjen opintosuoritustietojen pe-

rusteella. Ennen opiskelun alkua saadut lukiotiedot soveltuvat tulevaa opiskelua 

arvioivien mallien tekemiseen. On osoittautunut todeksi, että hyvä lukiomenestys 

ei välttämättä takaa menestystä yliopisto-opiskelussa. Vastaavasti huono lukiome-

nestys ei läheskään aina näy huonona yliopistomenestyksenä. Valmistumisaikojen 

ennustaminen ei siis voi perustua vain ennen opiskelun alkua kertyneisiin lukio-

ajan suorituksiin. Ennen mallien laadintaa on syytä arvioida mahdollisia syitä, 

mitkä aiheuttavat opiskelussa syntyviä ongelmia. Opiskelumenestystä ja epäon-

nistumisia on pohdittu monissa eri kirjoituksissa. Aiheesta ovat kirjoittaneet artik-

keleita muun muassa Murtonen (2005, 17–19), Routti & Hakulin (1991, 116–

119), Susimetsä (2006, 7–9), Nuutinen (2006, 35) ja Wollfle (1991, 181–184). 

Tässä tutkimuksessa aihetta on käsitelty kappaleissa 2.1–2.7. 

Valmistumisaikoja ennustettaessa voidaan käyttää lineaarista regressiomallia, 

jossa muutamien tiedossa olevien opintosuoritusten avulla lasketaan Excel-

ohjelmalla lineaarinen valmistumiskuvaaja. Opiskeluprosessi ei todellisuudessa 

etene mittaustulosten perusteella arvioitaessa lineaarisesti, jolloin lineaarisella 

regressiomallilla ei päästä yleensä erityisen luotettaviin tuloksiin. Opiskelun al-

kuvaiheessa opintosuorituskertymä on lisäksi varsin vaihtelevaa, jolloin valmis-

tumisennusteen laatimisessa tulee olla varovainen. 

Erkkilä (2008) esittää Otaniemen Teknillisen korkeakoulun valmistumisai-

kamallin, jossa arvioidut valmistumisajat lasketaan siten, että opiskelijat luokitel-

laan sen mukaan, paljonko heillä on havaintohetkellä opintopisteitä koossa ja 

oletetaan, että heidän opiskelutahtinsa jatkuisi keskimäärin samana. Esimerkiksi 

vuonna 2005 viiden vuoden valmistumistahtiin lasketaan ne, joilla oli kolmen 

vuoden opintopistekertymä 180 opintopistettä tai enemmän [(300/5) × 3 = 180]. 

Vastaavasti viidestä seitsemään vuotta opiskelevien joukkoon kuuluvat ne, joiden 

opintopistekertymä oli 128,6–119,9 opintopistettä [300/7) × 3 = 128,6]. Vuonna 

2005 aloittaneiden opiskelijoiden kolmen ensimmäisen vuoden opintopistekerty-

män keskiarvon perusteella laskettu keskimääräinen valmistumisaika olisi 7,1 

vuotta. Mediaanin perusteella laskettaessa valmistumisajaksi saataisiin puolestaan 

6,6 vuotta. (Erkkilä 2008, 26–27.) Nokelainen (2008) huomauttaa, että jos epä-

lineaarista aineistoa analysoidaan lineaarisella analyysimenetelmällä, voidaan 
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päätyä erilaisiin loppupäätelmiin kuin jos samaa aineistoa analysoitaisiin mene-

telmällä, joka osaa tulkita sekä lineaariset että epälineaariset vaikutussuhteet. 

Jutilan (2005) ennustemallissa, joka pohjautuu Rahkosen & Lankilan (1999) 

valmistumismalliin, on laadittu Oulun yliopiston ensimmäisen vuosikurssin Säh-

kö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoille regressioyhtälö. Se ennustaa keväällä 

saatavat opintoviikot sen mukaan, kuinka paljon opiskelija on käyttänyt opiske-

luun aikaa ja millaiset ovat olleet hänen pääsykokeiden alkupisteensä. Kevään 

opintoviikot saadaan ennustemallilla, jossa on yhdistettynä kevään 2003 ja 2004 

aineistot: 0,33 + OP × 0,59 + IO × 0,4 + (AP − 12,2) × 0,52, jossa OP = ohjattuun 

opetukseen osallistuminen keskimäärin tuntia/viikko, IO = itsenäisen opiskelun 

määrä tuntia/viikko ja AP = pääsykokeiden alkupisteet. Regressioyhtälön seli-

tysasteeksi on tullut 58 %, joten yhtälöt selittävät kohtuullisen hyvin ensimmäisen 

vuoden keväällä saatuja opintoviikkomääriä.  

Rodriguez & Coello (2008) ovat käyttäneet espanjalaisten yliopisto-opiskeli-

joiden koulumenestyksen mittaamiseen lineaarista ja logistista regressiomallia 

peruskurssien arvosanoihin ja väestöpohjaisiin tekijöihin perustuvassa ennustami-

sessa. Peruskurssien hyvillä arvosanoilla ja myönteisillä väestöpohjaisilla tekijöil-

lä oli positiivinen vaikutus opiskelumenestykseen. Logistinen regressio osoittau-

tui molemmissa tutkimuskohteissa sopivammaksi lähestymistavaksi kuin lineaa-

rinen regressio huolimatta sen paremmasta ennustustehosta. 

7.1 Toisen ja kolmannen kertaluvun mallit 

Toisen ja kolmannen kertaluvun mallien käyttöön löytyy runsaasti valmiita viri-

tyssuosituksia kirjallisuudesta. Ensimmäisen, toisen ja korkeampien kertaluvun 

malleja ovat analysoineet muun muassa DiStefano, Stubberud & Williams (1967, 

61–79), Dorf & Bishop (2008, 277–337) ja Ogata (2002, 221–243). Kolmannen ja 

sitä korkeamman kertaluvun mallit voidaan muodostaa, kun yhdistetään ensim-

mäisen kertaluvun mallin siirtofunktio (Ylen & Virkkunen 1993, 241). 

 G(s) = Y(s) / U(s) = K / (τs + 1) (1) 

ja toisen kertaluvun mallin siirtofunktio  

 G(s) = Y(s) / U(s) = Kωn
2 / (s2 + 2ξωns + ωn

2).  (2) 

Dort ym. (2008, 332–334) ovat tehneet askelvasteen perusteella vertailun toisen 

kertaluvun ja kolmannen kertaluvun systeemeille. Vertailu osoittaa toisen ja kol-

mannen kertaluvun systeemien poikkeavan toisistaan maksimiylityksessä vä-
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hemmän kuin 5,0 % ja asettumisajassa vähemmän kuin 0,25 sekuntia. Systeemin 

kertaluvun nosto ei näin ollen muuta merkittävästi järjestelmän vastekäyttäyty-

mistä. 

Franklin, Powell & Emami-Naein (2002, 174–179) ovat esittäneet Sinhan & 

Kusztan (1983) aineiston pohjalta menetelmän eksponentiaalisen mittausdatan 

mallintamiseksi logaritmilaskennan avulla. Menetelmä sopii käytettäväksi toisen 

kertaluvun eksaponentiaalisille malleille. Toisen kertaluvun systeemin eksponen-

tiaalista kuvaajaa esittävästä mittausdatasta voidaan määrittää logaritmilaskennan 

avulla parametrit yleiselle aikatason yhtälölle 

 y(t) = y(∞) + Ae−αt + Be−βt + Ce−γt + ...,  (3) 

missä y(∞) = 1. 

Kuvaajan graafisen esittämisen helpottamiseksi Laplace-muunnoksella saa-

daan laskettua siirtofunktio G(s) ulostulon Y(s) ja sisäänmenon U(s) suhteena 

 G(s) = Y(s) / U(s). (4) 

Vasteeksi Y(s) saadaan 

 Y(s) = U(s)G(s). (5) 

Lausekkeelle voidaan piirtää graafinen esitys y(t) aikatasossa. Mallintamisessa 

tarvittavat tulokset on kerätty taulukkoon 49. 

Taulukko 49. Eksponentiaalisen prosessin logaritminen mallintaminen. 

t[s] y(t) log[1 − y] log[y − (1 + Ae−αt)] 

0,0 0,000 0,000 −0,481 

0,1 0,005 −0,002 −0,733 

0,2 0,034 −0,015 −0,985 

0,3 0,085 −0,039 −1,237 

0,4 0,140 −0,066 −1,489 

0,5 0,215 −0,105 −1,741 

1,0 0,510 −0,310   

1,5 0,700 −0,523   

2,0 0,817 −0,738   

2,5 0,890 −0,959   

3,0 0,932 −1,167   

4,0 0,975 −1,602   

Taulukossa 49 on esitetty logaritmimenetelmällä lasketut lukuarvot malliesimer-

kille kemiallisen prosessin askelvastekokeesta. Vastaava graafinen esitys on kuvi-
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ossa 13. Toisen kertaluvun systeemille askelvasteen laskeminen onnistuu vielä 

helposti, mutta laskeminen muuttuu työlääksi, kun tutkittavan systeemin kertalu-

ku kasvaa. Korkeamman kertaluvun tapauksissa askelvaste kannattaakin laskea 

muuten kuin työläällä logaritmimenetelmällä. 

 

Kuvio 13. Eksponentiaalisen vastekuvaajan lukuarvot ajan funktiona. 

Koska y(∞) = 1, tällöin A on negatiivinen, sillä y(∞) on suurempi kuin y(t). Tämän 

vuoksi käytetään kuvion 14 logaritmikuvaajan laskemisessa lauseketta 

log[y(∞) − y], jolloin logaritmin arvo voidaan laskea. Kertoimelle A saadaan luku-

arvo määritettyä kuvasta, missä suora leikkaa 0-kohdan, jossa log |A| = 0,07. 

Tällöin saadaan laskettua arvo A = −1.18. Eksponentille α saadaan lukuarvo, kun 

alkuperäisestä yhtälöstä 

 y − y(∞) = Ae−αt (6) 

otetaan puolittain logaritmi, jolloin  

 log[y − y(∞)] = log A − 0,4343αt.  (7) 

Taulukosta 49 löytyy suoralle arvoja, joista voidaan α määrittää seuraavasti: 

0,4343α = (1,602 − 0.738) / 2 = 0,432, josta saadaan α = 1. 
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Kuvio 14. Logaritmikuvaaja, josta voidaan laskea mallin A ja α. 

Kuviosta 15 voidaan määrittää kertoimet B ja β. Suora leikkaa nollakohdan 

pisteessä −0,481, jolloin log[B] = −0,481. Edelleen saadaan laskettua taulukosta 

0,4343β = [0,481 − (−1,741)] / 0,5 = 2,5, jolloin β = 5,8 ja B = 0,33. 

Kuvio 15. Logaritmikuvaaja, josta voidaan laskea kertoimet B ja β. 
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Nyt voidaan määrittää mittausdatan perusteella mallille aikatason ratkaisu 

 y(t) = 1 − 1,18e−t + 0,33e−5,8t. (8) 

Lasketulle yhtälölle (10) saadaan vaste y(t) määritettyä, kun annetaan ajalle t 

arvoja nollasta alkaen. Vastaava Laplace-tason ratkaisu on 

 Y(s) = (1/s) − 1,18/(s + 1) + 0,33/(s + 5,8).  (9) 

 

Kuvio 16. Aikatasossa esitettynä malliin ja mittauksiin perustuvat askelvastekuvaajat. 

Kun verrattataan alkuperäisen mittausdatan ja siitä muodostetun mallin vastearvo-

ja, havaitaan vastinpisteiden olevan lähellä toisiaan arvosta 2 sekuntia alkaen. 

Näin ollen käytetty logaritminen mallintamismenetelmä sopii toisen kertaluvun 

systeemin mallintamiseen. Kun tutkittiin logaritmista mallinnuksen käyttöä kor-

keamman kertaluvun opiskeluprosessissa, voitiin todeta mallin sopimattomuus: 

mallilla ei pystytty kuvaamaan korkeamman systeemin vastekäyttäytymistä lai-

sinkaan.  

Kertaluvun kasvaessa joudutaan käyttämään useampia jakovälejä parametrien 

määrittämiseen, jolloin tehtävä muuttuu työlääksi. Vaihtoehtona on käyttää lineaa-

rista regressiomallia silloin kun malli määritetään mittausdatasta. Jakovälien lisä-
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ys on tällöin edellistä menettelyä helpompaa. Lineaarisen mallin tarkkuus paranee 

tuntuvasti, kun eksponentiaalista vastetta laskettaessa tarkasteluväli jaetaan use-

ampaan osaan. Jakovälien määrää voidaan arvioida mallin selitysastetta kuvaavan 

kertoimen R2 arvoista. Kun arvo on lähellä ykköstä, on mallin selitysaste hyvä. 

Numeerisesta integroinnista voidaan etsiä ratkaisutapoja jakovälien lukumäärän 

määrittämiseksi esimerkiksi Simpsonin kaavan tai puolisuunnikassäännön avulla, 

kuten muun muassa Myrberg (1952, 308–314) ja myöhemmin myös Nikolsky 

(1977, 402–409) ovat tehneet. Edellä mainituissa menetelmissä jakoväliä on 

helppo kasvattaa, koska ne sijoitetaan yhteen lausekkeeseen, jolla lasketaan koko 

tutkittavan alueen arvo. Lineaarisessa regressiomalissa jokainen jakoväli laske-

taan erikseen, jolloin ratkaisu vie enemmän aikaa, mutta samalla mallin tarkkuus 

paranee. 

7.2 Kaplan–Meier-selviytymisanalyysi ja kertymämallit 

Kirjallisuudesta löytyy monia esimerkkejä Kaplan–Meier-selviytymisanalyysin 

(1958) käytöstä lääketieteessä, terveydenhuollossa, biologiassa, fysiikassa, mate-

matiikassa ja tilastotieteessä kuvaamaan hoitomuodon vaikutusta jäljellä olevaan 

elinaikaan. Tutkimuksen kohteita ovat muun muassa hoito- ja kontrolliryhmien 

vertailu, elinaika-analyysi ja mikä tahansa tapahtuma-aika kuolemalle, taudin 

ilmaantumiselle tai taudin uusiintumiselle sekä muutosta kuvaavien läpi-

menoaikojen todennäköisyyksien arviointi ja ennustaminen. Kaplan–Meier-

estimaatissa muutoksia kuvataan alaspäin satunnaisesti laskeutuvan kumulatiivi-

sen välttötodennäköiskuvaajan avulla. Lähtötaso on 1 tai 100 %, josta laskeudu-

taan portaittain ajan funktiona alemmille tasoille.  

Rahkonen & Lankila (1999) ovat käyttäneet mallin muuttujien valintakritee-

reinä ensisijaisesti elinaika-analyysiin liittyviä Kaplan–Meier-käyriä sekä itse 

mallina suhteellisten intensiteettien mallia, niin sanottua Coxin (1958) mallia. 

Kyseisellä mallilla he ovat saaneet aikaan todennäköisyyksiä tietyn mittaiselle 

opiskeluajalle ja kääntäen opiskeluaikoja esimerkiksi keskimääräisellä todennä-

köisyydellä 0,50. Tällä ensin mainitulla tavalla he ovat tehneet laskurin tuottaman 

kuvan, jossa he ovat laskeneet todennäköisyydet opintojen jatkumiselle tietyn 

vuoden jälkeen. Jälkimmäisellä tavalla he ovat tuottaneet laskurin arvion valmis-

tumisajankohdasta. 

Kaplan–Meier-estimaattissa merkitään di:llä päättötapahtumien lukumäärää 

aikavälillä ti−1 ≤ t < ti ja ni:llä riskialttiiden lukumäärää välin alussa. Päättötapah-

tuman ehdolliset aikavälikohtaiset välttötodennäköisyydet ovat  



116 

 1 1 i
i i

i

d
P T t T t

n− ≥ ≥  = −  . (10) 

Kumulatiiviset välttötodennäköisyydet saadaan laskettua edellä esitetyn tulona  

 [ ]
1

1
i

j
i

j j

d
P T t

n=

 
≥ = −  

 
∏ . (11) 

Kuviossa 17 on esitetty periaate Kaplan–Meier-estimaatin käytöstä (Schoonjans 

2008). Molemmissa ryhmissä on alkujaan 21 jäsentä. Mediaaniaika eloonjäämi-

selle on ryhmässä yksi 23 aikayksikköä ja ryhmässä 2 mediaaniaika on kahdeksan 

aikayksikköä. Mediaaniaika tarkoittaa tässä sitä aikaa, jolloin puolessa ryhmien 

jäsenistä on tapahtunut kiinnostuksen kohteena olevat ilmiöt. Jos eloonjäämis-

käyrä ei yllä 50 %:n tasalle, mediaaniaikaa ei voi laskea. 

Kuvio 17. Kaplan–Meier-estimaatilla toteutettu eloonjäämiskuvaaja (Schoonjans 2008). 

Esimerkkitapauksena Laitinen, Nieminen ja Hirn ovat käyttäneet tutkimuksissaan 

Kaplan–Meier-analyysiä rintasyövän ja eturauhassyövän eloonjäämistä kuvaavis-

sa ennusteissa metastaasimurtuman leikkauksen jälkeen. Tietyt syövät metasta-

soivat eli lähettävät etäpesäkkeitä erittäin herkästi luustoon ja aiheuttavat luun 
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patologisia murtumia. Tutkimuksen mukaan metastaasien lukumäärällä ei ole 

vaikutusta selviytymisennusteeseen, mutta sen sijaan yli 50 vuoden ikä huonontaa 

ennustetta tilastollisesti merkittävästi. (Laitinen ym. 2002, 182–184.) Alho puo-

lestaan käyttää Kaplan–Meier-analyysiä (2008, 31) julkaisemassaan tutkimukses-

sa, jonka mukaan kontrolloitu 60 vuorokauden Disulfiraami (Antibus) hoito on 

tehokkaampi kuin muut kontrolloidut lääkehoidot alkoholin suurkuluttajan ja 

alkoholistin hoidossa. Tässä tutkimuksessa tehtiin vertaileva mallinnus Kaplan–

Meier-menetelmän avulla kappaleessa 7.4. 

Tahvanainen, Forss ja Kaartinen (2004, 8–9) ovat käyttäneet kertymämalleja 

tutkiessaan nuoria metsiä energialähteenä ja arvioidessaan elävän latvuksen kui-

vamassan kertymistä latvuksen alarajalta puun latvaan sekä männyn elävän lat-

vuksen ja neulasmassan kertymistä latvuksen alarajalta puun latvaan. Siipilehto 

(1998, 1–4) raportoi Weibull- ja Johnsonin SB-jakaumien onnistuneesta käytöstä, 

kun hän arvioi nykyisten puustotunnusten kuviotietojen riittävyyttä puujoukon 

ennustamisessa varttuneiden sekametsien läpimittajakaumien avulla. Hänen mu-

kaansa uusia ennustemalleja tarvittiin, koska laajasti käytössä olevat, pieniin  

relaskooppialoihin perustuvat mallit eivät olleet luotettavia varsinkaan pieniläpi-

mittaisten puiden kuvauksessa. Kuusisto ja Kangas (2008, 178) mainitsevat artik-

kelissaan Suomessa käytettyjä jakaumamalleja olevan muun muassa Weibull-, 

Johnsonin SB- ja betajakauma sekä ei-parametrinen prosenttiosuusmenetelmä. 

Heidän mukaansa erot menetelmien tulosten välillä ovat olleet marginaalisia ja ne 

aiheutuvat tutkimustavasta.  

Lee & Carter (1992, 660) ovat esittäneet kuolevuuden m(x,t) ikäriippuvuuden 

ja satunnaisuuden mallin 

 ln[m(x,t)] = ax + bxkt + εx,t, (12) 

missä ax on keskimääräinen kuolevuus iässä x, bx on kuolevuuden kasvaminen 

iässä x ja kt kuolevuuden satunnainen vaihtelu ajassa t sekä εx,t on satunnaisvirhe. 

Li & Chan (2005, 1–32) ovat käyttäneet tutkimuksissaan Lee-Carter-mallia odo-

tettavissa olevan eliniän ennustamisessa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Girosi & 

King (2007, 10) ovat käyttäneet Lee–Carter-mallia tutkimuksessaan, joka kohdis-

tui 24 eri maan väestöön. He ovat tutkineet mallin avulla eräiden sairauksien ai-

hettaman kuolleisuuden vaihtelua tutkimuksen kohteena ollevissa maissa. Leppi-

saari (2009, 3) näkee väestön ikääntymisen teollisuusmaissa merkittävänä riskinä 

sekä henkivakuutusyhtiöille että eläkevakuuttajille. Hänen mielestään tarvitaan 

tämän vuoksi sopivia malleja tulevan kuolleisuuskehityksen ennustamiseksi. Lep-

pisaari (2009, 27) pitää Lee–Carter-mallia merkittävänä alkuna satunnaisten mal-
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lien käytölle kuolevuuden ennustamisessa väestötieteessä ja vakuutusalalla. Lee–

Carter- mallin vahvuudet ovat sen yksinkertaisuus ja vakaus suoraviivaisissa ikä-

kohtaisissa trendeissä. Mallia on sovellettu laajalti käytännössä (Lee & Tuljapur-

kar 1994; Wilmoth 1996; Tuljapurkar, Li & Boe 2000; Li, Lee & Tuljapurkar 

2004; Lundström & Qvist; Buettner & Zlotnik 2005). Lee–Carter-mallista on 

kehitetty käytäntöön useamman satunnaisen kuolevuuteen vaikuttavan tekijän 

malleja (Renshaw & Haberman 2003; Cairns, Blake & Dowd 2006) (Leppisaari 

2009, 31.)  

Biström & Elo (2007, 5) ovat tarkastelleet Eläketurvakeskuksen katsaukses-

saan väestön määrään ja rakenteeseen vaikuttavia väestöilmiöitä sekä niiden poh-

jalta tehtyjä väestöennusteita Suomessa ja Pohjoismaissa sekä vuoden 2006 EU:n 

jäsenmaiden (EU25-maat) tulevaa kehitystä. Ennusteet on tehty niin sanotulla 

trendimenetelmällä, jolloin toteutuneista tilastoista havaitun kuolevuuden muu-

toksen oletetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa (Biström & Elo 2007, 13). Kos-

kela (2008) on käyttänyt bayesilaista mallia tutkimuksessaan Terveyspalveluiden 

pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustetekijät. Bayesilainen malli on suora todennä-

köisyystulkinta selittävien ja selitettävien muuttujien välillä. Malli soveltuu myös 

hyvin ennustamisen työkaluksi. (Koskela 2008, 139.) Bayesilainen päätöksente-

koanalyysi tarkoittaa menetelmää, jossa tutkittavan asian luonteesta tehdään en-

nakko-oletus, toisin sanoen määritetään tutkittavalle asialle etukäteistodennäköi-

syys. Tätä tietoa täydennetään uudella tiedolla, jolloin tulokseksi saadaan jälkikä-

teistodennäköisyys tutkittavalle asialle (Koskela 2008, 139; Myllymäki & Tirri 

1998; Hand & Yu 2001). 

Tämän tutkimuksen tekijä (Honkanen 1985, 43–57) on tutkinut Kuusankos-

kella sijaitsevan paperitehtaan arkkisalin tuotantoa eri valmistuslinjoilla ja niissä 

esiintyneitä viiveitä kertymämallien avulla. Tutkimuksen tuloksena tehdyllä simu-

lointiohjelmalla on testattu ja optimoitu paperitehtaan arkkisalin tuotantoprosessin 

kestoa ja minimoitu kustannuksia eri paperilaaduilla ja eri arkkileikkureilla erilai-

sissa tuotantotilanteissa. Kertymämalleja voidaan käyttää apuna muun muassa 

opintojaksoista suoriutumisen seurannassa. Jaako (2006, 3–23) on tutkinut Pro-

sessien optimointi kurssin suorituskertymiä eri vuosikursseilla kertymämallien 

avulla. Tämän tutkimuksen tekijä on käyttänyt aiemmissa (Honkanen 2003) ja 

näissä tutkimuksissaan useaan otteeseen kertymämalleja valmistumisiin johtavien 

opintopolkujen määrittelyissä. 
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7.3 Lineaarinen regressiomalli 

Opiskelututkimuksessa tutkittavien vuosikurssien kaikkien opiskelijoiden tietyllä 

aikavälillä saadut opintosuoritukset lasketaan kuukausittain yhteen, tulokset tau-

lukoidaan ja Excel-ohjelmalla lasketaan lineaarinen regressiomalli. Mallin avulla 

voidaan ennustaa tuleva valmistumisaika. Mallin hyvyyttä kuvataan korrelaa-

tiokertoimella R2. Jos havaintopisteet sattuvat hyvin regressiosuoralle, on R2:n 

arvo lähellä ykköstä. Jos R2:n arvo eroaa ykkösestä selvästi, on syytä jakaa tutkit-

tava ajanjakso kahteen osaan. Taulukossa 11 on esitetty keskimääräiset opintosuo-

ritukset vuonna 2000 aloittaneille. Ennustemalleista voidaan laskea valmistumis-

aika x kuukausina, kun regressiomallin yhtälössä annetaan opintosuorituskerty-

mää kuvaavalle y:lle arvo 180 opintoviikkoa. Valmistumisaika saadaan mallista 

vuosina, kun saatu tulos jaetaan luvulla 12. Tutkimuksen avulla voidaan analysoi-

da lineaarisen regressiomallin käytettävyyttä opintojen kuvaamiseen tapahtumas-

sa, joka ei ole lineaarinen. Valmistumisaikaennusteet on esitetty kuviossa 18, 19 

ja 20. 

 

Kuvio 18. Valmistumisaikaennuste kahdeksan kuukauden perusteella on 4,50 vuotta. 

Todellinen valmistumisaika on keskimäärin 4,48 vuotta. 
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Kuvio 19. Valmistumisaikaennuste kahdeksan kuukauden perusteella on 5,48 vuotta. 

Todellinen valmistumisaika on keskimäärin 5,51 vuotta. 

 

Kuvio 20. Valmistumisaikaennuste kahdeksan kuukauden perusteella on 5,62 vuotta. 

Todellinen valmistumisaika on 6,39 vuotta. 

Opiskelijoita, joiden valmistumisaika on enintään viisi vuotta, on 17. Heidän 

valmistumisaikansa on keskimäärin 4,48 vuotta, ja standardipoikkeama on 0,42 

vuotta. Valmistumisaikaennuste kahdeksan kuukauden opintosuoritusten perus-

teella antaa arvioksi 4,50 vuotta. Opiskelijoita, joiden valmistumisaika on yli viisi 

vuotta, mutta enintään kuusi vuotta on 25. Heidän keskimääräinen valmistumisai-

kansa on 5,51 vuotta, ja standardipoikkeama on 0,24 vuotta. Ennustemalli antaa 

kahdeksan kuukauden opintosuoritusten perusteella valmistumisajaksi 5,48 vuot-
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ta. Opiskelijoita, joiden valmistumisaika on yli kuusi vuotta, mutta enintään seit-

semän vuotta, on yhdeksän. Heidän keskimääräinen valmistumisaikansa on 6,39 

vuotta, ja standardipoikkeama on 0,28 vuotta. Ennustemalli antaa kahdeksan kuu-

kauden opintosuoritusten perusteella valmistumisajaksi 5,62 vuotta. Tässä tapa-

uksessa lineaarisen mallin antama tulos on huono.  

Lineaarinen valmistumisaikaennuste näyttää toimivan paremmin keskimää-

räistä nopeammin valmistuneilla. Valmistumisaikojen pidentyessä opintosuoritus-

ten kertymä on enemmän epälineaarista, jolloin lineaarisen mallin ennustekyky 

huononee. Ilmiön voi havaita R2-kertoimesta, joka eroaa ykkösestä selvästi. Kah-

deksan kuukauden opintosuoritusten perusteella laadittu valmistumisaikaennuste 

voi olla tarkka, mutta myös huonot ennustetulokset ovat mahdollisia. Tutkittaessa 

vuonna 2000 aloittaneiden opiskelijoiden valmistumisaikoja, voidaan havaita, että 

vasta 24 kuukauden opintojen jälkeen syntyy ero enintään kuudessa vuodessa ja 

enintään seitsemässä vuodessa valmistuneiden opiskelijoiden välillä. Siihen saak-

ka pidemmän valmistumisajan opiskelijoiden keskimääräinen opintopolku on 

jopa edellä. Kolmannen opiskeluvuoden vuoden alussa tapahtuu erkaantuminen 

opintopoluissa, jotka johtavat ryhmällä yksi 5,51 vuoden ja ryhmällä kaksi 6,39 

vuoden keskimääräisiin valmistumisaikoihin kuvion 21 mukaisesti. 

 

Kuvio 21. Valmistumisajan ennustaminen opintosuorituskertymien perusteella. 

Ryhmässä 1, n = 25, valmistumisaika on 5,51 ± 0,24 vuotta. Ryhmässä 2, n = 9, 

valmistumisaika on 6,39 ± 0,28 vuotta. 
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7.4 Opiskeluprosessi askelvastemallin avulla esitettynä 

Tutkimusongelmassa 5 kysyttiin, voidaanko opiskelusta saatujen opintosuoritus-

tietojen avulla kehittää yleiskäyttöinen prosessimalli opiskelijapopulaatioiden 

opiskelusta selviytymisen kuvaamiseen?  

Kun tutkitaan ensimmäisen vuoden opintosuorituskertymiä viidessä ja kuu-

dessa vuodessa sekä kuudessa ja seitsemässä vuodessa valmistuneiden ryhmien 

välillä Studentin t-testin avulla, havaitaan 99 %:n todennäköisyydellä, että kes-

kiarvoissa esiintyy tilastollisesti merkittäviä poikkeamia t-testin avulla arvioituna. 

Kun valmistumisajat ovat viisi ja kuusi vuotta, saadaan t-testin tuloksena 

t5,6 = 4,49 > 2,576. Kun valmistumisajat ovat kuusi ja seitsemän vuotta, t-testi 

tulos on t6,7 = 2,59 > 2,576. Näin ollen ensimmäisen vuoden opintosuoritusten 

perusteella voidaan tehdä valmistumisaikaoletus ennustusmallia varten 99 %:n 

luotettavuudella. Edellä esitettyjen lukujen pohjalta on tehty erityisesti tätä tarkoi-

tusta varten Matlab-ohjelman avulla ennustava malli, jolla voidaan arvioida eri 

vuosikurssien valmistumisprosessin etenemistä ajan funktiona. Malli perustuu 

ensimmäisen kertaluvun systeemiin, joka on korotettu kuudenteen potenssiin 

kuvaamaan kuuden lukuvuoden mittaista ajanjaksoa. Opiskeluprosessia kuvataan 

näin ollen kuudennen kertaluvun systeeminä, joka muodostuu kuuden vuoden 

keskimääräisestä valmistumisaikaa ilmaisevasta suoritusajasta. 

Moninapainen ja viiveellinen siirtofunktio voidaan esittää DiStefanon ym. 

(1967, 59–60), Ogatan (2002, 586–589), Dorfin ym. (2008, 848–855) ja Franklin 

ym. (2006, 289) esitysten perusteella seuraavassa muodossa 

 G(s) = Ke−Ts / [(τ1s + 1)(τ2s + 1)...(τns + 1)], (14) 

missä G(s) on siirtofunktio, K on vahvistuskerroin, termi e−Ts kuvaa viivettä, jossa 

e on Neperin luku 2,718..., T on viiveaika ja τι, missä ι = 1, 2, …, n on tarkastelta-

van systeemin aikavakio. 

Johdetaan opiskeluprosessia kuvaava askelvaste lähtemällä liikkeelle impuls-

sivasteesta. Perusteena impulssivasteen käytölle on käsitys, jonka mukaan ulkoa-

päin tarkasteltuna opetus muodostuu impulssimaisista tietoiskuista ui n:llä eri 

kurssilla, missä i = 1, 2,..., n. Oppiminen arvioidaan tässä tutkimuksessa kostruk-

tivistisena tapahtumana, jossa opiskelijalla on keskeinen osa. Oppiminen tarkoit-

taa Mäkisen (2002) mukaan pysyviä muutoksia opiskelijan tiedoissa, taidoissa ja 

asenteissa. Silenti, Valjento ja Brown (2005) esittävät konstruktivismiin pohjautu-

van arvion, jonka mukaan oppija rakentaa tiedon itse sen päälle, mitä hän jo tietää 

ja osaa. Oppiminen on tehokkainta juuri silloin, kun tieto rakennetaan itse, eikä 
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saada niinkään valmiina. Kurki & Mäki-Komsin (1996) mukaan konstruktivismi 

pohjautuu niin sanottuun kognitiiviseen psykologiaan, jonka tutkimuskohteena 

ovat ihmisen sisäiset prosessit, joita ovat ajattelu, muisti ja havainnointi. Kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärtävät maailmaa ottamal-

la tietoa ympäristöstään ja yhdistämällä sitä omiin malleihinsa ja käsityksiinsä jo 

olemassa olevien tietorakenteidensa pohjalta. (Kurki & Mäki-Komsi 1996.) 

Sulonen & Alanne (2000) näkevät konstruktivismin perustuvan käsitykselle 

oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana sekä käsitykselle, että itse tieto on dy-

naamista. Konstruktivistisen käsityksen mukaan tietoa ei voida sellaisenaan välit-

tää oppijalle, vaan oppija on aktiivinen tietorakenteiden muodostaja oppimispro-

sessissa. Oppija tekee informaatiosta oman tulkintansa ja luo tiedon konstruktion-

sa aikaisempien tietojensa ja kokemustensa pohjalta. Oppijan ajattelun aktiivi-

suus, tiedon käsittelytaidot sekä niitä ohjaavat metakognitiiviset taidot ovat kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen keskeisiä asioita. Konstruktivistisen oppimisnä-

kemyksen mielenkiinto kohdistuu yksilön sisäisiin prosesseihin oppimistoimin-

nassa. Se korostaa näin oppimisen yksilöllisyyttä. (Sulonen & Alanne 2000.) 

Kurki & Mäki-Komsi määrittelevät konstruktiivisen näkemyksen seuraavasti: 

”Oppija itse aktiivisesti konstruoi tietonsa ja taitonsa. Oppijan kyky itse ohjata ja 

kontrolloida oppimistaan ja tiedonkäsittelyään lisääntyy. Mielekästä oppimista 

edellyttää selkeä tietoisuus tavoitteista ja niihin suuntaumisesta. Oppiminen on 

tilanne sidonnaista. Oppiminen on sosiaalisesti välittynyttä. Opiskelijan oma vas-

tuu korostuu.” (Vauras, Lappalainen & Kaukiainen 1994, 9–11.) Konstruktivismin 

mukaan hyvä opettaja käynnistää oppimisen suuntaamalla oppijan valikoivan 

tarkkaavaisuuden opittavan kannalta oleelliseen asiaan, antamalla eräänlaisen 

orientaatioperustan. Oppijassa tällöin heräävien ongelmien on oltava sellaisia, että 

hän kokee ne itselleen tärkeiksi. (Juntunen 1997, Haapasalon & Rauste-von 

Wrightin mukaan.) 

Edellä esitetyn pohjalta on perusteltua käyttää opiskeluprosessin kuvaamises-

sa askelvastemallia. Oppimistapahtuma saa opiskelijassa aikaan herätteen, jonka 

vasteena on kurssista saatava opintosuoritus. Vaadittujen noin 65 kurssin läpäise-

minen ja niistä saatavat opintosuoritukset johtavat valmistumiseen. Opiskelija 

pääsee tällöin askelvasteen tavoitetasolle yksi. 

Johdetaan aluksi impulssivaste: 

 Y(s) = [e−sT/(τs + 1)]un + [e−sT/(τs + 1)2] un−1 + … + [e−sT /(τs + 1)n] u1,  
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missä Y(s) = impulssivaste, u1 = (K/n)δ0, u2 = (K/n)δ1, ..., un = (K/n)δn−1, K on 

vahvistus ja  δi, i = 0, 1,..., n − 1 on Diracin deltafunktio, missä ( ) 1t dtδ∞ =−∞ . 

Tällöin saadaan 

Y(s) = (K/n)[e−sTe−s(n−1)/(τs + 1)] + (K/n)[e−sTe−s(n−2)/(τs + 1)2] +…+ (K/n)[e−sT/(τs + 1)n] 

  = (K/n)[(τs + 1)n−1e−sTe−s(n−1) + (τs + 1)n−2e−sT e−s(n−2) +…+ e−sT] / (τs + 1)n. 

Merkitään e−s = 1/(s + 1), jolloin (τs + 1)ie−si = (τs + 1)i/(s + 1)i. 

Oletetaan, että aikavakio τ = 1, on yksi vuosi. Tällöin impulssivaste Y(s) on 

muotoa 

Y(s) = [(K/n)ne−sT]/(τs + 1)n = Ke−sT/(τs + 1)n. 

Standardeina testisignaaleina ohjauksessa käytetään tavallisesti askel-, penger- tai 

parabolisia funktioita (Dorf ym. 2008, 279). Kun siirtofunktio käänteismuunne-

taan, saadaan impulssivaste (Ogata 2010, 171–174). Dorf ym. mukaan myös yk-

sikköimpulssifunktiota käytetään testisignaalina. Impulssifunktion integraali on 

askelvaste, askelfunktion integraali on pengervaste ja pengerfunktion integraali 

on parabolinen vaste. (Dorf ym. 2008, 279–280.) 

Osoitetetaan, että impulssifunktion integraali on askelvaste (DiStefano ym. 

1967, 74): 
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F(s) on funktion f(t) Laplace-muunnos. Siten n:ttä astetta olevan impulssifunktion 

askelvaste Y(s) voidaan esittää muodossa 

 Y(s) = Ke−sT/[s(τs + 1 )n]. (15) 

Kaavassa K on vahvistuskerroin. Se saadaan todellisiin keskiarvoihin perustuvan 

laskennallisen mallin ja teoreettisesti lasketun oman mallin opintoviikkokertymi-

en suhteena. T on opintoviikkokertymien kokonaisviive kuuden vuoden opiskelun 

jälkeen ja τ on aikavakio, joka on yksi opiskeluvuosi. Suunnitellun ohjelman mu-

kaisesti opiskelleiden ja kuudessa vuodessa valmistuneiden opiskelijoiden opin-

topoluista määritetty valmistumista ennustava malli voidaan laskea Matlab-

ohjelman avulla.  
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Matlab-ohjelman avulla tehty opiskeluprosessimalli rakennetaan siten, että 

lasketaan viiveellisen kuudennen kertaluvun siirtofunktiosta Laplace-käänteis-

muunnoksen avulla askelvaste aikatasossa. Mallin tarkkaa virittämistä varten 

tarvitaan jonkin verran tutkittavaa ryhmää koskevaa mittaustietoa opiskelun alku-

vaiheen opintosuorituksista. Mallin kertaluvuksi valittiin kuusi lukuisten kokeilu-

jen jälkeen. Askelvastekuvaaja vastasi tällöin parhaiten mittaushavaintojen perus-

teella saatua kuuden vuoden suoriutumiskuvaajaa. Vahvistuksella ja viiveajalla 

voidaan vielä vaikuttaa askelvastekuvaajan paikkaan aika-asteikolla. Kun opiske-

lu etenee keskimääräistä paremmin, vahvistuksen arvoa voidaan nostaa suhteelli-

sesti ykkösestä ylöspäin. Ykköstä pienempää vahvistusta ei ole järkevää käyttää, 

koska askelvastekuvaaja ei saavuta tällöin asetettua tavoitearvoa. Jos taas opiske-

lu etenee keskimääräistä hitaammin, asetetaan vahvistus ykköseksi ja kasvatetaan 

tarpeen mukaan viiveaikaa. Saatu askelvastekuvaaja esittää virityksen jälkeen 

opiskelijapopulaation opiskelusta selviytymistä. Yksittäisten opiskelijoiden koh-

dalla askelvastemalli voidaan virittää tietyssä ajassa saatujen opintosuoritusten 

avulla: jos opintosuorituksia on keskimääräistä enemmän, kasvatetaan vahvistusta 

sen verran kuin opintosuorituskertymä ylittää prosentuaalisesti keskimääräisen 

opintosuoritus-kertymäpolun. Tarvittaessa viivettä vastaavasti pienennetään tai se 

poistetaan kokonaan. 

Mallissa on vahvistus K = 1,07, viiveaika T = 0,53 vuotta ja aikavakio τ = 1. 

Käytetyt parametrit on saatu laskemalla kuuden eri vuosikurssin keskimääräiset 

opintopolut eri valmistumisajoille. Mallia kuvaava siirtofunktio saadaan sieven-

nettyä Laplace-tasossa seuraavaan muotoon  

 G(s) = Y(s) / U(s) = 1,07 × e−0,53s/[(s + 1)6].  (16) 

Kun tehdään yksikköaskelmuutos ohjaukseen, jolloin U(s) = 1/s, saadaan laske-

tuksi Y(s):n arvoksi  

 Y(s) = 1,07 × e−0,53s/[s(s + 1)6]. (17) 

Tästä saadaan askelvasteen arvo Laplace-käänteismuunnoksella 

 y(t) = L−1{1,07 × e−0,53s/[s(s + 1)6]}.  (18) 

Kuviossa 22 on esitetty kaavan 18 mukainen teoreettinen askelvastemalli. Esi-

merkkitapauksessa teoreettinen askelvastemalli on viritetty kuuden vuoden val-

mistumisajalle: 

>>num=1.07; den=[1 6 15 20 15 6 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53);  
>>step(sys); v=[0 10 0 1]; axis(v) 
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Kuvio 22. Kuuden vuoden valmistumisaikaa kuvaava askelvastemalli, jonka mukaan 

50 % vuosikurssista on saanut opintonsa päätökseen kuudessa vuodessa. 

Työlästä muunnoslaskua Laplace-tasosta aikatasoon ei tarvitse tehdä manuaalises-

ti, koska Matlab-ohjelma laskee automaattisesti edellä esitetylle lausekkeelle 

vastekuvaajan aikatasossa. Lukuarvoja voi poimia kuvaajasta haluamistaan koh-

dista. Askelvastekuvaajasta voidaan poimia tarvittavat havaintopisteet opiskelija-

populaation valmistumisprosessin analysointia varten. Kuvioon on poimittu as-

kelvastekuvaajasta saatavia mittausarvoja puolen vuoden välein kolmesta ja puo-

lesta vuodesta yhdeksään vuoteen. Huomautettakoon, että Matlab-ohjelma antaa 

diskreetisti lukuarvoja, joita ei ole tarkoituksella kuviossa pyöristetty. Pienet 

poikkeamat tasaluvuista johtuvat Matlab-ohjelman diskreettiaikaisesta ominai-

suudesta, jolloin kaikkia lukuarvoja ei saada jatkuva-aikaisena jonona esiin. Malli 

on viritetty vahvistuksen (num = 1,07) ja viiveajan (inputdelay = 0,53) perusteella 

toimimaan siten, että tasan kuudessa vuodessa on valmistunut 50 % opintonsa 

aloittaneista opiskelijoista. Viritys perustuu valmistumisaikatilastoihin vuosilta 

1990–2000, joiden mukaan valmistumisaikojen keskiarvo on 6,1 ± 0,7 vuotta. 

Vuosikurssikohtaisella tutkimusmenetelmällä saadut valmistumisajat ovat 

hieman pidempiä verrattuna yleisesti käytössä olevaan mediaanin käyttöön tai 
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menetelmään, jossa keskimääräinen valmistumisaika lasketaan kunkin vuoden 

aikana valmistuneiden kesken. Tällöin tutkittava aineisto ei ole yhtä tiettyä vuosi-

kurssia kuvaava, vaan sisältää useiden eri vuosikurssien opiskelusuorituksia. 

Malli voidaan virittää yksittäisen opiskelijan opintosuoritustenkin perusteella. 

Kun seuranta-aika on lyhyt, luotettavuus ei ole hyvä pelkästään yksittäiselle opis-

kelijalle mallia viritettäessä. Mallikokeilulla saatiin hyviä tuloksia, kun seuranta-

aikaa kasvatettiin kahdeksaan kuukauteen ja seurattiin yksittäisen opiskelijan 

sijasta keskimäärin kymmenestä opiskelijasta muodostettujen pienryhmien suo-

riutumista opinnoistaan. 

Kuvion 22 askelvastemalli voidaan esittää diskreettiaikaisena, jolloin esitys 

on Kaplan–Meier-mallin kaltainen. Kuvion 23 diskreettiaikaisessa mallissa näy-

teväliksi on valittu kaksi kuukautta, jolloin opintosuorituskertymät päivitetään 

kuudesti vuodessa. 

>>num=1.07; den=[1 6 15 20 15 6 1]; sysc=tf(num,den,'inputdelay',0.53); 
>>sysd=c2d(sysc,0.1667,'zoh'); sys=feedback(sysd,[0.1667]); T=[0:0.1667:10]; 
>>step(sys,T) 
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Kuvio 23. Kuuden vuoden valmistumisaikaa kuvaava diskreettiaikainen askelvaste-

malli, jonka mukaan 50 % vuosikurssista on saanut opintonsa päätökseen kuudessa 

vuodessa. Näyteväli on kaksi kuukautta. 

Korkean asteen polynomin kertoimet saadaan Pascalin kolmion avulla. Siinä 
lähdetään liikkeelle luvusta yksi. Seuraava rivi saadaan laskemalla yhteen yläpuo-
lella olevat vasen ja oikea luku. Reunimmaisiksi luvuiksi tulevat aina ykköset. 
Tällä tavalla voidaan jatkaa niin pitkälle kuin on tarpeen. Kuviossa 24 on esitetty 
Pascalin kolmio ensimmäisestä kymmenennen kertaluvun polynomiin saakka. 
Tutkittavassa askelvastemallissa käytetään kertoimia 1 6 15 20 15 6 1.  
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1 

1    1 

1    2    1 

1    3    3    1 

1    4    6    4    1 

1    5   10    10    5    1 

1    6    15    20    15    6    1 

1    7    21    35    35    21    7    1 

1    8    28    56   70    56    28    8    1 

 1     9    36    84   126  126   84   36    9    1 

1   10   45   120   210   252    210   120   45  10   1 

Kuvio 24. Pascalin kolmio. 

Mallin ennuste on hyvä, kun arvioidaan aikaa, jolloin 25–75 % vuosikurssista on 

valmistunut. Parametreja voidaan virittää opintosuoritusrekisteristä saatavien 

mittaustulosten avulla. Ennusteessa voidaan käyttää suoriutumiselle arvoa 50 %, 

joka kuvaa aikaa, jolloin puolet tutkittavan vuosikurssin aloittaneista opiskelijois-

ta on valmistunut. Voidaan myös käyttää ensimmäisen kertaluvun askelvastemal-

lille tyypillistä arvoa, 63,2 %, jossa vastekuvaaja saavuttaa 63,2 % lopullisesta 

arvostaan. Tästä kohdasta voidaan valita tarvittaessa ensimmäisen kertaluvun 

järjestelmää kuvaava aikavakio. Jos tavoitteeksi asetetaan 63,2 %:n valmistumi-

minen kuudessa vuodessa, voidaan askelvastemallia simuloimalla etsiä sopiva 

vahvistus, jolla suoriutuminen saavutetaan. Askelvastemallilla löydetään vahvis-

tukselle arvo 1,35, joka on 26,2 % suurempi kuin kuudessa vuodessa 50 %:n suo-

riutumiseen johtanut vahvistus 1,07. Esitetään simuloinnin tulos seuraavassa ku-

viossa 25: 

>>num=1.35; den=[1 6 15 20 15 6 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53); 
>>step(sys); v=[0 8 0 1]; axis(v) 
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Kuvio 25. Kuuden vuoden valmistumisaikaa kuvaava askelvastemalli, jonka mukaan 

63,2 % vuosikurssista on saanut opintonsa päätökseen kuudessa vuodessa. 

Kuviosta 25 voidaan havaita, että jos koko vuosikurssin alkuvaiheen opiskeluun 

(ks. taulukko 18) saadaan tehokkuutta lisää 26,2 %, voidaan 50 %:n suoriutumi-

nen saavuttaa 5,45 vuodessa. Nyt 63,2 % aloittaneista valmistuisi askelvastemal-

lin ennusteessa tasan kuudessa vuodessa. Ennusteen mukaan kaikki opiskelijat 

eivät ehdi valmistua seitsemän vuoden määräajassa. Koko populaation valmistu-

miseen tarvitaan malliennusteessa noin 7,9 vuotta. Saatavilla olevien valmistu-

mistietojen mukaan vuosikursseilla 1990, 1991, 1995, 1996, 1999 ja 2000 

(n=464) oli seitsemässä vuodessa valmistunut keskimäärin 63,2 %:a aloittaneista. 

Askelvastemallin virittämisen helpottamiseksi on liitteessä 6 esitetty opiskelupro-

sessia esittävän kuudennen kertaluvun siirtofunktiosta Bode-diagrammi, jonka 

avulla voidaan arvioida vahvistusmuutosten vaikutusta opiskeluprosessiin. 

Askelvastemallin ennuste huononee alle 25 ja yli 75 valmistumisprosenteille, 

koska valmistumisaikojen hajonta kasvaa tuolloin huomattavasti. Tällöin myös 

mallissa oleva viive tulee vaikeammin arvioitavaksi. Mainittakoon, että se aika, 

jolloin 75 % vuosikurssista on valmistunut on todellisten havaintojen mukaan 

keskimäärin 8,8 vuotta.  

Askelvastemallia voidaan päivittää, jolloin ennustuksen tarkkuus paranee. 

Vuosittain tehtävässä päivityksessä verrataan vuosikurssin keskimääräistä opinto-
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viikkokertymää taulukossa 17 esitettyihin vuosittaisiin opintokertymiin, jotka 

johtavat viiden, kuuden tai seitsemän vuoden valmistumisaikoihin. Opintoviiko-

jen suhteellinen poikkeama mitattujen tulosten ja ennustettavan vuosikurssin 

tulosten välillä huomioidaan mallin vahvistuksessa (num) ja viiveajassa (input 

delay). Jos opintosuoritusten poikkeama ei osu hajonnan sisälle, vaan se asettuu 

tavoiteväylän ulkopuolelle, käytetään ennustuksessa astetta korkeamman kertalu-

vun mallia. Ensimmäisen vuoden opintojen perusteella tehdyissä valmistu-

misaikojen ennustetestauksissa virhe oli 50 %:n läpäisylle 0,0–0,3 vuotta. Mallin 

ennustetarkkuus paranee asteittain jokaisen vuosipäivityksen jälkeen.  

Olkoon askelvastemallin käytöstä laskuesimerkkinä ennustuksen kannalta 

vaativa vuosikurssi 1990 (n = 67). Ensimmäisen vuoden opintosuoritusten kes-

kiarvo on taulukon 11 mukaan 23,1 ± 10,6 opintoviikkoa. Kuudessa vuodessa 

valmistuneilla opiskelijoilla ensimmäisen vuoden opintosuoritusten keskiarvo on 

taulukon 17 mukaan 23,0 ± 7,1 opintoviikkoa. Vahvistuksen uusi arvo ennustuk-

sessa on [(23,1 − 23,0) / 23,0)] + 1,07 = 1,0657. Kahden desimaalin tarkkuudella 

laskettaessa vahvistuksen arvo pysyy ennallaan. Voidaan käyttää ensimmäisen 

vuoden opintosuorituksiin perustuvassa ennustuksessa kuudennen kertaluvun 

perusmallia, jossa K = 1,07 ja viiveaika τ = 0,53 vuotta.  

Toisen vuoden opintosuorituskertymä on 50,5 ± 18,5 opintoviikkoa. Nyt 

opintoviikkokertymä on jäljessä 5,7 opintoviikkoa tavoitearvosta 56,2. Seitsemän 

vuoden tavoitearvo on 47,8 opintoviikkoa. Vertailu kannattaa suorittaa nyt jo 

lähempänä oleviin seitsemän vuoden tavoitearvoihin, jolloin vahvistuksen K ar-

voksi tulee [(50,5 − 47,8) / 47,8)] + 1,07 = 1,13. Viiveaika τ on edelleen 0,53 

vuotta. Ensimmäisen ja toisen vuoden perusteella tehdyt simuloinnit on esitetty 

liitteessä 7. 

Kolmannen vuoden jälkeen opintoviikkokertymä on 75,3 ± 28,4. Seitsemän 

vuoden tavoitearvo on 78,0 ± 18,8 opintoviikkoa. Vahvistuksen K arvoksi saa-

daan nyt [(75,3 − 78,0) / 78,0] + 1,07 = 1,04. Viiveaika τ = 0,53 vuotta. Lasketaan 

neljännen vuoden opiskelun jälkeen valmistumisaikaennuste. Opintoviikkokerty-

mä on nyt 101,6 ± 35,4. Tavoitteesta on jääty jälkeen 10,7 opintoviikkoa. Vahvis-

tuksen K arvoksi saadaan [(101,6 − 112,3) / 112,3] + 1,07 = 0,97. Viiveaika 

τ = 0,53 vuotta. Ennuste tarkentuu vielä, jos päivitetään tilanne viiden vuoden 

jälkeen. Kolmannen, neljännen ja viidennen vuoden jälkeen tehdyt simuloinnit on 

esitetty liitteessä 8. Taulukossa 50 on esitetty yhteenveto vuosikurssin 1990 todel-

lisista valmistumisaikajakaumista ja askelvastemallin avulla lasketuista valmis-

tumisjakaumista yhden, kahden, kolmen, neljän ja viiden vuoden opintoviikko-

kertymien mukaan. Liitteessä 9 on esitetty vuosikursseille 1991, 1995, 1996, 
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1999 ja 2000 todelliset valmistumisaikajakaumat sekä askelvastemallien avulla 

lasketut valmistumisaikajakaumat yhden, kahden, kolmen neljän ja viiden vuoden 

opintoviikkokertymien mukaan. 

Taulukko 50. Vuosikurssin 1990 (n = 67) todellinen ja askelvastemallin ennustama 

valmistumisaikajakauma. 

Valmistuneet 25 % 50 % 63,2 % 75 % 

Todellinen aika [vuotta] 6,0 7,4 8,4 10,2 

1. vuoden ennuste  4,7 6,0 6,8 7,6 

2. vuoden ennuste  5,4 6,8 7,6 8,4 

3. vuoden ennuste  5,6 7,1 7,9 8,8 

4. vuoden ennuste  5,7 7,3 8,3 9,3 

5. vuoden ennuste  5,7 7,4 8,3 9,4 

Taulukosta 50 voidaan havaita mallin antaman ennusteen tarkentuminen vuosit-

tain. Alussa oleva suuri poikkeama selittyy sillä, että vuosikurssilla 1990 ensim-

mäisen vuoden opintomenestys oli hyvä, mutta se huononi vuosi vuodelta. Alussa 

syntynyt ennustuspoikkeama korjaantuu mallissa kolmen vuoden aikana.  

Tehdään vuosikurssille 1990 (n = 67) askelvastemenetelmän kanssa vertaile-

va suorittamisennuste vuonna 1958 kehitetyllä Kaplan–Meier-menetelmällä. Käy-

tetään mallipohjana kuudessa vuodessa valmistumiseen tähtäävää todellista suo-

rittamisaikaa taulukon 50 mukaisesti. Lasketaan taulukkoon Kaplan–Meier-

menetelmän mukaiset arvot suoriutumiselle. Taulukossa kahden ensimmäisen 

vuoden arvot ovat ykkösiä, koska valmistumisia ei ole vielä ehtinyt tapahtua. 

Kolmas vuosi: 0,03 × 67 = 2, josta saadaan taulukkoarvoksi 

1 − (2/67) = 0,97. Neljäs vuosi: 0,11 × 67 = 7, josta saadaan 1 − [(7 − 2)/65] = 

0,92. Taulukkoarvoksi tulee 0,97 × 0,92 = 0,89. Viides vuosi: 0,30 × 67 = 20, 

josta saadaan 1 − [(20 − 7)/60] = 0,78. Taulukkoarvoksi tulee 0,97 × 0,92 × 0,78 = 

0,70. Kuudes vuosi: 0,51 × 67 = 34, josta saadaan 1 − [(34 − 20)/47] = 0,70. Tau-

lukkoarvoksi tulee 0,97 × 0,92 × 0,78 × 0,70 = 0,49. Seitsemäs vuosi: 0,65 × 67 = 

44, josta saadaan 1 − [(44-34)/33] = 0,70. Taulukkoarvoksi tulee 

0,97 × 0,92 × 0,78 × 0,70 × 0,70 = 0,34. Kahdeksas vuosi: 0,70 × 0,67 = 47, josta 

saadaan 1 − [(47 − 44)/30] = 0,90. Taulukkoarvoksi tulee 

0,97 × 0,92 × 0,78 × 0,70 × 0,70 × 0,90 = 0,31. 

Tehdään seuraavaksi Kaplan–Meier-ennuste vuosittaisten opintoviikkokerty-

mien perusteella. Ensimmäisenä vuonna opintosuorituksia kertyi vuosikurssilla 

1990 keskimäärin 23,1 opintoviikkoa. Taulukon 17 mukaan kuuden vuoden mal-

lissa tavoitekertymä on 23,0 opintoviikkoa. Ensimmäisen vuoden jälkeen korja-
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uskerroin ennusteeseen on 23,1/23,0 = 1,004. Kyseinen korjaus ei vaikuta malliin. 

Toisen vuoden jälkeen opintosuorituskertymä oli 50,5. Tavoitekertymä on 56,2 

opintoviikkoa. Korjauskerroin on nyt 50,5/56,2 = 0,90. Tehdään korjaukset Kap-

lan–Meier-arvoihin. Kolmas vuosi: 1 − 0,90 × (2/67) = 0,97, joka on taulukkoar-

vo. Neljäs vuosi: 1 − 0,90 × (5/65) = 0,93. Taulukkoarvo on 0,97 × 0,93 = 0,90. 

Viides vuosi: 1 − 0,90 × (13/60) = 0,81. Taulukkoarvo on 0,90 × 0,81 = 0,73. 

Kuudes vuosi: 1 − 0,90 × (14/47) = 0,73. Taulukkoarvo on 0,73 × 0,73 = 0,53. 

Seitsemäs vuosi: 1 − 0,90 × (10/33) = 0,73. Taulukkoarvo on 0,53 × 0,73 = 0,39. 

Kahdeksas vuosi: 1 − 0,90 × (3/30) = 0,91. Taulukkoarvo on 0,39 × 0,91 

Tehdään Kaplan–Meier-ennustemalliin korjaukset nyt kolmannen vuoden 

opintosuoritusten perusteella. Opintosuorituskertymä oli 73,5 opintoviikkoa. Ta-

voitekertymä on 94,8 opintoviikkoa. Korjauskerroin on 73,5/94,8 = 0,79. Tehdään 

korjaukset Kaplan–Meier-arvoihin. Kolmas vuosi: 1 − 0,79 × (2/67) = 0,98, joka 

on taulukkoarvo. Neljäs vuosi: 1 − 0,79 × (5/65) = 0,94. Taulukkoarvo on 

0,98 × 0,94 = 0,92. Viides vuosi: 1 − 0,79 × (13/60) = 0,83. Taulukkoarvo on 

0,92 × 0,83 = 0,76. Kuudes vuosi: 1 − 0,79 × (14/47) = 0,76. Taulukkoarvo on 

0,76 × 0,76 = 0,58. Seitsemäs vuosi: 1 − 0,79 × (10/33) = 0,76. Taulukkoarvo on 

0,58 × 0,76 = 0,44. Kahdeksas vuosi: 1 − 0,79 × (3/30) = 0,92. Taulukkoarvo on 

0,44 × 0,92 = 0,40.  

Suoritetaan Kaplan–Meier-ennustemalliin korjaukset neljännen vuoden opin-

tosuoritusten perusteella. Opintosuorituskertymä oli 101,6 opintoviikkoa. Tavoi-

tekertymä on 136,1 opintoviikkoa. Korjauskerroin on 101,6/136,1 = 0,75. Teh-

dään korjaukset Kaplan–Meier-arvoihin. Kolmas vuosi: 1 − 0,75 × (2/67) = 0,98, 

joka on taulukkoarvo. Neljäs vuosi: 1 − 0,75 × (5/65) = 0,94. Taulukkoarvo on 

0,98 × 0,94 = 0,92. Viides vuosi: 1 − 0,75 × (13/60) = 0,84. Taulukkoarvo on 

0,92 × 0,84 = 0,77. Kuudes vuosi: 1 − 0,75 × (14/47) = 0,78. Taulukkoarvo on 

0,77 × 0,78 = 0,60. Seitsemäs vuosi: 1 − 0,75 × (10/33) = 0,77. Taulukkoarvo on 

0,60 × 0,77 = 0,46. Kahdeksas vuosi: 1 − 0,75 × (3/30) = 0,93. Taulukkoarvo on 

0,46 × 0,93 = 0,43.  

Suoritetaan vielä Kaplan–Meier-ennustemalliin korjaukset viidennen vuoden 

opintosuoritusten perusteella. Opintosuorituskertymä oli 126,7 opintoviikkoa. 

Tavoitekertymä on 162,1 opintoviikkoa. Korjauskerroin on 126,7/162,1 = 0,78. 

Tehdään korjaukset Kaplan–Meier-arvoihin. Kolmas vuosi: 1 − 0,78 × (2/67) = 

0,98, joka on taulukkoarvo. Neljäs vuosi: 1 − 0,78(5/65) = 0,94. Taulukkoarvo on 

0,98 × 0,94 = 0,92. Viides vuosi: 1 − 0,78 × (13/60) = 0,83. Taulukkoarvo on 

0,92 × 0,83 = 0,76. Kuudes vuosi: 1 − 0,78 × (14/47) = 0,77. Taulukkoarvo on 

0,76 × 0,77 = 0,59. Seitsemäs vuosi: 1 − 0,78 × (10/33) = 0,76. Taulukkoarvo on 



134 

0,59 × 0,76 = 0,45. Kahdeksas vuosi: 1 − 0,78 × (3/30) = 0,92. Taulukkoarvo on 

0,46 × 0,92 = 0,42. Taulukossa 51 on esitetty Kaplan–Meier-menetelmällä ennus-

tettu valmistumisaikamalli. 

Taulukko 51. Vuosikurssi 1990 valmistumisaikajakauma Kaplan–Meier-menetelmällä 

laskettuna. 

Aika 

[vuotta] 

Läpäisy 

keskimäärin 

Kaplan-Meier-

sovitus 

2. vuoden 

korjaus 

3. vuoden 

korjaus 

4. vuoden 

korjaus 

5. vuoden 

korjaus 

1 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 0,03 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 

4 0,11 0,89 0,90 0,92 0,92 0,92 

5 0,30 0,70 0,73 0,76 0,77 0,76 

6 0,51 0,49 0,53 0,58 0,60 0,59 

7 0,65 0,34 0,39 0,44 0,46 0,45 

8 0,70 0,31 0,35 0,40 0,43 0,42 

Taulukon 51 valmistumisaikamalli on siinä muodossa, jossa se yleensä esitetään 

Kaplan–Meier-ennusteissa. Vertailun helpottamiseksi todellisten mittaustulosten 

ja askelvastemallin tulosten kanssa esitetään taulukossa 52 Kaplan–Meier-ennuste 

muodossa [1 − Kaplan–Meier-ennuste]. Ennusteisiin valitaan arvot viidennen 

vuoden korjauksen perusteella, jolloin ennuste on tarkimmillaan. 

Taulukko 52. Vuosikurssin 1990 mittattu valmistumisaikajakauma, [1 − Kaplan–Meier]-

ennuste ja askelvaste-ennuste. 

Aika [vuotta] Mitattu läpäisy [1 − Kaplan–Meier-ennuste] Askelvaste-ennuste 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,03 0,02 0,01 

4 0,06 0,08 0,06 

5 0,12 0,24 0,16 

6 0,28 0,41 0,30 

7 0,39 0,55 0,45 

8 0,58 0,58 0,59 

Taulukon 52 tulosten perusteella voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa kehite-

tyn askelvastemallin ennuste antaa opiskelijoiden todellisista valmistumisajoista 

laskettuihin suoriutumisaikoihin nähden selvästi parempia tuloksia kuin mitä 

[1 − Kaplan–Meier-menetelmällä] laskettu ennuste antaa. Kun kokeiltiin seitse-
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män vuoden valmistumisaikaan tähtääviä vuosittaisia opintoviikkokertymiä, Kap-

lan–Meier-mallin tulokset olivat huonompia kuin nyt käytetyissä kuuden vuoden 

tavoitearvoissa. Askelvastemallissa tulokset olivat puolestaan lähempänä todelli-

sia tuloksia, kun käytettiin ennusteessa seitsemän vuoden valmistumisaikaan täh-

tääviä opintosuoritusarvoja. Edellä esitettyjen mallien vertailun helpottamiseksi 

näytetään taulukon 52 tulokset vielä graafisena esityksenä kuviossa 26. 

 

 

Kuvio 26. Vuosikurssin 1990 valmistumisaikoihin perustuva suoriutumismalli sekä 

[1 − Kaplan–Meier]-menetelmällä ja askelvastemallilla ennustettu suoriutumismalli. 

Vertailun vuoksi voidaan tutkia keskimääräistä valmistumisprosessia vielä en-

simmäisen kertaluvun systeemin askelvastemallilla  

 Y(s) = U(s) × G(s) = 1.0 × e−1,8s/[s(6s + 1)].  (19) 

Kun tehdään askelmuutos U(s) = 1/s, saadaan Laplace-käänteismuunnoksella 

askelvasteelle lauseke on  

 y(t) = L−1{1,0 × e−1,8s/[s(6s + 1)]}, (20) 

missä aikavakio on kuusi vuotta, vahvistus K = 1,0 ja viive τ = 1,8 vuotta. Mene-

telmien väliset erot kohdissa 1–8 vuotta on esitetty taulukossa 53. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Mitattu läpäisy 0,00 0,00 0,03 0,06 0,12 0,28 0,39 0,58

1 - Kaplan–Meier-
malli 0,00 0,00 0,02 0,08 0,24 0,41 0,55 0,59

Askelvastemalli 0,00 0,00 0,01 0,06 0,16 0,30 0,45 0,59
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Taulukko 53. Laskennallisten ja todellisten mallien vertailu. 

Aika [vuotta] L−1{1,0 × e−1,8s/[s(6s + 1)]} L−1{1,07 × e−0,53s/[s(s + 1)6]} Todellinen malli 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,03 0,00 0,00 

3 0,17 0,04 0,03 

4 0,30 0,15 0,11 

5 0,41 0,32 0,30 

6 0,50 0,50 0,51 

7 0,58 0,67 0,65 

8 0,64 0,81 0,70 

Taulukosta 53 voidaan todeta, että ensimmäisen kertaluvun mallin poikkemat ovat 

kuudennen kertaluvun malliin ja todellisiin mittaustuloksiin perustuvaan malliin 

verrattaessa merkittäviä. Vastaava graafinen esitys on kuviossa 27. 

 

 

Kuvio 27. Matlab-ohjelman avulla tehtyjen ensimmäisen kertaluvun askelvastemallin ja 

kuudennen kertaluvun askelvastemallin sekä mittauksiin perustuvan todellisen val-

mistumisaikamallin vertailua keskenään tarkasteluvälillä yhdestä kahdeksaan vuotta. 

On perusteltua hylätä ensimmäisen kertaluvun askelvastemalli liian epätarkkana. 

Voidaan todeta heti, että ensimmäisen kertaluvun malli kuuden vuoden aikavaki-

on arvolla on matemaattisesti helppo ratkaista Laplace-tasosta aikatasoon, mutta 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. kertaluvun malli 0,00 0,03 0,17 0,30 0,41 0,50 0,58 0,64

6. kertaluvun malli 0,00 0,00 0,04 0,15 0,32 0,50 0,67 0,81

Todellinen malli 0,00 0,00 0,03 0,11 0,30 0,51 0,65 0,70
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se ei pysty kuvaamaan oikealla tavalla tutkittavaa opiskeluprosessia, joka on kuu-

dennen kertaluvun systeemi ja jossa aikavakio on yksi opiskeluvuosi. 

Yksittäisen opiskelijan opiskelun etenemistä voidaan arvioida askelvastemal-

lia tarkemmin käyttämällä aiempiin opintosuoritusmittaustuloksiin perustuvaa 

lineaarista Excel-mallisovitusta. Siinä lasketaan keskimääräisten vuosittaisten 

opintosuoritusten avulla lineaarinen opintopolku enintään viidessä, kuudessa tai 

seitsemässä vuodessa valmistuneille. Korrelaatiokerroin R2 on viiden, kuuden ja 

seitsemän vuoden valmistumismallissa: 0,995, 0,992 ja 0,994. Lineaaristen malli-

en tulosten poikkeama on muutamien prosenttien luokkaa tarkasti määritettyyn 

opintopolkuun verrattuna. Erilaisia valmistumisaikamalleja on esitetty taulukossa 

54. 

Taulukko 54. Erilaisia valmistumisaikamalleja. 

Opiskeluaika Askelvastemalli Regressiomalli Mittauksiin perustuvat 

[vuotta]  y(t) = L−1{1,07 × e−0,53s) / [s(s + 1)6]} y = 0,175x − 0,556 tulokset 

4,0 0,15 0,14 0,11 

5,0 0,32 0,32 0.30 

6,0 0,50 0,49 0,51 

7,0 0,67 0,67 0,65 

8,0 0,81 0,84 0,70 

Taulukossa 54 on esitetty askelvastemallin avulla saadun valmistumisprosessin 

kehittyminen aikavälillä neljästä kahdeksaan vuotta, joka kattaa valmistumistieto-

jen perusteella keskimääräisen vuosikurssin valmistumiset väliltä 11–70 %. As-

kelvastemallin tuloksista on Excel-ohjelmalla laskettu lineaarisen regressiomallin 

antamat vastaavat valmistumismuutokset. Kolmantena kohtana on esitetty eri 

vuosikurssien keskiarvona valmistumisprosessin etenemistä kuvaavat, mittauksiin 

perustuvat tulokset. Kuvion 28 valmistumisaikamallien esityksissä on käytetty 

prosenttiasteikkoa taulukon 54 tuloksista. 
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Kuvio 28. Matlab-ohjelmalla laskettu askelvastemalli kuuden vuoden tavoitteelliselle 

valmistumisajalle ja sen avulla laskettu linearisoitu regressiomalli sekä todellisten 

opintosuoritusten keskiarvotulosena saatu valmistumisaikamalli ja sen lineaarinen 

regressiomalli. 

Kuviossa 29 on esitetty Matlab-askelvastemallille linearisoitu regressiomalli.  

Kuvio 29. Matlab-ohjelmalla laskettu valmistumisaikamalli on muutettu Excel-

ohjelmalla linearisoiduksi regressiomalliksi. Malli on hyvä välillä 4–7 vuotta. 
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Taulukossa 55 on esitetty tarkasti määritetty ja Excel-mallisovituksen avulla las-

kettu opintopolku sekä tulosten prosenttipoikkeamat toisistaan.  

Taulukko 55. Kuuden vuoden valmistumisaika opintosuorituskertymien ja niiden line-

aaristen regessiomallitulosten avulla esitettynä prosenttiasteikolla. 

Menetelmä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 6. vuosi 

Mitattu yläraja 16,0 36,2 59,1 81,6 92,1 104,8 

Mitattu keskiarvo 12,3 29,9 50,5 72,5 86,4 100,0 

Mitattu alaraja 8,5 23,7 41,9 63,4 80,7 95,2 

Linearisoitu yläraja 15,5 37,0 58,5 81,2 92,8 104,4 

Linearisoitu keskiarvo 11,8 30,9 50,0 72,5 86,2 99,9 

Linearisoitu alaraja 8,0 24,7 41,4 63,8 79,7 95,6 

Taulukon 55 tulosten avulla on piirretty lisäksi graafiset kuvaajat tutkituille val-

mistumisajoille. Vastaava graafinen esitys on kuviossa 30. 

 

Kuvio 30. Kuuden vuoden valmistumisaika esitettynä opintosuoritusten mittaus-

tuloksiin perustuvan todellisen mallin ja mittaustuloksista lasketun lineaarisen 

regressiomallin avulla. 
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Taulukossa 56 on esitetty lineaarinen Excel-mallisovitus enintään viiden, kuuden 

ja seitsemän vuoden valmistumisajoille. Lisäksi virheprosentti on laskettu tarkasti 

mitattuihin arvoihin. 

Taulukko 56. Lineaarinen Excel-mallisovitus enintään viiden, kuuden tai seitsemän 

vuoden valmistumisajoille. 

Valmistumisaika Aika [vuotta] Mitattu arvo y Mallin antama arvo f(x) Virhe-% 

5 vuotta, n = 51 1 0,157 0,160 1,9 

 2 0,363 0,376 3,5 

 3 0,604 0,592 2,0 

 4 0,842 0,808 4,0 

 5 1,000 1,024 2,4 

6 vuotta, n = 96 1 0,123 0,136 10,6 

 2 0,299 0,316 5,7 

 3 0,505 0,496 1,8 

 4 0,725 0,676 6,8 

 5 0,864 0,856 0,9 

 6 1,000 1,036 3,6 

7 vuotta, n = 54 1 0,105 0,119 13,3 

 2 0,258 0,270 4,7 

 3 0,420 0,421 0,2 

 4 0,605 0,572 5,5 

 5 0,764 0,723 5,4 

 6 0,864 0,874 1,2 

 7 1,000 1,025 2,5 

Ennustaminen yksittäisen opiskelijan kohdalla ei ole luotettavaa, koska opiskelun 

ajan satunnaiset tekijät vaikuttavat opiskelijan toimintaan voimakkaasti ja 

häiritsevät normaalia opiskelua. Ennustemallien tarkoituksena onkin kuvata joko 

kokonaisen vuosikurssin tai opiskelun alussa kahdeksasta kymmenen hengen 

ryhmiin jaettujen pienryhmien opiskelukäyttäytymistä. Jokainen opiskelija voi 

tehdä mallien avulla itseään koskevia ennusteita tai käyttää malleja henkilö-

kohtaisen opintosuunnitelmansa tekoon. Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston 

kannalta koko vuosikurssin opintomenestys nousee keskeisempään rooliin, jolloin 

ennustemalleista saatu hyöty on ilmeinen.  
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7.5 Askelvastemalli tekniikan kandidaatin opintoja kuvaamassa 

Vuonna 2005 aloittaneet opiskelijat suorittavat aluksi tekniikan kandidaatin tut-

kinnon. Sen tavoiteajaksi on asetettu kolme vuotta. Opiskelusta on suoritettu mal-

lia tehtäessä kaksi vuotta. Opintosuorituksia tutkimalla ja käyttämällä apuna 

vuonna 2004 aloittaneiden opiskelijoiden opintosuoritustietoja, voidaan arvioida, 

että lähes 40 % uuden tutkinto-ohjelman mukaan opiskelevista suorittaa tekniikan 

kandidaatin tutkinnon opinto-ohjelman mukaisesti kolmessa vuodessa. Vertailua 

ei voida kuitenkaan tehdä suoraan, koska tekniikan kandidaatin tutkintoon sisäl-

tyy opinnäytetyö. Todellisuudessa tekniikan kandidaatin opinnäytetyön on tehnyt 

vain 20 % kolmessa vuodessa. Opinnäytetyö hidastaa merkittävästi opiskelua 

edellisen vuosikurssin suorituksiin verrattuna, jossa opinnäytetyötä ei vielä ollut. 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamiseen menevää aikaa ei ole järkevää 

mallintaa, vaan on parempi seurata opintosuorituskertymää. Sen avulla nähdään 

opintopolulla pysyminen. Havaintoaineiston karttuessa voidaan malliin ottaa 

tarvittava viiveaika, jonka opinnäytetyö aiheuttaa. Tällä hetkellä ei ole vielä mit-

taustietoa riittävästi viiveen arvioimiseksi. Tekniikan kandidaatin tutkintoon tarvi-

taan 120 opintoviikkoa tai 180 opintopistettä. Opintosuoritusten keräämiseen 

menevää aikaa kuvaa neljännen kertaluvun malli:  

 G(s) = K × e−Ts / (τs + 1)4, (21) 

missä vahvistus K = 1,0 ja aikavakio τ = 1,0 vuotta. Käytettäessä neljännen kerta-

luvun mallia viive T = 0,75 vuotta. Tästä saadaan askelvastemalliksi Laplace-

käänteismuunnoksella:  

 y(t) = L−1{e−0,75s / [s(s + 1)4]}.  (22) 

Matlab-ohjelma laskee askelvasteen suoraan, joten käänteismuunnosta ei tarvita 

erikseen. Matlab-ohjelmalla laskettu askelvastekuvaaja on esitetty kuviossa 31 ja 

regressiomalli taulukossa 57. 

>> num=1; den=[1 4 6 4 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.75); 
>> step(sys); v=[0 8 0 1]; axis(v) 
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Kuvio 31. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuluvaa aikaa ennustava 

askelvastemalli vuonna 2005 aloittaneilla opiskelijoilla. 

Taulukko 57. Matlab-ohjelmalla saadusta askelvastemallista laskettu lineaarinen reg-

ressiomalli tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamis-ajankohdalle. 

Aika [vuotta] Askelvastemalli 

y(t) = L−1{e−0,75/ [s(s + 1)4]} 

Regressiomalli, R2 = 0.980 

y = 0,169x − 0,262 

2,0 0,04 0,08 

2,5 0,10 0,16 

3,0 0,19 0,25 

3,5 0,30 0,33 

4,0 0,41 0,41 

4,5 0,52 0,50 

5,0 0,61 0,58 

7.6 Askelvastemallin sovellusmahdollisuudet 

Aiemmin oli esillä Kaplan–Meier-estimaatin monet käyttömahdollisuudet 

erityisesti elinaika-analyyseissä. Askelvastemallia voidaan käyttää saman-
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tyyppisiin analyyseihin, jos tutkittavan systeemin aikavakio ja kertaluku voidaan 

arvioida. Pienillä havaintoaineistolla muutosten kuvaaminen askelvastemallilla ei 

ole erityisen tarkkaa. Mallia voidaan tarkentaa mittaustulosten avulla, jolloin 

keskeisellä muutosalueella 25–75 % askelvastemallin tulokset sopivat 

kohtalaisesti yhteen Kaplan–Meier-estimaatilla laskettujen tulosten kanssa. 

Taulukossa 58 vertaillaan kuudennen kertaluvun Matlab-askelvastemallin  

 y(t) = L−1{1,0 / [s(s + 1)6]} (23) 

tulosten ja kirjallisuudesta Chada, Warady, Blowey, Simckes & Alon (2000, 1111–

1116) löydetyn Kaplan–Meier-estimaatin sovelluksen tuloksia, jotka koskevat 36 

pediatrisen potilaan selviämistä akuuttista vatsakalvodialyysista. Kuudennen 

kertaluvun käyttö askelvastemallissa perustuu havaintoihin, joiden mukaan 

kuudessa vuorokaudessa noin 50 % tutkituista potilaista on selvinnyt vatsakalvo-

dialyysista. Kaplan–Meier-estimaatin tulokset on vähennetty ykkösestä, jotta 

suora vertailu mallien välillä onnistuu. Tämä on esitetty kuviossa 32. 

Taulukko 58. Askelvastemalli ja [1 − (Kaplan–Meier-estimaatti)] sekä Matlab-

askelvastemallin ja Kaplan–Meier-estimaatin regressiot. 

Aika 

[vrk] 

Askelvastemalli [1 − (Kaplan–Meier-

estimaatti)] 

Askelvaste-regressio 

y = 0,096x − 0,100 

Kaplan–Meier-regressio 

y = 0,077x − 0,014 

1 0,00 0,06 0,00 0,06 

2 0,02 0,14 0,09 0,14 

3 0,08 0,18 0,19 0,22 

4 0,22 0,23 0,28 0,29 

5 0,39 0,38 0,38 0,37 

6 0,55 0,54 0,48 0,45 

7 0,70 0,62 0,57 0,53 

8 0,81 0,62 0,67 0,60 

9 0,88 0,62 0,76 0,68 

10 0,93 0,77 0,86 0,76 

11 0,96 0,77 0,96 0,83 

12 0,98 0,92 1,05 0,91 

13 0,99 1,00 1,15 0,99 
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Kuvio 32. Askelvastemallin ja 1 − Kaplan–Meier-estimaatin tulosten vertailua ajan 

funktiona. 

Kaplan–Meier-estimaatin avulla voidaan kuvata edellä esitetyn kaltaista 
tapahtumaa tarkemmin kuin askelvastemallilla, jossa kuvataan ulostuloa 
lausekkeella  

 Y(s) = U(s)G(s) = 1 / s(s + 1)6.  (24) 

Koska tutkittava muutos ei ole tyypiltään eksponentiaalinen, askelvastekuvaaja ei 

ole riittävän tarkka koko muutosalueen kuvaukseen.  

Kuviossa 33 on tutkittu, kuinka lineaarisilla regressiomalleilla voidaan 

korvata askelvastemalli ja Kaplan–Meier-estimaatti. Askelvastemallille saadaan 

Excel-ohjelmalla lineaarinen regressiomalli  

 y = 0,096x − 0,100,  (25) 

jossa R2 = 0,938 ja Kaplan–Meier-estimaatille lineaarinen regressiomalli  

 y = 0,077x − 0,014, (26) 

jossa R2 = 0,972. Havaitaan R2-arvoista, että lineaariset regressiomallit eivät 

sovellu erityisen hyvin korvaaviksi malleiksi, kuten kuviosta 33 nähdään. 
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Kuvio 33. Askelvastemallin ja [1 − Kaplan–Meier] -estimaatin lineaaristen regressioi-

den vertailua ajan funktiona. 

Myös Rahkonen & Lankila (1999) ovat asettaneet reunaehtoja Kaplan–Meier-

käyrien ja Coxin mallin käytölle. Koska malli on robusti elinaikojen suhteen, 

mallin antama eliniän ennuste saattaa molempien ääripäiden ajoissa hypähtää 

suhteellisen pienelläkin ennustearvojen muutoksella verrattain paljon. Laskurin 

antama eliniän ennuste ja tilastolliset todennäköisyydet pohjautuvat nimenomaan 

tietyn aineiston käyttöön. Ennustemalli pitää siis virittää uudelleen kutakin uutta 

aineistoa varten. 
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8 Yhteenveto 

Tässä työssä käytettiin tutkimusmenetelmänä triangulaatiota, jonka avulla tutkit-

tiin eri vuosikurssien opiskelijapopulaatioiden valmistumiseen johtavaa opiskelu-

prosessia. Tutkimuksessa analysoitiin kahdeksan eri vuosikurssin avulla 693 Ou-

lun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opiskelijan valmistumis-

prosessia opintosuoritusten ja valmistumisaikojen avulla. Mukana olivat vuosi-

kurssit: 1990, 1991, 1995, 1996, 1999, 2000, 2004 ja 2005. Opintojen etenemistä 

kuvaavien opintoviikkokertymien avulla laskettiin eri vuosikurssien opinnoissa 

ilmenevät viiveet ja saatujen mittaustietojen perusteella tehtiin opintopolkuja 

jäljittelevät suoriutumismallit Matlab-ohjelman ja Excel-taulukko-ohjelman avul-

la.  

Työn tuloksena löydettiin uusi tapa mallintaa epälineaarista opiskeluprosessia 

askelvastemallilla. Menetelmän avulla saatu suoriutumismalli on todellisiin mit-

taustuloksiin verrattuna luotettava keskeisellä toiminta-alueella kolmesta seitse-

mään vuotta, kun tavoitteena on, että 50 % aloittaneista valmistuu kuudessa vuo-

dessa. Askelvastemalli voidaan virittää toimimaan missä tahansa koulutusorgani-

saatiossa, jossa halutaan seurata opiskelijaryhmien valmistumisprosessin etene-

mistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mallin avulla voidaan ennustaa ja tar-

kentaa opintosuorituksien avulla valmistumisaikajakaumia. Ryhmille asetetuissa 

opintotavoitteissa pysymistä tai niistä poikkeamista voidaan seurata siten, että 

kerätään ajan funktiona ryhmille opintosuorituksia, joista lasketaan keskiarvot ja 

hajonnat sekä verrataan opintosuorituksia mallin antamiin vastaaviin kertymiin. 

Mallin avulla voidaan havaita opiskelussa mahdollisesti ilmeneviä etenemison-

gelmia ja pystytään puuttumaan niihin jo alkuvaiheessa.  

Askelvastemallin sisältämä matematiikka olisi työläs ratkaista perinteisin las-

kentakeinoin, mutta Matlab-ohjelman avulla tehtynä ratkaisu vaatii vain kaksi 

käskyriviä. Ohjelman parametrien ja tarvittaessa mallin kertaluvun päivitykset on 

helposti ja nopeasti tehtävissä. Jokainen opiskelija voi heti opintojensa alusta 

alkaen käyttää tehtyä Matlab-ohjelmaa oman opiskeluprosessinsa etenemisen 

seuraamiseen. Excel-taulukko-ohjelman avulla he voivat vielä varmistaa askel-

vastemallin tulokset, joskin Excel-ohjelma on herkkä virheellisiin tuloksiin vähäi-

sillä mittaustuloksilla. Yksittäinen opiskelija voi seurata opiskelunsa etenemistä 

parhaiten vertaamalla omia opintosuorituskertymiään opintoputkimallien tulok-

siin. Opintoputkimallit on suunniteltu viiden, kuuden tai seitsemän vuoden val-

mistumisaikojen pohjalta. Opintoputken ylä- ja alaraja on saatu tutkimuksessa 
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olleiden vuosikurssien valmistumisiin johtaneiden opintopolkujen keskiarvojen 

standardipoikkeamista. 

Mukana oli myös laajasti käytetyn Kaplan–Meier-estimaatin sovelluksia. Ver-

tailussa havaittiin askelvastemallin olevan käyttökelpoinen vastaaviin sovelluk-

siin, jos vastekäyrän muutokset eivät ole vaikeasti ennustettavissa. Toisen ja kol-

mannen kertaluvun systeemien mallinuksessa voitiin todeta logaritmisen mallin-

nuksen käyttömahdollisuudet. Korkeamman kertaluvun tapauksissa laskenta 

muuttuu työlääksi ja epätarkaksi logaritmisessä mallinnuksessa, joten se ei ole 

toimiva vaihtoehto tämän tutkimuksen tilanteissa.  

Tässä työssä tutkittiin opintomenestystä itseohjautuvuusvalmiutta selvittävien 

testistöjen avulla. Tutkimuksessa käytetty testi perustuu Koron laatimaan 

versioon. Se on lyhennetty Guglielminon luomasta testistä Self Directed Learning 

Readiness, joka mittaa opiskelijan valmiutta itseohjattuun opiskeluun. Tutki-

muksessa käytetyssä SDLR-testissä yhteen laskettujen pisteiden vaihteluväili on 

37–185. Itseohjautuvuusanalyysin avulla selvitettiin kokeiluryhmään suostunei-

den opiskelijoiden avulla heidän valmiutensa itsenäiseen ja pitkäjännitteiseen 

työskentelyyn opinto-ohjelman ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukai-

sesti. Tuloksena löydettiin yhteys keskimääräistä paremman opiskelumenestyksen 

ja keskimääräistä kehittyneemmän itseohjautuvuusvalmiuden välillä jo toisen 

opiskeluvuoden opintosuoritusten perusteella. Itseohjautuvuusvalmiuden ero 

opintomenestykseen ei ole kuitenkaan merkittävän iso parempien ja huonompien 

ryhmien välillä. Vertailu antaa itseohjautuvuusvalmiuden perusteella vuoden 2005 

opiskelijoilla 12,2 % ja vuoden 2004 opiskelijoilla 7,3 % huonomman 

opintoviikkokertymän verrattuna parempiin ryhmiin kolmen vuoden opiskelun 

jälkeen. 

Opintomenestystä tutkittiin myös lukiomenestyksen pohjalta. Voitiin havaita, 

että huonosti lukiossa menestyneet pärjäsivät odotettua paremmin opinnoissaan. 

Sen sijaan lukiossa hyvin menestyneet alisuoriutuivat odotettua useammin 

opinoissaan. Lukion päästötodistusten keskiarvojen perusteella parempien ja 

huonompien ryhmien välinen opintoviikokertymien ero on vuosikurssilla 2005 

5,0 % ja vuosikurssilla 2004 4,8 % verrattuna parempiin ryhmiin kolmen vuoden 

opiskelun jälkeen. Ylioppilaskirjoitusten matematiikan hyvät arvosanat takasivat 

paremman menestyksen kuin huonot arvosanat ensimmäisen kolmen vuoden 

opiskelussa. Valmistumisaikoihin eivät vaikuttaneet enää pelkästään ylioppilaskir-

joitusten matematiikan arvosanat.  

Ensimmäisenä opiskeluvuonna keskimääräistä paremmin menestyneet selvi-

sivät jatkossakin paremmin. Ensimmäisen vuoden opintomenestys oli siis ratkai-
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sevassa osassa seuraavien vuosien opintomenestyksessä. Ensimmäisen vuoden 

opintomenestystä voidaan tämän tutkimuksen perusteella pitää käyttökelpoisena 

mittarina tulevaa opintomenestystä ennustettaessa. Aiempi opintomenestys luki-

ossa ei ollut niinkään tärkeää, sillä huonoilla päästötodistusten keskiarvoilla luki-

osta selvinneet menestyivät tutkimuksen mukaan opinnoissaan keskimäärin muita 

paremmin.  

Opintosuoritusviiveitä tutkittiin kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana 

olleiden kahdeksan peruskurssin avulla. Havaittiin, että keskimäärin vain 46 % 

suorittaa tutkitut peruskurssit enintään kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä. 

Vuoden kuluttua peruskurssien päättymisestä keskimäärin 73 % opiskelijoista oli 

suorittanut ne. Valmistumisajoissa esiintyvät viiveet muodostuivat yleisesti opin-

tojen alkuajan useista suorittamatta jääneistä kursseista, jotka jäivät hidastamaan 

valmistumista. Suoritusaikaviivettä lisää se tosiasia, että hylätyn suorituksen uu-

simista yritetään usein vasta vuoden kuluttua, jolloin koko kurssi opiskellaan 

ensin uudestaan. 

Opiskeluprosessin viivästymiselle haettiin selitystä kasvatustieteellisistä tut-

kimuksista. Niiden avulla voitiin havaita samoja piirteitä kuin tässä tutkimuksessa 

ilmenneissä opiskeluvaikeuksissa. Itseohjautuvuusvalmius auttoi itsenäiseen ja 

vastuulliseen opiskeluun hyvin tuloksin. Lukiossa huonosti menestyneet olivat 

usein parempia opinnoissaan kuin lukiossa hyvin menestyneet. Tuloksena oli, että 

aiemmin huonot opiskelijat pystyivät ylisuoriutumaan. Hyvin lukiossa menesty-

neet taas näyttivät alisuoriutuvan helpommin. Opiskelussa voimaantuminen näkyi 

siten, että ensimmäisenä vuonna keskimääräistä paremmin opintosuorituksia saa-

neet menestyivät jatkossakin paremmin kuin ensimmäisenä opiskeluvuotena kes-

kimääräistä vähemmän opintosuorituksia saaneet. Ensimmäisen vuoden opinto-

suoritusten perusteella tehtiin jako kahteen lähes saman suuruiseen ryhmään, 

jotka olivat keskimääräistä paremmin ja keskimääräistä huonommin menestyvät. 

Ensimmäisen vuoden opintomenestyksen pohjalta tehty jako toimi hyvin jatkos-

sakin: paremmin ensimmäisenä vuonna opinnoissaan suoriutunut ryhmä oli pa-

rempi koko opiskelun ajan. Käytetty menetelmä osoittautui tässä tutkimuksessa 

tärkeimmäksi opiskelumenestystä kuvaavaksi tekijäksi. 
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9 Jatkotutkimusten aiheita 

Tässä työssä nousi esiin kolme asiaa, joita voi ehdottaa sovellettaviksi käytän-

töön. Ensimmäisenä on opiskelijapopulaation opinnoistaan selviytymistä kuvaa-

van askelvastemallin käyttömahdollisuudet eri koulutusorganisaatioissa. Matlab-

ohjelman avulla tehtävä askelvastemalli voisi toimia työkaluna, kun koulutuksesta 

vastaavat tahot haluavat seurata opiskelijoittensa opintosuoritusten toteutumista, 

analysoida opintosuorituskertymiä ja vertailla koulutusryhmien tavoitteissa py-

symistä. Askelvastemallin virittäminen eri käyttöryhmiä varten ei vaadi käyttäjil-

tään kuin hieman opintosuoritusrekistereistä saatavan tilastotiedon käyttöä, jotta 

mallin kertaluku, aikavakio, viive ja vahvistus tulevat kohdalleen. Kun verrattiin 

tässä tutkimuksessa kehitettyä askelvastemallia ja jo vuonna 1958 kehitettyä Kap-

lan–Meier-mallin sovellusta keskenään opiskelijoiden valmistumisprosessissa, 

voitiin todeta askelvastemallin toimivan tässä tarkoituksessa jopa Kaplan–Meier-

mallin sovellusta paremmin. Askelvastemallin käyttöä olisi mahdollista laajentaa 

rajoitetusti myös muun muassa lääketieteessä käytettyihin ennusteisiin, jossa 

perinteisesti on käytetty Kaplan–Meier-estimaattia. Askelvastemalli soveltuisi 

mahdollisesti myös metsän kasvun ennustuksiin, jotka perustuvat nykyisin erilais-

ten jakaumien käyttöön. 

Toisena kohtana on jo valmiiksi viritettyjen, keskimääräisten opintopolkujen 

käyttömahdollisuudet. Opintopolkuihin on tehty ylä- ja alarajat, jolloin muodos-

tuu opintoputkimalli viiden, kuuden tai seitsemän vuoden valmistumisajoille. 

Opiskelijat voivat vertailla omien opintosuorituskertymiensä avulla omaa sijoit-

tumistaan putkimallissa ja tarkkailla säännöllisesti, mihin valmistumisaikaan 

käytetty opiskelutehokkuus johtaa. Opiskelussa opintosuorituskertymät ovat ly-

hyellä tarkasteluvälillä hyvinkin vaihtelevia, joten opintoputkessa on varattu liik-

kumavaraa hetkittäisille poikkeamille opintosuorituksissa. Varsinkin opiskelun 

alkuvaiheessa opintosuorituksia ei voi kertyä, koska vasta opintojakson lopuksi 

ovat ensimmäiset kurssitentit. Opintoputki on mitoitettu väljäksi siksi, että se 

sallii periodiopetuksessa syntyvät luonnolliset viiveet opintosuorituskertymissä. 

Kolmantena esille otettavana asiana on Guglielminon itseohjautuvuusvalmi-

utta mittaavan testin laajempi käyttö opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien arvioin-

nissa. Testi voisi toimia pääsykoetilanteissa yhtenä osana perinteisten matematii-

kan, fysiikan ja kemian taitoja mittaavien testien rinnalla. Tämän tutkimuksen 

perusteella voi väittää, että pääsykokeissa mitattavilla taidoilla ei löydetä aina 

oikean tyyppisiä opiskelijoita. Pääsykokeissa hyvin menestyneet alisuoriutuvat 

helposti opinnoissaan tai vaihtavat opiskelualaa turhautumisen jälkeen. Lukiossa 
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hyvin menestyneiden opiskelumotivaatio näyttää katoavan tyydyttävästi menesty-

neitä useammin yliopisto-opinnoissa. Itseohjautuvuustesti olisi mahdollista suorit-

taa jo lukiossa, jolloin itse kukin olisi tietoinen omista kyvyistään itseohjautuvaan 

opiskeluun. Tehokas opinto-ohjaus näyttää myös vaikuttavan myönteisesti itseoh-

jautuvuuden kehittymiseen ja samalla opintomenestykseen. Ilmiö havaittiin vuo-

sikurssin 2005 tutkimuksissa. Vuosikurssi menestyi parhaiten kahdeksasta muka-

na olleesta vuosikurssista ensimmäisenä opiskeluvuotena, kun opinto-ohjausta oli 

annettu aiempaa merkittävästi enemmän. Kun toisena ja kolmantena vuotena 

opinto-ohjauksen määrä väheni tuntuvasti, vuosikurssi 2005 on menestynyt vain 

keskinkertaisesti opinnoissaan. Vahvan opiskelumotivaation omaavien opiskeli-

joiden löytäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo lukiossa käyttökelpoi-

sella, motivaatiota ilmaisevalla mittausmenetelmällä, olisi tämän tutkimuksen 

erinomainen jatkoaihe.  

Lukiolaisille sopiva motivaation mittausmenetelmä voisi olla Kivisen (2003) 

kehittämä opiskelumotivaatiota mittaava kolmiosainen kyselytutkimus, jossa on 

101 kysymystä. Tämän kyselytutkimuksen avulla voidaan arvioida 1) opiskelijoi-

den opiskelukokemuksia ja motivaatiota, 2) opiskeluun liittyviä toimintatapoja ja 

3) tahtoa. Tutkimuksen vertailupohjana voidaan käyttää Kivisen jo tekemää kyse-

lytutkimusta 198 lukiolaiselle Suomessa ja Luxemburgissa. Toinen motivaation 

mittausmenetelmä voisi olla Viljarannan (2007) tutkimuksissaan käyttämä op-

piainekohtaisen motivaation rooli koulusiirtymissä. Hänen tutkimusmenetelmäs-

sään motivaation määrittäminen tapahtuu seuraavien kysymysten avulla: 1) op-

piainekohtainen motivaatio, 2) toiveammatti, 3) pitkän tähtäimen koulutussuunni-

telma ja 4) koulusiirtymä. Tämä tutkimus on jo tehty 614 yhdeksäsluokkalaiselle. 

Kolmantena motivaation mittausmenetelmä voisi olla Tuominen-Soinin (2007) 

käyttämä kyselytutkimus, jossa tutkitaan nuorten tavoiteorientaatioprofiilien py-

syvyyttä ja muutoksia koulutussiirtymien aikana. Tässä kyselytutkimuksessa 

tutkitaan viittä Niemivirran (2002) löytämää erilaista motivaatio-orientaatiota: 

1) oppimisorientaatio, 2) menestysorientaatio, 3) suorituslähestymisorientaatio, 

4) suoritusvälttämisorientaatio ja 5) välttämisorientaatio. Tuominen-Soini on jo 

testannut kyselytutkimuksensa sopivuutta 530 yhdeksäsluokkalaiselle ja 519 lu-

kiolaiselle, joten vertailuaineisoa on saatavilla muillekin kohderyhmille tehtäviin 

motivaatio-orientaatio-tutkimuksiin. 
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10 Pohdinta 

Opiskeluprosessin tutkiminen on antanut näyttöä siitä, miten valmistuminen on 

osalle opiskelijoista helppoa ja osalle työlästä. Saadut tulokset vahvistavat käsi-

tyksiä siitä, että opiskelumotivaatiolla on keskeinen rooli tehokkaassa opiskelus-

sa. Ongelmaksi muodostuu se, kuinka vahvasti motivoituneet henkilöt löytyisivät 

jo opiskelijavalinnoissa. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että lukiomenestys ei 

takaa välttämättä opiskelumenestystä. Tekniikan alalla pyrkijöistä hyväksytään 

ylioppilastodistuksen perusteella jopa 70 %. Läheskään kaikilla valituilla opiske-

lijoilla ei opiskelumotivaatio ole riittävä pitkäjännitteiseen ja vastuulliseen opis-

keluun. Miten tekniikan opinnoissa onnistutaan löytämään ja ylläpitämään laaja 

kiinnostus ja sitoutuminen kuuden vuoden opiskeluun?  

Opiskelijoiden iällä ja sukupuolella näyttää olevan merkitystä opintomenes-

tykseen. Heti lukion jälkeen opiskelunsa aloittaneet 19-vuotiaat naisopiskelijat 

selvisivät samanikäisiä miesopiskelijoita merkittävästi paremmin opiskelusta ja 

valmistuivat keskimäärin 5,8 vuodessa, kun vastaavan ikäisenä aloittaneet miehet 

valmistuivat 7,1 vuodessa. Miesopiskelijat tarvitsevat naisia pidemmän sopeutu-

misajan opiskeluun. Tämä on todettavissa siten, että 20-vuotiaina aloittaneet mie-

het valmistuivat keskimäärin 5,8 vuodessa ja saman ikäisenä aloittaneet naiset 5,9 

vuodessa. Naisista yli 52 % ja miehistä noin 20 % aloittaa tekniikan opiskelunsa 

19-vuotiaina. Vastaavasti noin 22 % naisista ja 44 % miehistä aloittaa opintonsa 

20-vuotiaina. Voidaankin pohtia, että ilmeisesti varusmiespalvelus ennen opiske-

lun alkua on tarpeen miehille, jotta nämä oppisivat sopeutumaan opiskeluelämään 

naisten kanssa tasaveroisesti. 

Tässä tutkimuksessa on käytetty opiskeluvalmiuden mittaamisessa Gugliel-

minon itseohjautuvuusvalmiutta mittaavaa testiä. Sen avulla löydettiin opiskelu-

menestyksessä paremman ja huonomman vertailuryhmän välillä noin kymmenen 

prosentin eroavaisuus. Lukiomenestyksen perusteella tehty vertailu antoi noin 

viiden prosentin poikkeaman ryhmien välisessä opiskelumenestyksessä. Myö-

hemmän opiskelumenestyksen arvioinnissa on käytetty kriteerinä vertailuryhmien 

välillä ensimmäisen vuoden opintomenestystä. Tämä menetelmä antoi ryhmien 

välille jopa yli 25 %:n eroavaisuuden opiskelumenestyksessä kolmen vuoden 

seurannassa. Menetelmä on siis varsin käyttökelpoinen opiskelumenestyksen 

mittaamisessa. Se onkin tämän tutkimuksen tekijän oma ehdotus opiskelumenes-

tyksen ennustamiseen. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se tosiasia, että tietoa 

opintomenestyksestä saadaan vasta vuoden kuluttua opiskelun alkamisesta. Toi-

saalta vuoden viiveellä ei ole merkitystä opintomenestyksen ennustamisessa, jos 
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tietoa ei ole jo ennen pääsykokeisiin valmistautumista. Opiskelumenestystä en-

nustava mittaus tulisikin tapahtua jo lukiovaiheessa, jotta siitä olisi hyötyä opiske-

lupaikkaa mietittäessä. Tämän vuoksi voidaankin ajatella tehtävän motivaatio- ja 

itseohjautuvuusvalmiusmittauksia jo lukion aikana. Kolmen vuoden seuranta 

antaisi arvokasta tietoa teini-ikäisten opiskelutaidoista ja opiskelusta suoriutumi-

sen kehittymisestä ennen varsinaista aikuisiän opiskelua.  

Opiskeluprosessin mallintaminen osoittautui haastavaksi, mutta myös mie-

lenkiintoiseksi tehtäväksi. Vuosittaisia opintosuorituksia vertaamalla voitiin ha-

vaita, että ensimmäisenä ja viimeisenä opiskeluvuotena opintoviikkoja kertyy 

keskimäärin 20–25, mutta parhaimillaan kolmantena ja neljäntenä vuotena kes-

kimäärin 30–40 opintoviikkoa. Vuosittainen keskihajonta opintosuorituksissa on 

noin 10–15 opintoviikkoa. Opiskelun etenemistä kuvaava käyrä on siis vahvasti 

epälineaarinen. Mallintamisessa käytettiin hyödyksi saatavilla olevia opintosuori-

tustietoja, joiden avulla voitiin määrittää sopiva käytävä ottamalla opintosuoritus-

ten keskiarvojen keskihajonnat opintopolkujen ylä- ja alarajaksi. Ennustavassa 

mallinnuksessa hyödynnettiin kunkin vuoden opintoviikkokertymiä, joiden avulla 

voitiin ennustaa tulevia suoriutumisaikoja koko vuosikurssille. Aikavakio ja mit-

tausväli oli tässä tutkimuksessa käytetyssä mallissa yksi vuosi. Malli toimisi pa-

remmin, jos mittausväli olisi selvästi lyhyempi. Mittausväli voisi olla jopa jopa 

vain kaksi kuukautta, jolloin mallin antamat tulokset olisivat käytössä heti kunkin 

opiskeluperiodin päätyttyä. Malli on toimintatavaltaan jatkuva-aikainen, joten 

lyhyt mittausväli olisi näin perusteltavissa. 

Sopiva mallinnustapa löytyi monien kokeilujen tuloksena Matlab-ohjelman 

avulla. Excel-ohjelman avulla tehtiin lineaarisia regressiomalleja, joita voitiin 

käyttää yksittäisten opiskelijoiden opintosuoritusten perusteella tehtäviin valmis-

tumisaikaennusteisiin. Kehitetty askelvastemalli on tarkoitettu kokonaisten vuosi-

kurssien suoriutumisennustuksien mallintamiseen. Askelvastemalli seuraa todelli-

sia mittaustuloksia hyvin alueella kolmesta seitsemään vuotta, jolloin valmistuu 

yli 60 % tutkittavasta populaatiosta. Askelvastemalli toimi opiskeluprosessin 

mallintamisessa paremmin kuin maineikkaan Kaplan–Meier-mallin sovellus. 

Herääkin ajatus siitä, onko askelvastemallin käytöllä mahdollisuuksia niissä tilan-

teissa, missä yleisesti on käytetty Kaplan–Meier-estimaattia. Jos muutosta kuvaa-

va polku voidaan mallintaa riittävän tarkasti, askelvastemallin käyttö onnistuu 

monissa eri tilanteissa niin tekniikassa, lääketieteessä kuin metsän arvioinnissa-

kin. On todettu tässä tutkimuksessa, että askelvastemallin tulokset ovat yhteydes-

sä Kaplan–Meier-mallista saatujen mittaustulosten kanssa taulukon 52 mukaan. 
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Askelvastemalli muistuttaa etäisesti myös Lee & Carterin (1992, 660) esittämää 

ikämallia.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin poikkitieteellistä lähestymistapaa opiskelupro-

sessin analysoimisessa. Kasvatustieteestä löytyi monia selvityksiä opiskelussa 

ilmeneviin ongelmiin, ja näitä tuotiin esiin useiden väitöstutkimuksien pohjalta. 

Tekniikassa käytettyjä menetelmiä sovellettiin opintopolkujen ja valmistumisaika-

jakaumien mallintamisessa. Opiskeluprosessin tutkimuksessa käytettiin tarkoituk-

sellisesti kansantajuisia menetelmiä, jotta käyttäjät voisivat ymmärtää mallinnusta 

ja hyödyntää sitä heti opiskelun alkuvaiheessa. Tutkimus on herättänyt heti alusta 

alkaen ajatuksia puolesta ja vastaan, johon on pyrittykin. Tämä tutkimus puoltaa 

tekijän mielestä paikkaansa opiskeluprosessin analysoimisessa. Tämän tyyppisiä 

tutkimuksia ei ole aiemmin juurikaan tehty, joten vastaavaa tutkimusta ei ole 

käytettävissä. Tekniikan opiskelun tutkimiselle lienee edelleenkin tarvetta, koska 

yhä joka kolmas opiskelija ei valmistu aloittamaltaan alalta. Vain 50 % opiskeli-

joista valmistuu kuudessa vuodessa, joka sekin on selvästi pidempi aika kuin 

usein tavoitteeksi asetettu viiden vuoden tavoiteaika. 
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Liite 2 ITSEOHJAUTUVUUSVALMIUS 
(Guglielmino 1977, Koro 2003) 

 

Arvioi seuraavien väittämien sopivuutta sinuun itseesi oppijana. Käytä seuraavaa asteikkoa ja vastaa 

ympyröimällä sinulle sopiva numero kussakin väitteessä: 

1  ei sovi minuun juuri lainkaan 

2  ei sovi minuun kovinkaan usein 

3  sopii minuun joskus 

4  sopii minuun useimmiten 

5  sopii minuun melkein aina 

                                                                                                                 Ei lainkaan        Melkein aina 

1. Tahdon oppia niin kauan kuin elän. 1          2         3         4         5 

2. Tiedän, mitä haluan oppia. 1          2         3         4         5 

3. Kun näen jotain, jota en ymmärrä, pysyttelen kaukana siitä. 1          2         3         4         5 

4. Kun eteeni tulee asia, jonka haluan oppia, 

    keksin keinon sen oppimiseksi. 1          2         3         4         5 

5. Pidän oppimisesta. 1          2         3         4         5 

6. Uuden oppimisen aloittaminen on minulle työlästä. 1          2         3         4         5 

7. Oppimistilanteessa odotan, että kouluttaja kertoo koko ajan 

    kaikille, mitä pitää tehdä. 1          2         3         4         5 

8. En ole kovin hyvä  työskentelemään yksinäni. 1          2         3         4         5 

9. Jos huomaan tarvitsevani tietoa, jota minulla ei ole,  

    tiedän mistä sitä haen.  1          2         3         4         5 

10. Pystyn oppimaan asioita itsekseni paremmin  

      kuin ihmiset yleensä. 1          2         3         4         5 

11. Haluan kehittyä koulutuksen avulla. 1          2         3         4         5 

12. Vaikka minulla olisi hieno idea, en näköjään pysty 

       tekemään toimivaa suunnitelmaa sen toteuttamiseksi. 1          2         3         4         5 

13. Oppimistilanteessa olen mieluummin mukana päättämässä, 

      mitä tullaan oppimaan ja miten. 1          2         3         4         5 

14. Jos olen kiinnostunut jostakin, en piittaa sen työläydestä.   1          2         3         4         5 

15. Pystyn sanomaan, olenko oppinut jotain vai en.  1          2         3         4         5 

16. On niin paljon asioita, joita haluan oppia, että toivoisin  

      päivässä olevan enemmän tunteja. 1          2         3         4         5 

17. Jos olen päättänyt oppia jotain, minulla on aikaa siihen 

      huolimatta siitä, kuinka kiireinen olen.    1          2         3         4         5 
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18. Minun on vaikea ymmärtää lukemaani. 1          2         3         4         5 

19. Sovellan aina koulutuksessa oppimiani asioita  

      käytännön elämässä. 1          2         3         4         5 

20. Tiedän, milloin minun tarvitsee oppia enemmän jostakin. 1          2         3         4         5 

21. Jos tietoni riittävät hyvään numeroon tentissä, en välitä, 

      vaikka jotkut asiat jäävät epäselviksi. 1          2         3         4         5 

22. Keksin monta eri tapaa saada tietoa uudesta asiasta. 1          2         3         4         5 

23. Yritän yhdistää sen, mitä olen oppimassa, pitkän  

       tähtäimen tavoitteisiini. 1          2         3         4         5 

24. Pystyn oppimaan melkein mitä tahansa, jonka osaamista 

      saattaisi tarvita. 1          2         3         4         5 

25. Nautin todella vastauksen esittämisestä kysymykseen. 1          2         3         4         5 

26. En pidä sellaisten kysymysten käsittelemisestä, joihin 

      ei ole yhtä oikeaa vastausta. 1          2         3         4         5 

27. Olen hyvin tiedonhaluinen. 1          2         3         4         5 

28. Olen onnellinen, kun saan oppimistehtävän valmiiksi  

      ja pois mielestä. 1          2         3         4         5 

29. En ole niin kiinnostunut oppimisesta kuin jotkut  

      muut näyttävät olevan. 1          2         3         4         5 

30. Haluan saada tietoja elämäni ongelmakohdista, jotta 

      voin itse ratkaista ne. 1          2         3         4         5 

31. Kokeilen mielelläni uusia asioita, vaikka en olisikaan 

      varma, miten ne onnistuvat. 1          2         3         4         5 

32. Olen hyvä keksimään epätavallisia ratkaisuja. 1          2         3         4         5 

33. Ajattelen tulevaisuutta mielelläni. 1          2         3         4         5 

34. Olen keskimääräistä parempi ottamaan selville  

      tarvitsemiani asioita. 1          2         3         4         5 

35. Minulle ongelmat ovat haasteita eivätkä esteitä.  1          2         3         4         5 

36. Saan itseni tekemään sen, mitä mielestäni tulee tehdä. 1          2         3         4         5 

37. Olen tyytyväinen tapaan, jolla otan selkoa ongelmista. 1          2         3         4         5 

 

Pisteytysohjeet: Rengastetut pistemäärät summataan. Seuraavissa osioissa kuitenkin summattava 

pistemäärä on käänteinen: 1 = 5 p., 2 =  4 p., 3 = 3 p., 4 = 2 p., 5 = 1 p. Osiot: 3,  6,  7,  8,  12, 18,  21,  

26,  28  ja 29. Summapistemäärien teoreettinen vaihteluväli on 37–185. 
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Liite 3 Viiden, kuuden, seitsemän ja kahdeksan 
vuoden valmistumisaikoihin johtaneita todellisia 
opintopolkuja satunnaisesti valittuina 
esimerkkeinä sekä kuuden vuoden 
keskimääräisiin valmistumisaikoihin (n=96) 
johtava opintopolku 
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Liite 4 Yhdeksän, kymmenen, yhdentoista ja 
kahdentoista vuoden valmistumisaikoihin 
johtaneita todellisia opintopolkuja satunnaisesti 
valittuina esimerkkeinä sekä seitsemän vuoden 
keskimääräisiin valmistumisaikoihin (n = 54) 
johtava opintopolku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 vuotta 4,2 23,1 35,0 45,6 55,6 68,6 73,1 86,1 101,7

10 vuotta 11,4 24,7 34,2 51,9 61,9 70,3 75,6 86,7 88,3 102,2

11 vuotta 3,3 11,7 21,7 32,5 42,2 53,9 62,2 70,3 81,1 87,5 112,8

12 vuotta 6,4 14,2 25,8 39,2 48,9 57,2 70,3 74,7 81,1 81,1 93,1 100,0

Tavoite 7 vuotta 10,8 26,6 43,3 62,4 78,8 89,1 103,1
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Liite 5 Kolmen, neljän, viiden, kuuden ja 
seitsemän vuoden valmistumisaikoihin 
johtaneita todellisia opintopolkuja kahden 
kuukauden tarkasteluvälein satunnaisesti 
valittuina esimerkkeinä 
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Aika [kuukautta]

Opintosuorituskertymiä toteutuneilla opintopoluilla

Opintosuorituskerty
mät [%] 36 kk

Opintosuorituskerty
mät [%] 48 kk

Opintosuorituskerty
mät [%] 60 kk

Opintosuorituskerty
mät [%] 72 kk

Opintosuorituskerty
mät [%]  84 kk



 

171 

Liite 6 Kuudennen kertaluvun mallia kuvaavan 
siirtofunktion Bode-diagrammi 

G(s) = Y(s) / U(s) = 1.07 × e−0.53s/[(s + 1)6] 
>> num=1.07; den=[1 6 15 20 15 6 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53); 
>>bode(sys); margin(sys) 

Bode Diagram
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Liite 7 Vuosikurssin 1990 valmistumisaika-
jakaumat ensimmäisen ja toisen vuoden 
opintoviikkokertymien perusteella. 

>> num=1.07; den=[1 6 15 20 15 6 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53);  
>>step(sys); v=[0 10 0 1]; axis(v) 

Step Response
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 System: sys      
 Time (year): 4.66 
 Amplitude: 0.252 

 System: sys      
 Time (year): 6.01 

 Amplitude: 0.5   

 System: sys      
 Time (year): 6.77 
 Amplitude: 0.632 

 System: sys      
 Time (year): 7.55 
 Amplitude: 0.75  
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>> num=1.13; den=[1 7 21 35 35 21 7 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53);  
>>step(sys); v=[0 12 0 1]; axis(v) 

Step Response

Time (year)

A
m

pl
it

ud
e

0 2 4 6 8 10 12
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 System: sys      
 Time (year): 5.42 
 Amplitude: 0.251 

 System: sys      
 Time (year): 6.84 
 Amplitude: 0.501 

 System: sys      
 Time (year): 8.35 
 Amplitude: 0.75  

 System: sys      
 Time (year): 7.58 
 Amplitude: 0.63  
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Liite 8 Vuosikurssin 1990 valmistumisaika-
jakaumat 3., 4. ja 5. vuoden 
opintoviikkokertymien perusteella. 

>> num=1.04; den=[1 7 21 35 35 21 7 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53);  
>>step(sys); v=[0 12 0 1]; axis(v) 

Step Response
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 System: sys      
 Time (year): 5.56 
 Amplitude: 0.252 

 System: sys      
 Time (year): 7.09 
 Amplitude: 0.503 

 System: sys      
 Time (year): 7.92 
 Amplitude: 0.631 

 System: sys      
 Time (year): 8.83 
 Amplitude: 0.751 



 

175 

>> num=0.97; den=[1 7 21 35 35 21 7 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53); 
>> step(sys); v=[0 12 0 1]; axis(v) 

Step Response
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 Time (year): 5.67 
 Amplitude: 0.251 

 System: sys      
 Time (year): 7.32 
 Amplitude: 0.503 

 System: sys      
 Time (year): 8.26 
 Amplitude: 0.633 

 System: sys      
 Time (year): 9.34 
 Amplitude: 0.752 
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>> num=0.96; den=[1 7 21 35 35 21 7 1]; sys=tf(num,den,'inputdelay',0.53);  
>>step(sys); v=[0 12 0 1]; axis(v) 

Step Response

Time (year)
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 System: sys     
 Time (year): 9.4 
 Amplitude: 0.75 

 System: sys      
 Time (year): 8.32 
 Amplitude: 0.633 

 System: sys      
 Time (year): 8    
 Amplitude: 0.593 

 System: sys      
 Time (year): 7.35 
 Amplitude: 0.502 

 System: sys      
 Time (year): 5.67 
 Amplitude: 0.249 

 System: sys      
 Time (year): 7.01 
 Amplitude: 0.451 

 System: sys      
 Time (year): 6.01 
 Amplitude: 0.299 

 System: sys      
 Time (year): 4.99 
 Amplitude: 0.158 

 System: sys       
 Time (year): 4     
 Amplitude: 0.0604 

 System: sys      
 Time (year): 3    

 Amplitude: 0.013 
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Liite 9 Vuosikurssien 1991 (n = 60), 1995 (n = 53), 
1996 (n = 66), 1999 (n = 115) ja 2000 (n = 79) 
todelliset ja askelvastemallien ennustamat 
valmistumisaikajakaumat. 

Valmistuneet 25 % 50 % 63,2 % 75 % 

PO-1991: Todellinen aika [vuotta] 4,5 5,8 6,7 8,8 

1. vuoden ennuste 4,7 6,1 6,9 7,7 

2. vuoden ennuste 4,7 6,2 7,0 7,9 

3. vuoden ennuste 4,8 6,2 7,0 7,9 

4. vuoden ennuste 4,8 6,3 7,1 8,1 

5. vuoden ennuste 4,8 6,3 7,1 8,1 

PO-1995: Todellinen aika [vuotta] 4,7 5,7 6,3 7,2 

1. vuoden ennuste 4,5 5,6 6,3 6,9 

2. vuoden ennuste 4,6 5,9 6,6 7,4 

3. vuoden ennuste 4,6 6,0 6,7 7,4 

4. vuoden ennuste 4,6 5,9 6,6 7,3 

5. vuoden ennuste 4,6 6,0 6,7 7,4 

PO-1996: Todellinen aika [vuotta] 5,1 5,8 6,8 9,0 

1. vuoden ennuste 4,9 5,9 6,6 7,3 

2. vuoden ennuste 5,0 5,9 6,7 7,4 

3. vuoden ennuste 5,0 6,0 6,7 7,4 

4. vuoden ennuste 4,9 5,9 6,6 7,3 

5. vuoden ennuste 5,0 6,0 6,7 7,5 

PYO-1999: Todellinen aika [vuotta] 5,3 6,3 7,4  

1. vuoden ennuste 4,9 6,3 7,1 7,9 

2. vuoden ennuste 4,9 6,4 7,1 7,9 

3. vuoden ennuste 4,8 6,2 6,9 7,6 

4. vuoden ennuste 4,9 6,4 7,2 7,9 

5. vuoden ennuste 5,0 6,5 7,4 8,2 

PYO-2000: Todellinen aika [vuotta] 5,0 5,7 6,3  

1. vuoden ennuste 4,7 6,0 6,8 7,6 

2. vuoden ennuste 4,6 5,7 6,4 7,2 

3. vuoden ennuste 4,6 5,7 6,4 7,2 

4. vuoden ennuste 4,7 5,9 6,6 7,5 

5. vuoden ennuste 4,7 5,9 6,6 7,5 
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