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Tutkimuksen pääongelma on, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja 

opintojen viivästymiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa.  Tutkimuksen pääongelma voidaan purkaa seuraaviksi 

alaongelmiksi, miten opiskelijan: 1.) hakutoive, 2.) kokonaisvalintapistemäärä, 3.) valintakoepistemäärä, 4.) pohjakoulutus, 

5.) valinnansija, 6.) ikä hakiessa, 7.) sukupuoli, 8.) matemaattinen osaaminen ja 9.) ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

opintopistekertymä on yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen? 

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, sillä merkittävän suuri osa korkeakoulussa opintonsa aloittaneista opiskelijoista 

keskeyttää opintonsa jossain vaiheessa. Korkeakouluille asetetut opintojen etenemistä ja valmistumista koskevat 

tulostavoitteet edellyttävät myös opiskelijavalinnan tehostamista ja parantamista. Tavoitteisiin kuuluu 

korkeakouluopintojen aloitusiän alentaminen, uusien opiskelijoiden saaminen koulutukseen sekä opiskelupaikkojen 

entistä parempi kohdentaminen. 

Tutkimus on määrällinen, kvantitatiivien tilastotutkimus. Tutkimuksen kohdeperusjoukko koostui kevään 2006–2010 

nuorten suomenkielisessä yhteisvalinnassa valituksi tulleista ja opiskelupaikan vastaanottaneista fysioterapian, 

liiketalouden, maaseutuelinkeinojen, talotekniikan, tietotekniikan koulutusohjelmien sekä viestinnän koulutusohjelman 

suuntatutumisvaihtoehtojen opiskelijoista. Nämä opiskelijat olivat joko valmistuneet/keskeyttäneet opintonsa tai 

viivästyneet/edistyneet opinnoissa vuosien 2006–2010 välillä. Lisäksi tutkitaan kaikkien kevään 2006–2010 nuorten 

suomenkielisessä yhteisvalinnassa valituksi tulleiden ja opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskelijoiden, jotka ovat 

sittemmin eronneet tai valmistuneet, opiskelijavalinnan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen (n 2566) ja opintojen 

viivästymiseen (n 5135). Tutkimuksen tekeminen alkoi keväällä 2011 maisterivaiheen harjoitteluni aikana, jolloin aineisto 

keruu aloitettiin. Tutkimuksen aineisto on koottu Oulun seudun ammattikorkeakoulun ASIO-opiskelijahallinto 

ohjelman, koulutus- ja valintaperustetietokannasta sekä ammattikorkeakoulun nuorten yhteisvalintatilastoista 

(AMKYH). Aineiston analyysi suoritettiin SPSS ohjelmalla. Tutkimustulokset esitetään lineaarisen regressioanalyysin, 

ristiintaulukoinnin ja jakaumien graafisten kuvauksien avulla. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu 

ammattikorkeakouluopiskelua, opiskelijavalintaa, opintojen keskeyttämistä ja viivästymistä koskevaan teoriaan sekä 

tutkimustietoon.  

 

Tutkimustuloksissa nousi esille, että naisopiskelijat, ensimmäisestä hakutoiveesta valituksi tulleet sekä hieman 

vanhempana opintonsa aloittaneet opiskelijat vaikuttivat valmistuvan muita tyypillisemmin. Opintojen edistymistä 

ennakoi lievästi opintojen aloittaminen nuorempana, ensimmäisestä hakutoiveesta valituksi tuleminen, hieman 

korkeampi matemaattinen osaaminen sekä sukupuoli (naiset). Liiketalouden koulutusohjelmassa valmistuneet opiskelijat 

saivat hieman matalampia kokonais- ja valintakoepisteitä ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa valmistuneet sekä 

edistyneet opiskelijat saivat hieman matalampia valintakoepisteitä. Puolestaan maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 

edistyneet opiskelijat saivat hieman korkeampia kokonais- ja valintakoepisteitä. Valinnansijan osalta 

maaseutuelinkeinojen ja fysioterapian koulutusohjelmien opiskelijat ovat tulleet valituksi tyypillisemmin valintakiintiön 

matalimmilta (ensimmäisiltä) sijoilta kuin viivästyneet opiskelijat. Lisäksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 

ammatillisesta koulutuksesta tulleet edistyivät opinnoissaan tyypillisemmin kuin viivästyneet opiskelijat. Tutkimuksessa 

saatiin lisäksi tulokseksi, että korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymiä suorittaneet opiskelijat 

valmistuivat tyypillisemmin kuin vähemmän opintopisteitä suorittaneet opiskelijat. 

 

Tutkimustulokset koskevat Oulun seudun ammattikorkeakoulun tiettyjä koulutusohjelmia eivätkä tulokset ole 

yleistettävissä. 

Asiasanat ammattikorkeakoulut, kvantitatiivinen tutkimus, opintojen keskeyttäminen, opintojen kesto, 

opiskelijavalinnat   
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1. JOHDANTO 

 

 

Koulutukseen hakeutumiseen ja työelämään sijoittumista ohjaavat sekä yhteis-

kunnan ja koulutusjärjestelmän rakenteelliset tekijät sekä yksilön pääomat ja kou-

lutusuraa koskevat odotukset. Koulutuksen haaste on toisaalta tukea nuoren yksi-

löllisen elämänperspektiivin rakentamista ja toisaalta täyttää yhteiskunnan ja työ-

elämän työvoima-, koulutus- ja pätevyystarpeet. (Kivinen & Rinne, 1995; 12; Vää-

rälä, 1995, 17; Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E., 2005b, 59, 61.)   

 

Opiskelijalla opintoalan sopivuus konkretisoituu usein jo opintojen alussa. Ensim-

mäinen opintovuosi on aikaa, jolloin opintojen eteneminen ennakoi sitoutumista 

opiskelupaikkaan. Opintojen keskeyttämisen syyt palautuvat usein väärään alan-

valintaan. Osa keskeyttämisen syistä liittyy yksilön henkilökohtaiseen elämäntilan-

teeseen ja korkeakoulun on vaikea puuttua niihin toimillaan. Opiskelijavalinnan 

tehtävä on valikoida koulutukseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat sekä soveltuvia 

että motivoituneita opintoihin ja tuleviin työtehtäviin.  

 

Opiskelijavalinnan näkökulmasta opintojen keskeyttämistä ja opintojen viivästymis-

tä on tutkittu aikaisemmin muun muassa aikaisemman koulu- ja valintakoemenes-

tyksen näkökulmasta (ks. esim. Kosonen, 2010c). Aihe on ajankohtainen, sillä 

merkittävän suuri osa korkeakoulussa opintonsa aloittaneista opiskelijoista kes-

keyttää opintonsa jossain vaiheessa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan lukuvuo-

den 2010/2011 aikana tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,7 prosenttia 

keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa.  
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Kasvatuspsykologian pro gradu- tutkielmassa valmistumiseen ja opintojen etene-

miseen vaikuttavat tekijät kohdentuvat opiskelijavalinnan tekijöihin. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat yhtey-

dessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen teko alkoi keväällä 2011, jolloin maisterivai-

heen harjoittelun aikana kerättiin tutkimusaineistoa opiskelijarekrytointia koskevaa 

selvitystä varten. Aineiston keruun aikana syntyi päätös syventävien opintojen tut-

kielman teosta aiheeseen liittyen.  

 
Korkeakouluille asetetut opintojen etenemistä ja valmistumista koskevat tulosta-

voitteet edellyttävät opiskelijavalinnan tehostamista ja parantamista. Valtion talo-

usarvioesityksessä vuodelle 2013 todetaan, että koulutukseen hakeutumista ja va-

lintaa tehostetaan uudistamalla haku- ja koulutustietojärjestelmä. Ammatillisen 

koulutuksen rahoitusta uudistetaan, jotta se tukee aikaisempaa paremmin koko 

ikäluokan koulutustavoitetta, koulutuksen läpäisyä, siirtymistä työelämään ja ai-

emmin opitun tunnustamista. (Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala valtion 

vuoden 2013 talousarvioesityksessä.) Korkeakoulujen yhteishaku on tällä hetkellä 

muutosten keskiössä, sillä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan syksys-

tä 2014 lähtien samassa yhteishaussa. Näillä uudistuksilla pyritään muun muassa 

alentamaan korkeakouluopintojen aloitusikää, samaan koulutukseen sellaisia 

opiskelijoita, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa 

sekä opiskelupaikkojen entistä parempaan kohdentamiseen. (Korkeakouluihin yh-

teishaku 2014.) 

 

Tutkimusaineisto on koottu Oulun seudun ammattikorkeakoulun ASIO-

opiskelijahallinto ohjelman Oracle-tietokannasta, koulutus- ja valintaperustetieto-

kannasta sekä ammattikorkeakoulun nuorten yhteyshakutilastoista (AMKYH). 

Kohderyhmänä on Oulun seudun ammattikorkeakoulun kevään 2006–2010 nuor-

ten suomenkielisessä yhteishaussa valituksi tulleet fysioterapian, liiketalouden, 

maaseutuelinkeinojen, talotekniikan, tietotekniikan ja viestinnän opiskelijat. Nämä 

opiskelijat ovat joko keskeyttäneet/valmistuneet opinnoista vuosien 2006–2010 

välillä tai edistyneet/viivästyneet opinnoissaan ensimmäisen opiskeluvuoden aika-

na. Lisäksi tutkitaan kaikkien keväällä 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yh-



3 

 

teishaussa valituksi tulleiden ja opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskelijoiden 

opiskelijavalinnan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen. 

 

Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan ammattikorkeakoulun tehtävää ja luon-

netta, opiskelijavalintaprosessia, opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästy-

misen käsitteitä sekä keskeyttämiseen ja viivästymiseen johtuvia syitä. Kolman-

nessa luvussa käsitellään tutkimuksen toteuttamisen vaiheet ja neljännessä luvus-

sa esitetään tutkimustulokset. Viides luku sisältää tutkimuksen luotettavuus poh-

dinnan. Kuudennessa luvussa esitetään loppuyhteenveto tutkimuksen tuloksista 

sekä tarkastellaan tuloksia aikaisempien tutkimusten valossa.  
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2. OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

 

 

Tässä luvussa käsitellään suomalaista ammattikorkeakoulujärjestelmää, opiskeli-

javalintaa sekä opintojen keskeyttämistä ja opintojen viivästymistä. Alaluvussa 2.1. 

käsitellään suomalaisen ammattikorkeakouluopiskelun luonnetta ja tehtävää sekä 

ammattikorkeakouluopiskeluun liittyviä yleisiä säädöksiä. Lisäksi luvussa esitel-

lään lyhyesti ammattikorkeakouluopintojen rakenne sekä tutkimuksen kohteena 

olevat fysioterapian, liiketalouden, talotekniikan, tietojenkäsittelyn, maaseutuelikei-

nojen ja viestinnän koulutusohjelmien tavoitteet sekä koulutusohjelmasta valmis-

tuneiden työtehtäviä. 

Alaluvussa 2.2. luodaan katsaus suomalaisen korkeakoulujärjestelmän opiskelija-

valintaprosessiin, tarkastellaan korkeakouluun valikoitumiseen vaikuttavia tekijöitä 

sekä opiskelijavalintaan liittyvää lainsäädäntöä. Alaluvussa 2.3. määritellään käsite 

opintojen keskeyttäminen, tarkastellaan keskeyttämiseen vaikuttavien tekijöiden 

luonnetta sekä luodaan katsaus aihetta käsittelevään suomalaiseen tutkimukseen. 

Alaluvussa 2.4. eritellään, mitä opintojen viivästymisellä voidaan tarkoittaa sekä 

millaista tutkimusta suomessa on tehty aiheeseen liittyen.  

 

Tutkielmassa tarkastellaan opiskelijavalintaa sekä opintojen keskeyttämistä ja vii-

västymistä pää-asiassa suomalaiseen tutkimustietoon nojaten. Kun eri maiden 

koulutusjärjestelmiä verrataan toisiinsa, on huomioita taustalla olevien historiallis-

ten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutukset. Suomalainen opiskelijavalintajärjestelmä 

on ainutlaatuinen, vaikka samankaltaisuuksia on löydettävissä muun muassa hol-

lantilaisesta (HBO, HBO+ ja Hoger Beroepsonderwijs) ja saksalaisesta Fachhoch-
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schule valintajärjestelmästä. Esimerkiksi Saksassa suomalaiseen valintajärjestel-

mään poiketen on linjapohjainen rakenne ja keskitettyä toimintaa. (Salminen, 

2001, 67.) 

 

 

 

2.1. Ammattikorkeakoulujärjestelmä  

 

 

Ammattikorkeakoulut (AMK), yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut muodosta-

vat yhdessä suomalaisen korkeakoulujärjestelmän. (Ammattikorkeakoulut; ARE-

NE) Ammattikorkeakoulut perustettiin tiede ja taidekorkeakouluille rinnakkaisiksi, 

autonomisiksi ja kilpailukykyisiksi koulutusväyliksi 90-luvulla (ks. esim. Stenström, 

Laine & Valkonen). Ammattikorkeakoulututkinto tuli korkeakoulujärjestelmään 

vuonna 1994 ja ensimmäiset ammattikorkeakouluyksiköt yksiköt vakinaistettiin 

vuonna 1996. Tuolloin Suomen korkeakoulujärjestelmään rakennettiin korkea-

asteen duaalimalli, jossa ammattikorkeakouluilla ja tiedeyliopistoilla oli selkeästi 

oma profiili ja tehtävät. (ARENE; Salminen, 2001, 74, 84–85.) 

 

Ammattikorkeakoulun kehittämisprosessia ajoivat silloisen koulutusjärjestelmän 

epäkohdat, pyrkimys koulutuksen laadun kehittämiseen sekä yhteiskunnan ja työ-

elämän muutosten huomioimiseen koulutuksessa. Sen aikainen koulutusjärjestel-

mä ei pystynyt vastaamaan kaikkien, erityisesti toiselta asteelta korkeakouluun 

siirtyvien nuorten koulutustarpeisiin. Korkea-asteen koulutuksen kehityksellä ja 

laajentamisella pyrittiin lisäksi turvaamaan Suomen taloudellista kehitystä ja kilpai-

lukykyä. (Salminen, 2001, 56, 69–76, 83, 88, 312.) 
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Tällä hetkellä Suomessa toimii 27 ammattikorkeakoulua, joista 25 kuuluvat opetus- 

ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på 

Åland ovat sisäasiainministeriön alaisuudessa. Ammattikorkeakoulut ovat kunnalli-

sia, kuntayhtymän omistamia ammattikorkeakouluja tai yksityisiä ammattikorkea-

kouluja. (Ammattikorkeakoulut; Ammattikorkeakoulujen hallinto, ohjaus ja rahoi-

tus.; ARENE.) Ammattikorkeakoulut ovat pääosin monialaisia ja alueellisia korkea-

kouluja, joissa suoritettavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia korkeakoulututkin-

toja. (ARENE; Salminen, 2001, 74, 84–85). Ammattikorkeakouluissa painotetaan 

ammatillista osaamista ja työelämä- ja elinkeinoyhteyksiä kun yliopistoissa koros-

tuu tieteellinen toiminta (ARENE; Salminen, 2001, 74, 84–85). Ammattikorkeakou-

lut eroavat yliopistoista vahvemman professionaalisen suuntautumisen johdosta, 

jossa koulutus suuntautuu selviin ammatillisiin tehtäviin (Lampinen & Mäkelä, 

1995, 1). 

 

Valtioneuvosto myöntää ammattikorkeakoulujen toimiluvan, johon sisältyvät mää-

räykset ammattikorkeakoulun koulutustehtävästä, koulutusaloista, opiskelijamää-

rästä ja sijaintipaikoista. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallin-

to, jota hoitavat hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää muun 

muassa ammattikorkeakoulun talousarviosta ja strategisesta kehittämisestä. 

(Ammattikorkeakoulujen hallinto, ohjaus ja rahoitus; ARENE.) Opetus- ja kulttuu-

riministeriön myöntämä kunnilta ja valtiolta tuleva rahoitus ammattikorkeakouluille 

koostuu perusrahoituksesta, hanke- ja tuloksellisuusrahoituksesta sekä ammatti-

korkeakoulujen yhteisten menojen rahoituksesta. Ammattikorkeakoululle määrä-

tään opiskelijaa kohti yksikköhinta, jonka suuruuteen vaikuttavat sen eri koulu-

tusaloilla oleva opiskelijamäärä sekä ammattikorkeakoulussa kahden vuoden ai-

kana suoritettujen tutkintojen määrä. (Ammattikorkeakoulujen hallinto, ohjaus ja 

rahoitus; ARENE.) Vuonna 2014 ammattikorkeakoululakiin on tulossa muutoksia 

ja esimerkiksi korkeakoulujenrahoitus muodostuu 70 %:sti suoritettujen tutkintojen 

ja opinnoissa edistymisen mukaan (ks. Amk-lain 351/2003, muutos 485/2013). 

 

Ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan: ”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä 

on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteelli-

siin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 

asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikor-
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keakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen 

elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä 

taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää 

elinikäistä oppimista.” (Laki 564/2009 4 §.) Ammattialansa asiantuntijalla on am-

mattiin ja tehtäviin tarvittavaa tietoa ja taitoa ja hän tuntee asiantuntijuuteensa liit-

tyvät työprosessit ja työympäristön (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen, 2005, 15).  

 

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeino- ja työelämän yhteistyö näkyy esimerkiksi pro-

jektiopinnoissa, jotka toteutetaan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Opintojen 

tavoitteena on tukea opiskelijan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä työelämän 

kehittämisvalmiuksia. (ks. esim. Liiketalouden koulutusohjelma.) Projektiopinnois-

sa yhdistyy tiedonhankinta ja ongelmanratkaisu ilman, että opiskelu on sidottu tiet-

tyyn aikaan ja paikkaan. Keskeisessä osassa on asiantuntijoiden käyttö ja muilta 

ryhmän jäsenilta oppiminen. Onnistunut projektityöskentely antaa opiskelijalle rea-

listisen kuvan todellisuudesta ja sen ongelmista. (Korhonen, 2000, 146.) 

 

Ammattikorkeakoulussa järjestetään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa ope-

tusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta, ammatillisia 

erikoistumisopintoja sekä muuta aikuiskoulutusta, avointa ammattikorkeakoulu-

opetusta sekä ammatillista opettajankoulutusta. Koulutusta järjestetään kahdeksal-

la koulutusalalla: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden-, 

liiketalouden- ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, 

luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ra-

vitsemus- ja talousala. (Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakoulussa.) Tässä tulee 

huomioida, että vuoden 2014 alussa voimaan tulevassa ammattikorkeakouluase-

tuksessa ei mainita enää koulutusala käsitteitä. 

 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina, 

joista opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ammattikorkeakoulun esityksestä.  

Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun suunnittelemia ja järjestämiä opinto-

kokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän tehtäväalueeseen ja sen 

kehittämiseen. (Laki 953/2011 19 §; Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakoulussa.) 

Koulutusohjelmien ja niiden opetussuunnitelmien tulee olla laajuudeltaan vähin-

tään kolmen ja enintään neljän lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Erityi-
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sestä syystä tutkinto voi kuitenkin olla laajempi kuin neljä vuotta. (Opiskelu ja tut-

kinnot ammattikorkeakoulussa.) Vuoden 2014 ammattikorkeakoulu lakimuutoksen 

myötä koulutusvastuista päätetään toimiluvissa eli jatkossa opetus ja kulttuurimi-

nisteriö ei tee koulutusohjelmapäätöksiä (ks. Amk-lain 351/2003, muutos 

485/2013).  

 

Ammattikorkeakoulu päättää koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, joiden sisäl-

tö vaihtelee korkeakouluittain. Opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, va-

paasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyö 

(Janhonen & Vanhanen-Nuutinen; Laki 953/2011 19 §; Opiskelu ja tutkinnot am-

mattikorkeakoulussa). Korhonen (2000) kiteyttää ammattikorkeapedagogiikan seu-

raavasti: ”Ammattikorkeakoulupedagogiikka korostaa ammatillista kasvua ja kehi-

tystä työelämälähtöisessä, oppijan omaa aktiivisuutta ja ryhmäprosessia painotta-

vassa oppimisessa” (Korhonen, 2000, 147). Yksilön ammattikäsitys muodostuu 

prosessissa, johon vaikuttavat voimakkaasti kasvatuksen ja koulutuksen kautta 

saadut tiedot ja taidot, kasvatus- ja työympäristö. Tähän prosessiin vaikuttavat 

myös kasvattajien ja kouluttajien asenteet. (Räsänen, 1994, 7.) 

 

Seuraavassa eritellään lyhyesti ammattikorkeakoulun opintokokonaisuudet niin 

kuin ne on kirjattu valtioneuvoston asetukseen: ”Perusopintojen tavoitteena on an-

taa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä 

yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija tehtävä-

alueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle 8 §:ssä 

tarkoitettu kielitaito. Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija amma-

tillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä 

niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija valmistuttuaan 

kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrit-

täjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen.” (Asetus 352/2003 7 §.) 

”Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammat-

tiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista 

osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.” (Asetus 352/2003 

7 §.) ”Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia so-

veltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijateh-

tävässä.” (Asetus 352/2003 7 §).  
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Lopuksi esitellään lyhyesti fysioterapian, liiketalouden, maaseutuelinkeinojen, talo-

tekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman sekä viestinnän koulutuksen suun-

tautumisvaihtoehtoehtojen koulutuksen tavoitteita sekä alan työtehtäviä. Esimerk-

kinä käytetään Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintosuunnitelmaan vuodelta 

2012–2013.  

 

Fysioterapian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita eri-ikäisten 

ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseen sekä ylläpitoon. Fysioterapian 

menetelmiä ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta sekä fysikaalinen ja manuaali-

nen terapia. Fysioterapeutit työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla tai yrit-

täjinä. (Fysioterapian koulutusohjelma.) Liiketalouden koulutusohjelman tavoittee-

na on antaa valmiudet asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä itsenäisenä yrittäjänä 

toimimiseen. Liiketalouden suuntautumisvaihtoehdosta riippuen työtehtävät voivat 

olla esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän, logistiikan, taloushallinnon tai henkilös-

töjohtamisen tehtäviä. (Liiketalouden koulutusohjelma.) 

  

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita tieto-

järjestelmien ja tietoverkkojen kehittämis- ja ylläpitotehtäviin. Koulutusohjelman 

opintoihin sisältyvät laaja-alaiset tiedot ICT-alasta ja sen soveltamisesta ihmisten 

ja organisaatioiden toimintaan. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdosta riip-

puen, työtehtävät voivat olla esimerkiksi www-sivujen suunnittelu ja toteutus, IT-

tukihenkilö tai käyttöohjeiden tekeminen. (Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) 

 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman tavoitteena on kehittää maaseudun elin-

keinoja liiketaloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta keskeisiksi koulut-

tamalla asiantuntijoita ja yrittäjiä. Agrologi voi toimia esimerkiksi tuottajana, palve-

luyrittäjänä, alan kehittäjänä tai ympäristöasiantuntijana. (Maaseutuelinkeinojen 

koulutusohjelma.) Talotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa elin-

keinoelämän tarpeisiin asiantuntijoita, jotka toteuttavat terveellistä ja viihtyisää 

asuin- ja työympäristöä. Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia suunnittelu-, pro-

jektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuo-

tekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä, asiantuntija- ja opetustehtävissä LVI-

alalla. (Talotekniikan koulutusohjelma.) 
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Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joiden viestin-

tätaitoihin yhdistyy ymmärrys ihmisestä, yhteiskunnasta ja siitä, miten kehittyvää 

tietotekniikkaa voidaan käyttää hyväksi viestinnässä. Viestinnän koulutusohjel-

massa haetaan suoraan suuntautumisvaihtoehtoihin. Tässä tutkimuksessa ovat 

mukana kuvallisen viestinnän-, mediatuottamisen-, ja journalismin suuntautumis-

vaihtoehdot. Ohjelmassa koulutetaan viestinnän asiantuntijoita median asiantunti-

jatehtäviin ja sisällöntuottamiseen. Esimerkiksi journalisti työskentelee toimittajana 

ja journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviesti-

missä. (Viestinnän koulutusohjelma.) 

 

 

 

2.2. Opiskelijavalinta  

 
 

Seuraavassa tarkennetaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän opiskelijavalin-

nan sisältöä, koulutukseen valikoitumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelijava-

linnan käytännön toteutumista lainsäädäntöön nojaten. Mielityinen ja Moitus 

(2002) esittävät, että opiskelijavalinnalla, valintajärjestelmällä, valintamenettelyillä 

ja valintakäytännöillä tarkoitetaan usein samaa asiaa, mutta käsitteiden käyttö pe-

rustuu siihen, mitä halutaan korostaa. Yleisesti käsitteillä tarkoitetaan oppilaitok-

sen aktiivisia valintatoimia, valinnan teknisiä ja organisatorisia puolia sekä valin-

nan kriteereitä. (Mielityinen & Moitus 2002, 17–18.) Valintatoimien rinnalla opiskeli-

jarekrytointi muodostaa osan ohjausjärjestelmästä. Rekrytoinnin tavoite on saada 

opiskelijavalintoihin ja sitä kautta koulutukseen ohjatuksi ammattiin sopivimmat 

henkilöt. (Kalaja, 2008: 33; Ahola, Kivinen ja Rinne, 1991, 45.)  
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Korkeakoulujen valintajärjestelmää voidaan tarkastella sekä koulutusvirtojen ohja-

usjärjestelmänä, jossa ovat keskiössä opiskelupaikkojen tarkoituksenmukainen 

jakautuminen sekä opiskelupaikkojen kysynnän ja tarjonnan lähentäminen tai haki-

joiden toiveita täyttävänä järjestelmänä. Hakijoiden kannalta on huolehdittava, että 

hakija pääsee toiveitansa vastaaviin opintoihin ja valintajärjestelmässä annetaan 

mahdollisimman realistinen kuva opinnoista. Valintajärjestelmän tulisi myös no-

peuttaa opintoihin sijoittumista, tulisi olla ymmärrettävä sekä valintamenetelmien 

pätevyyden tulee olla perusteltavissa hakijoille. Lisäksi valintajärjestelmää voidaan 

arvioida hallinnollisen toimivuuden näkökulmasta, jossa huomio on hakuprosessin 

toiminnan sujuvuudessa ja kustannusten kohtuullisuudessa (vrt. tutkintotuotta-

vuus). Valintajärjestelmää voidaan myös tarkastella koulutusyksikön tavoitteita to-

teuttavana järjestelmänä, jossa pyritään siihen, että eri aloille saadaan sisällölli-

sesti motivoituneita ja lahjakkaita opiskelijoita, joiden kiinnittymisaste on korkea. 

Valintajärjestelmä tulee tukea koulutustavoitteiden saavuttamista ja valintajärjes-

telmällä tulee estää epätarkoituksenmukainen (esimerkiksi alalle soveltumatto-

muus) valikoituminen. (Jussila, 1996, 25.) 

 

Opiskelijavalinnan lähtökohtainen pyrkimys on tavoittaa hakijamateriaalista ne yk-

silöt, joilla riittävät tiedot ja taidot opintojen suorittamiseen ja, jotka kykenevät hyö-

dyntämään oppimaansa työelämässä (Huttunen, 2010, 22). Tavoitteena on, että 

opiskelija on aidosti motivoinut koulutusalalle, eli opiskelijan mielenkiinto kohdistuu 

koulutuksen sisältöihin ja työtehtäviin sekä vastaa opiskelijan mielihaluja, intohi-

moja ja toiveita (Kalliosalmi, 1989, 21; Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E., 2005a, 10; 

Peltonen, 1985, 52; Peltonen & Ruohontie, 1992, 10).  

 

Jalkanen ja Määttä (1982) määrittelevät koulutukseen valikoitumisen tapahtumak-

si, jossa koulutuksessa olevan opiskelijajoukon ominaisuudet muuttuvat, useimmi-

ten koulutusasteelta toiselle siirtyessä (Jalkanen & Määttä, 1982, 1). Koulutukseen 

valikoituminen rakentuu yksilön omaehtoisista valinnoista ja oppilaitosten suorit-

tamasta opiskelijavalinnasta. Lisäksi valikoitumiseen ja yksilön uraan vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi yksilön sosiaalinen tausta, kulttuuriset ja alueelliset 

tekijät, sukupuoli sekä aikaisemmat koulusaavutukset. (Ahola, 1995, 17; Jussila, 

1996, 2; Jalkanen & Määttä, 1982, 1) Ympäröivä yhteiskunta rajaa osaltaan yksi-

lön koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, toisaalta yksilön oma elämänohjaus 
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vaikuttaa kehitykseen ja kehitysympäristöjen valintaan ja vaihtoehtojen karsintaan. 

Elämän ohjaus perustuu ihmisen motivaatiolle ja tavoitteille, joihin vaikuttavat yksi-

lölliset piirteet sekä elämänhistoria. (Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E., 2005b, 59, 

61.)   

 

Kun yksilön uraa ja toimintamahdollisuuksia tarkastellaan laajemmasta yhteiskun-

nallisesta positiosta, käytetään käsitettä institutionaalinen ura, jolla tarkoitetaan 

yhteiskunnan ja instituutioiden tarjoamia tai määräämiä mahdollisuuksia ja rajoi-

tuksia valinnoille. Koulujärjestelmän valintamahdollisuudet muodostavat yhden ins-

titutionaalisen uran perustan. Suomessa keskeiset kouluvalinnat tehdään ensin 

peruskoulun jälkeen sekä myöhemmin lukion tai ammattikoulun jälkeen. (Salmela-

Aro, K. & Nurmi, J.-E., 2005b, 57.)  

 

Suomessa korkeakouluilla on perinteisesti ollut paljon päätösvaltaa opiskelijava-

linnoista ja hakusysteemi on ollut hajautettu. Korkeakoulutuksen massoittumisen 

myötä siirryttiin keskitetympään hakujärjestelmään. Lisäksi hakuyhteistyön ja yh-

teishaun kehityksen taustalla olivat tiettyjen koulutusalojen erityistarpeet. (Ahola & 

Nurmi, 1998, 14.) Suomessa otettiin käyttöön Husenin (1976) kehittämä Numerus 

clausus kilpailumalli, jossa sisäänottokiintiötä suurempi hakijamäärä kilpailee opis-

kelupaikoista, tiedeala ja koulutusohjelmakohtaisten valintakriteerien mukaisesti 

(Kalaja, 2008, 35). 

 

Korkeakoulujen keskeisiä valintakriteerejä ovat aikaisemmasta koulumenestykses-

tä sekä valintakoemenestyksestä saadut pisteet. Korkeakouluissa on käytetty va-

lintakokeita 1960-luvulta lähtien. Tuolloin valintakokeita tarvittiin karsintaan, sillä 

pelkät todistuksen eivät riittäneet erottelemaan hakijoita. Valintakokeiden käytölle 

esitettyjä perusteita ovat muun muassa hakijoiden motivoituneisuuden mittaami-

nen, realistisen kuvan antaminen opintoalan substanssista, mahdollisuus erilaisen 

koulutustaustan omaavien hakijoiden yhteismitallisen vertailun, opintojen tietyn 

lähtötason varmistaminen sekä toisen mahdollisuuden tarjoaminen koulussa hei-

kosti menestyneille. Valintakokeiden vaativuusastetta voidaan myös säädellä ja 

sisältöä kehittää tarpeiden mukaan. (Jussila, 1996, 39–40.) 
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Opiskelijavalinta on monivaiheinen toimien ja päätösten prosessi, niin hakijan kuin 

koulutusyksikön kannalta, minkä oletetaan perustuvan johonkin hyväksyttyyn testi-

teoriaan (Kosonen, 2002a; 2007b). Kalaja (2008) viittaa Gronbachin ja Gleserin 

(1965) klassiseen valintateoriaan, jossa valintamenettelyitä voidaan lähestyä joko 

yksilöllisen valinnan, (ammatinvalinta) tai institutionaalisen valinnan (työntekijöiden 

valinta) näkökulmasta. Valinnat suoritetaan yksivaiheisena tai useampivaiheisena 

valintamenettelynä, jossa yksivaiheinen perinteinen valintamenettely perustuu tes-

taukseen, jossa lopullinen valinta tehdään kahdessa eri kriteerejä sisältävissä vai-

heissa. Testiä voidaan pitää joko päätöksenteon välineenä tai sisäänpääsyn kri-

teerinä. Jälkimmäisessä tarkkojen numeraalisten mittausten, kuten koulumenes-

tyksen, arvioidaan riittävästi ennustavan yksilön määrällisiä ominaisuuksia. Kun 

testi on päätöksenteon välineenä, hakijat kategorisoidaan tiettyjen ominaisuuksien 

mukaisesti. Tällöin yksilön ominaisuuksien arvioidaan tulevan esiin vasta pidem-

mällä aikavälillä tai erissä. (Gronbach & Gleser, 1965, 34, 69–70; 135–137; Kalaja, 

2008, 29.) Suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän opiskelijavalinnoissa va-

linta suoritetaan usein kaksivaiheisesti, niin että valintakoekutsu edellyttää tiettyä 

alkupistemäärää, joka perustuu muun muassa hakijan aiempaan koulu- ja työko-

kemukseen sekä koulutuspaikan sijaan hakutoivejärjestyksessä.   

 

Ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesi valinnanperusteista, joita voidaan muo-

kata vuosittain vastaamaan koulutusalojen toiveita (Rantanen, 2004b, 16). Tämän 

tutkimuksen kohderyhmänä on Oulun seudun ammattikorkeakoulussa nuorten 

suomenkielisessä yhteishaussa hakeneet opiskelijat. Yhteishaun valintaperusteet 

perustuvat vuosittaisiin rehtorin päätöksiin. Valintakokeeseen kutsuttavien määrä 

sekä valintakoekutsun peruste vaihtelee vuosi- ja koulutusohjelmakohtaisesti. 

Pää-osassa koulutusohjelmista valintakoekutsun perusteena on koulumenestys ja 

ensimmäinen hakutoive. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä vaihtelee edel-

leen vuosi- ja koulutusohjelmakohtaisesti.   

 

Opiskelijat saavat kokonaisvalintapisteitä koulumenestyksestä, työkokemuksesta, 

valintakokeesta sekä ensimmäisestä hakutoiveesta. Pää-osassa koulutusohjelmis-

ta eniten painoarvoa on aikaisemmalla koulumenestyksellä. Valintapisteiden, kou-

lumenestyksen, työkokemuksen, valintakokeen ja hakutoiveen painoarvo vaihtelee 

koulutusohjelma- ja vuosikohtaisesti. Koulutusohjelmasta ja valintaperustevuodes-
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ta riippuen opiskelijalla on mahdollisuus saada pisteitä työkokemuksesta tai va-

rusmies- ja siviilipalveluksesta. Tämä lisäksi ammattikorkeakoulun valintajonot 

vaihtelevat vuosi-, korkeakoulu- sekä koulutusohjelmakohtaisesti. Ammattikorkea-

koulutukseen järjestetään vuosittain kolme erillistä yhteishakua: vieraskieliseen 

nuorten koulutukseen, suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen ja aikuiskoulutuk-

seen ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. (Ammattikorkeakouluun.) Syk-

systä 2014 hakujärjestelmä muuttuu siten, että ammattikorkeakouluun ja yliopis-

toon haetaan samassa yhteishaussa. 

 

Ammattikorkeakoulujen yleiset opiskelijavalintojen edellytykset on kirjattu ammatti-

korkeakoululakiin: ”Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ot-

taa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 1) lukion oppimäärän tai ylioppilastut-

kinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 2) am-

matillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin 

opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tarkemmin säädetään; 3) ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perus-

tutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaava aikaisem-

man tutkinnon sen mukaan kuin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tar-

kemmin säädetään; tai 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa 

antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.” (Amk-lain 351/2003, muutos 

564/2009.) 

 

Mahdollisimman monelle korkeakouluun hakevalle pyritään varmistamaan opiske-

lupaikka (ks. Jussila, 1996, 35). Opiskelijoiden karsintaa tulee suorittaa oikeuden-

mukaisesti ja hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita (ks. Laki 

564/2009 22). Rajatun haun mallin mukaisesti opiskelija voi yhteishaussa hakea 

neljään koulutuspaikkaan hakutoivejärjestyksen mukaisesti (ks. Jussila, 1996, 35). 

Vuonna 2009 voimaan astuneen yhden paikan säännöksen mukaan opiskelijaksi 

hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelu-

paikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista (Yhden paikan säännös).  
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2.3. Opintojen keskeyttäminen 

 

 

Opintojen keskeyttäminen on osa koulutukseen liittyvää valikointiprosessia, jossa 

sekä koulutusjärjestelmä suorittaa valikointina ja yksilö itse tekee koulutus- ja am-

matinvalintaratkaisuja (Stenström, 1991, 273). Tässä luvussa tarkastellaan opinto-

jen keskeyttämisen määritelmää sekä keskeyttämiseen johtavia syitä yksilön ja 

koulutusinstituution näkökulmasta. Opintojen keskeyttäjät eivät ole yhtenäinen 

joukko, vaan syyt ovat usein moninaisia sekä suhteessa siihen, miten keskeyttä-

minen määritellään. Keskeyttämisen syitä on haettu muun muassa valintajärjes-

telmästä, opiskelijoiden opinto-oikeuden määrittelystä, tutkintojärjestelmästä, kou-

lutustarjonnasta, opetusjärjestelyistä, opiskelijoiden työssäkäynnistä, ammatillisen 

kuvan epäselvyydestä, korkeakoulujen resursoinnista, opintotukijärjestelmästä, 

alan työllisyystilanteesta ja palkkatasosta sekä alakohtaisista tekijöistä (Lehikoi-

nen, Saarinen, Siren & Jäppinen, 2003, 19).  

 

Näin ollen opintojen keskeyttämisen määritelmän saa erilaisia sisältöjä riippuen 

siitä määritelläänkö se yksilön, ammattikorkeakoulujärjestelmän, aloitusyksikön tai 

yhä laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta (Lerkkanen, 2002, 40). Korkea-

koululle opintojen keskeytyminen ja viivästyminen vaikuttaa muun muassa opetus- 

ja kulttuuriministeriön korkeakoululle myöntämään rahoitukseen, sillä tutkintotuot-

tavuus on yksi rahoituksen suuruuteen vaikuttavista kriteereistä. Yhteiskunnassa 

väestön ikääntyessä on välttämätöntä saada uusia osaajia työmarkkinoille ja pi-

dentää työuria. Tämä edellyttää opiskelijoiden valmistumisiän alenemista.  

 

Opintojen keskeyttämisen luonne vaihtelee sen mukaan, onko keskeyttäminen ti-

lapäistä, lopullista tai siirtymistä korkeakoulujärjestelmän sisällä (Lerkkanen, 2002, 
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40). Opintojen keskeyttäminen tarkoittaa harvassa tapauksessa opintojen lopullis-

ta keskeyttämistä ja koulutusmarkkinoilta syrjäytymistä. Lerkkanen (2002) käyttää 

keskeyttämiskäsitteen sijaan ilmaisua muutos opintopolussa, jossa suurin osa aloi-

tusyksikössä keskeyttäneistä opiskelijoista jatkaa opintojaan toisessa korkeakou-

lussa, yleisemmin yliopistossa (Lerkkanen, 2002, 40–42, 134–136). Liljander 

(1996) puolestaan ryhmittelee keskeyttäneet totaalikeskeyttäjiin ja koulutuksesta 

toiseen siirtyneisiin. Koulutuksesta toiseen siirtyneet ovat lähteneet aloitusyksikös-

tä ilman, että he ovat suorittaneet siellä tutkinnon loppuun. Totaalikeskeyttäjät ovat 

siirtyneet korkeakoulukentältä työmarkkinoille ilman loppututkintoa, heistä kuiten-

kin osa aloittaa opinnot uudestaan hyvinkin pitkien aikojen jälkeen. (Liljander, 

1996,15–16.)  

 

Opintojen keskeyttämisestä on kehitetty erilaisia selittäviä malleja. Kalima (2011) 

esittelee väitöskirjassaan Gooderhamin teorian, jossa keskeyttämistä tarkastellaan 

kolmesta eri näkökulmasta: psykososiaalinen, interaktionistinen ja ulkoisten rajoi-

tusten teoria. Psykososiaalisessa teoriassa keskitytään niihin psykososiaalisiin 

ominaisuuksiin, kuten motivaatio- ja persoonallisuustekijöihin, joita liitetään opin-

tonsa keskeyttäneisiin opiskelijoihin. Interaktionalistisessa, vuorovaikutteisessa 

teoriassa opintojen keskeyttämisen syyt johtuvat yksilön psyko-sosiaalisten luon-

teenpiirteiden ja opiskeluympäristön (esimerkiksi opetustilanteeseen liittyvät teki-

jät, kuten opettajat ja muut opiskelijat) välisen vuorovaikutuksen epäonnistumises-

ta. Ulkoisten rajoitusten teoriassa opintojen keskeyttämisen syyt ovat oppilaitoksen 

ulkopuolella. Tämän kaltaisia keskeyttämisen syitä ovat muun muassa terveys, 

työ, muuttaminen ja perhesuhteisiin liittyvät asiat. (Kalima, 2011, 37.)  

 

Interaktionistisen ja psykososiaalisen teorian yhdistelmä selittää opintojen keskeyt-

tämisen kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksikin opintojen keskeyttämiseen vaikut-

taa oppilaitoksessa vallitseva heikko sosiaalinen vuorovaikutus, joka johtuu henki-

löiden tietyistä psykososiaalista luonteenpiirteistä. Keskeyttämisen syyt johtuvat 

oppilaitoksen sisäisistä tekijöistä, joita voidaan vähentää oppilaitoksen toimenpi-

teillä sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Toiseksi opintojen keskeyttämi-

nen johtuu oppilaitoksen ulkopuolisista, yksilön henkilökohtaisen elämän aiheut-

tamista paineista, joihin ei oppilaitoksen toimenpiteillä voida juurikaan vaikuttaa. 

(ks. Kalima, 2011, 37.) Kuitenkin esimerkiksi mielenterveyteen liittyvät ongelmat 
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vaativat toimivaa opiskelijaterveydenhuoltoa, johon opiskelija voi esteettömästi tu-

keutua. 

 

Vesikansa, Lempinen ja Suomela (1998) ryhmittelevät opintoihin vaikuttavat tekijät 

ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat: toimeentuloon liittyvät 

(opintojen rahoitus, ansiotyön teko)-, yliopistoinstituutioon (opetus, ohjaus, ilmapii-

ri)-, tutkinnon rakenteeseen liittyvät (koulutusala ja opiskelun muoto)-, työllisyysti-

lanteeseen liittyvät (työelämässä arvostetut kvalifikaatiot, työtilanne) tekijät. (Vesi-

kansa, Lempinen ja Suomela 1998, 8-9.) Koulutukseen liittyvät statusodotukset 

sekä koulutuksen avaamat ammatti- ja uranäkymät vaikuttavat opintojen kiinnos-

tavuuteen ja koulutuksesta toiseen siirtymiseen (Liljander, 1996, 62). Sisäisiin teki-

jöihin kuuluvat motivaatiotekijät, orientaatiotekijät sekä suuntautuneisuus koulu-

tusalalle (alavalinnan selvyys ja varmuus) (Vesikansa, Lempinen ja Suomela 

1998, 8-9).  

 

Savonia ammattikorkeakoulussa tehdyn opintojen keskeyttämistä koskevan tutki-

muksen mukaan nuorten keskeyttämisen syyt osoittautuivat hyvin moniulotteisiksi. 

Merkittävimmiksi syiksi nousivat vaikea elämäntilanne, muutto toiselle paikkakun-

nalle, opettajien ammattitaitoon, opetukseen laatuun ja sisältöön liittyvät tekijät se-

kä väärä alan valinta. (Laitinen, A. & Halonen, M. 2007, 57–60.)  

 

Vuorisen ja Valkosen vuonna 2001 toteutetussa keskeyttämistä koskevassa tutki-

muksessa osoitettiin 12 keskeyttämisperiaatetta: vääräksi osoittautunut alan valin-

ta, työhön meno, menestymisvaikeudet, ammattikorkeakoulu ei vastaa odotuksia, 

halu mennä yliopistoon, motivaation puute, terveyteen liittyvät syyt, taloudelliset tai 

henkilökohtaiset syyt, äitiysloma tai hoitovapaa tai siirtyminen toiselle paikkakun-

nalle. (Vuorinen, P. & Valkonen, 2001, 61.) Lukuvuodesta 2003–2004 käyttöön 

otetun opiskelijoiden poissaolo-oikeuden myötä opiskelijoilla on oikeus ilmoittautua 

poissaoleviksi enintään kahdeksi lukukaudeksi. (ks. esim. Asetus 352/2003 23 §). 

Käytännössä tämä mahdollistaa opintojen joustavamman suunnittelun, mikäli esi-

merkiksi muuttunut elämäntilanne ei mahdollista täysipäiväistä opiskelua.  

 

Kalima (2011) on tutkinut opintojen pitkittymiseen ja keskeyttämiseen johtavia syi-

tä Helsingin ammattikorkeakoulussa vuosina 2002–2007. Tutkimusjoukon muo-
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dostivat normiajan ylittäneet kulttuuri- ja palvelualan, sosiaali- ja terveysalan sekä 

tekniikan ja liikenteen toimialan opiskelijat. Keskeisimmät keskeyttämisen syyt oli-

vat ansiotyön tekeminen ja taloudelliset tekijät. Muut syyt liittyivät opiskelijan elä-

mäntilanteeseen sekä opetus- ja ohjaustoiminnan puutteisiin. Opiskelijat kokivat 

saavansa heikoimmin ohjausta henkilökohtaiseen opintosuunnitelman tekemiseen, 

henkilökohtaisiin asioihin, urasuunnitteluun sekä erityisohjausta poissaolevaksi il-

moittautumisen jälkeen. Kaikista heikoimmin opiskelijat arvioivat koulutuksessa 

toteutuvan opiskelijalähtöisen opetuksen. Enemmistö opiskelijoista koki voivansa 

heikosti vaikuttaa opetettavien aineiden sisältöön eikä opetuksessa otettu riittäväs-

ti huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita. Keskeyttäminen oli korkeinta teknii-

kan- ja liikenteen alalla (72,9 %), jossa opiskelijat kokivat saavansa vähiten opis-

kelijalähtöistä opetusta ja opinto-ohjausta. Tässä joukossa opiskelijoilla oli myös 

eniten ongelmia opiskelun omatoimisuuteen liittyvissä tekijöissä, kuten opintojak-

sojen suorittamisessa. (Kalima, 2011, 6, 95, 219–228, 236.)  

 

Kaliman (2011) väitöskirja tutkimuksen teoreettinen lähtökohta perustuu Tinton in-

teraktionalistiseen (vuorovaikutteinen), instituutio orientoituneeseen pitkittäismalliin 

opintojenlopettamispäätökseen johtavista tekijöistä. Oppilaitoksilla on sekä aka-

teemisia ja sosiaalisia järjestelmiä, joihin integroituminen ennustaa parhaiten opin-

tojen keskeyttämisen. Akateemiseen järjestelmään kuuluvat opintojen suorittami-

seen liittyvät muodolliset tekijät, kuten opetus sekä epäviralliseen osaan kuuluvat 

opettajien vuorovaikutussuhteet opiskelijoiden kanssa. Sosiaalisen järjestelmän 

viralliseen puoleen kuuluvat opiskelijan vuorovaikutus vertaisopiskelijoiden ja hen-

kilöstön kanssa muodollisen luokkahuonetoiminnan ulkopuolella ja epämuodolli-

seen puoleen kuuluva opiskelijoiden vuorovaikutussuhteet vertaisryhmien kanssa. 

Opiskelijoiden lopettamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä ennen opintojen aloitta-

mista ovat opiskelijoiden piirteet (opiskelijoiden taustat, taidot ja valmiudet ja ko-

kemukset aiemmasta opiskelusta), opiskelun päämäärä ja institutionaalinen sitou-

tuminen. Opintojen aikaisia tekijöitä ovat institutionaaliset kokemukset (akateemi-

sessa sekä sosiaalisessa järjestelmässä), henkilökohtainen, normatiivinen integ-

raatio, päämäärä ja oppilaitokseen sitoutumisen aste ja opiskeluprosessin tulos. 

(Kalima, 2011, 37–46; Tinto, 1998, 9-10.) 
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Tinto (1987) luokittelee opintonsa keskeyttäjät akateemisiin epäonnistujiin ja va-

paaehtoisiin opintonsa keskeyttäjiin. Akateemiset epäonnistujat ovat akateemiselta 

tasoltaan heikkoja, mutta heidän sitoutumisensa oppilaitokseen on korkea. He 

suorittavat opintonsa loppuun tai lopettavat opintonsa sillä he eivät kykene suorit-

tamaan opintoja oppilaitoksen vaatimusten mukaisesti. Opintonsa vapaaehtoisesti 

lopettavat opiskelijat ovat akateemiselta tasoltaan hyviä, mutta heidän sitoutumi-

sensa oppilaitokseen on heikko. Nämä opiskelijat lopettavat opintonsa vapaaeh-

toisesti kesken, siirtyvät toiseen oppilaitokseen tai palaavat myöhemmin samaan 

korkeakouluun opiskelemaan. Keskeyttämispäätökseen vaikuttaa merkittävästi 

opiskelijoiden, oppilaitoksen edustajien ja vertaisopiskelijoiden välisen vuorovaiku-

tuksen puuttuminen, joka voi pitkittyneenä johtaa eristäytymiseen oppilaitoksen 

toiminnasta. (ks. Kalima, 2011, 37–46.) 

 

Edellisten mainittujen tekijöiden lisäksi opiskelijoiden sosioekonomisella taustalla 

on todettu olevan yhteys opintojen keskeyttämiseen (esim. Jalkanen, 1973). Lil-

janderin (2002) tutkimuksessa opiskelijoiden sosiokulttuurinen asema näyttäytyi 

olevan yhteydessä opiskelijan koulutustasoon: opintojen keskeyttämisriski kasvoi 

kodin koulutusasteen laskiessa. Myös koulutuksenvaihdolla vaikutti olevan yhteys 

opiskelijoiden sosioekonomiseen taustaan, sillä korkeammista lähtökohdista tulleet 

jatkoivat todennäköisemmin korkeakoulutuksen nousureiteille kuin heikommista 

lähtökohdista tulleet ajautuivat laskeutuviin koulutusuomiin. (Liljander, 2002, i, 60.) 

Kalima (2011) pohtii, että alemmasta sosioekonomisesta taustasta lähtevät koke-

vat enemmän taloudellisia vaikeuksia ja motivaation puutetta koulutuksessa kuin 

paremmasta taustasta lähtevät. Matalan sosioekonomisen statuksen omaavat 

vanhemmat eivät välttämättä aseta lapsilleen korkeita koulutuksellisia tavoitteita. 

Usein kuitenkin alemmasta sosioekonomisesta taustasta tulevat kokevat parem-

mista lähtökohdista tulevia opiskelijoita enemmän tyydytystä opiskelusta. Korke-

ammasta asemasta tulevat opiskelijat saattavat puolestaan pitää ammattikorkea-

koulutasoista opiskelupaikkaa itsestään selvyytenä. (Kalima, 2011, 258.)  

 

Perheen- ja lähipiirin koulutusta koskevat odotukset voivat merkittävästi vaikuttaa 

nuorten koulutusta koskeviin valintoihin. Lerkkanen (2002) on tutkinut koulutus- ja 

uravalinnantavoitteen saavuttamista haittaavien ajatusten yhteyttä opintojen kes-

keyttämiseen sekä opiskelijoiden ohjaustarpeisiin. Haittaavilla ajatuksilla tarkoite-
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taan opiskelijan omia tai hänen lähipiirin asettamia vaatimuksia, jotka vaikeuttivat 

opiskelijan koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista. Tutkimuksen mu-

kaan haittaavien ajatusten määrä on yhteydessä opintojen ennalta suunnittelemat-

tomaan keskeyttämiseen sekä kattavampaan yksilöohjauksen tarpeeseen kahden 

ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Haittaavat ajatukset ilmenivät kolmena ulot-

tuvuutena: a) vaikeutena sitoutua koulutuspaikan valintaan ja b) vaikeutena aloit-

taa valintaprosessi sekä c) valinnan riippuvuutena muiden mielipiteistä. Tutkimuk-

sen pohjalta Lerkkanen esittää kehittämisehdotuksia ammattikorkeakoulujen opin-

tojen ohjaukselle. Korkeakoulun ohjauspalvelut tulee määritellä selkeämmin ja 

koulutuksen pakkomallisesta rakenteesta tulee siirtyä kohti opiskelijoiden henkilö-

kohtaista sitoutumista. Lisäksi ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstön ammatti-

taidon kehittämiseen tulee kiinnittää parempaa huomiota. (Lerkkanen, 2002, 65–

72, 134–136, 160–162.)   

 

Suuri osa korkeakoulujen opiskelijavalintojen ongelmista johtuu opintoalan valin-

nan epävarmuudesta ja nuorten opiskelijoiden kypsymättömyydestä (Jussila, 

1996, 3). Ahola ja Nurmi (1998) ovat tutkineet korkeakoulutukseen hakeutumista, 

pääsyä ja nuorten koulutuskokemusten ja -odotusten ja koulutusjärjestelyjen yhty-

eenosuvuutta. Tutkimustuloksissa nousi esille, että koulutuspaikkaa haettiin jos-

sain tapauksissa vain harjoitusmielessä, kokeeksi tai huvin vuoksi. Vain osalla 

opiskelijoista on kiteytyneet koulutuspreferenssit ja heistä vain osalla nämä perus-

tuivat selvään ura- tai ammattisuunnitelmaan. (Ahola & Nurmi, 1998, 5, 27, 130.) 

Myös Kaliman (2006) tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tutkimustuloksia: 

kolmasosa lukion juuri päättäneistä abiturienteista koki tulevan opinto- ja amma-

tinvalinnan epäselväksi (Kalima, 2011, 220).  

 

Lerkkanen (2002) pohtii, että tietoisen ammatinvalinnan merkitys on kaventunut ja 

koulutus ja uravalinta on alkanut muistuttaa ikään kuin strategista peliä koulusää-

dösten keskellä. Koulutukseen hakautuminen voi olla valintaa kokeilun kautta, jos-

sa opiskelija aloittaa opintonsa koulutusalalla ilman suuria ennakkotietoja. (Lerk-

kanen, 2004, 37.) Opiskelija on koulutuspaikassa ikään kuin valmentautumassa 

ensisijaisesti haluamalleen koulutusalalle (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppi-

nen, 2003, 21). Keskeyttäminen koulutuspaikan vaihtona on lisäksi yleisempää 

tilanteessa, jossa kilpa koulutuspaikoista on kasvanut (Antikainen et al., 245–246). 
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Institutionaaliset normit pakottavat nuoret hakemaan mahdollisimman moniin paik-

koihin varmistaakseen pääsyn koulutukseen. Tämä näkyy myös pääsykokeeseen 

osallistuneiden määrässä, sillä useilla aloilla vain 60–80 % osallistuu lopulta valin-

takokeisiin. (Jussila, 1996, 3.)  

 

Opiskelupaikan hakuvaiheessa tieto tulevasta työnkuvasta on nuorelle usein epä-

selvä. Opintojen edetessä opiskelijan käsitys työalasta ja uravaihtoehdoista kehit-

tyy ja muuttuu läpi koko opintojen. Osassa koulutuksissa, kuten lääkärin tai opetta-

jan koulutuksessa, ammatillinen professio on selkeä. Opiskelijoille, joilla on hyvät 

etukäteistiedot tulevasta ammattialastaan, kuva ammatista laajenee ja realisoituu 

opintojen aikana. Koulutusaloilla, joissa ammatillinen kuva on tuntematon ja työllis-

tymismahdollisuudet ovat rajallisia voi heikentää opiskeluun kohdistuvaa motivaa-

tiota ja johtaa äärimuodossa opintojen keskeyttämiseen. Ammatillisen alan epä-

selvyys voi johtaa epävarmuuteen alan soveltuvuudesta. Tästä näkökulmasta 

opiskelijan tulisi konkreettisesti nähdä, mitä hyötyä opinnoista hänelle on motivoi-

tuakseen ja sitoutuakseen opintoihin. (Mäkinen, 2004, 60–65, 72.)   

 

Yksilön kannalta yksittäiset koulutusvalinnat eivät välttämättä ole lopullisia ja mää-

rääviä. Opintojen keskeyttäminen voi toimia ikään kuin uranrakennuskeinona. (An-

tikainen et al., 2000, 245–246.) Keskeyttäminen voi merkitä uutta uravalintaa ja 

uuden opiskelualueen aloittamista (Kalima, 2011, 31). Opintojen myöhempään 

aloitusikään ja koulutukseen sitoutumiseen vaikuttaa myös se, että nuoruus ikä-

vaiheena on pidentynyt merkittävästi viimeisen sadan vuoden aikana. Arnett 

(2004) käyttää nuoruuden ja aikuisuuden väliin jäävästä ajanjaksosta käsitettä 

muotoutuva aikuisuus (Emerging adulthood), jossa nuoruus nähdään sijoittuvan 

ikävuosiin 18–25. Jos nuoruusiän päättymistä mitataan aikuiseen rooliin siirtymi-

senä, kuten vanhemmuutena sekä vakaan kokopäivätyön aloittamisena, nuoruus 

ikävaiheena siirtyy kokoajan myöhemmäksi. (Arnett, 2004, 3-7.) 
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2.4. Opintojen viivästyminen 

 
 
Seuraavassa määritellään, mitä opintojen viivästymisen käsitteellä korkeakoulu-

opinnoissa tarkoitetaan sekä, mitkä tekijöitä opintojen viivästymisen taustalta on 

löydetty. Opintojen pitkittyminen voidaan nähdä opintojen keskeyttämisen esias-

teena, johon oppilaitoksen täytyy reagoida korjaavilla toimenpiteillä (Kalima, 2011, 

226).  

 

Opinnoissaan viivästymisen kriteeri voidaan muodostaa usealla eri tavalla. Yleinen 

määritelmä on opiskelun etenemisnopeus, kuten keskimääräinen vuosittainen 

opintopistekertymä tai tutkinnon suorittamiseen käytetty aika (ks. esim. Ahvenai-

nen, Vehkakoski ja Meriläinen, 2000, 15). Viivästyneiksi voidaan määritellä esi-

merkiksi opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet tutkintoaan tutkinnon laajuuteen 

perustuvassa normiajassa. Tässä tutkimuksessa opintojen viivästymisellä tarkoite-

taan opiskelijoita, jotka ovat kahden ensimmäisen läsnäololukukauden aikana suo-

rittaneet alle 45 opintopistettä. Opintojen viivästymisen näkökulma rajataan en-

simmäiseen opiskeluvuoteen. Opintopistekertymän määrä on märitelty yksi Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön asettamissa tuloksellisuus kriteereissä, joihin korkea-

koulun rahoitus perustuu (ks. esim. Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun 

seudun ammatilliseen koulutuksen kuntayhtymän ja opetusministeriön välinen ta-

voitesopimus vuosille 2007–2009). Tutkimuksen perusjoukko on opiskellut aikana, 

jolloin vuosittaisen opintopistekertymän minimimäärä oli 45. Tällä hetkellä kerty-

män minimimäärä on 55. 

 

Opiskelijoiden pitkä siirtymäaika toiselta asteelta korkeakoulutukseen selittyy 

muun muassa opintojen jälkeen pidettävillä välivuosilla, varusmiespalveluksella 
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sekä useilla hakukerroilla. Ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavan 

korkeakoulun valintakokeeseen valmistautuminen voi käydä opiskelijalle niin ras-

kaaksi, että nuori siirtää hakua vähintään yhdellä vuodella. Opintoihin sijoittumisen 

yksi keskeinen ongelma on myös joidenkin koulutusalojen suurempi suosio ja sitä 

seuraava hakijasuma. Tällöin hakijamäärä ylittää aloituspaikkamäärän ja osa haki-

joista hakee haluamaansa ensisijaiseen koulutuspaikkaan useita kertoja. Tutkitusti 

opiskelupaikan saanti yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kestää keskimäärin 

kaksi vuotta. (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen, 2003, 23.)  

 

Opiskelu-ura sisältää taitekohtia, jolloin opintojen keskeyttämisen ja viivästymisen 

riski lisääntyy. Ensimmäinen ongelmakohta on ensimmäisen opintovuoden aikana, 

jolloin opintojen käynnistyminen ja koulutukseen integroituminen ovat keskeisessä 

asemassa. Opintojen keskivaiheilla puolestaan opintopistekertymällä vaikuttaa 

olevan yhteys opintojen myöhempään etenemiseen. (Vesikansa, Lempinen ja 

Suomela, 1998, 62.) Opintojen etenemiseen liittyy yleisesti opintosuoritusten vä-

hentyminen ja opiskelun hidastuminen opintovuosien edetessä (Ahvenainen, Veh-

kakoski ja Meriläinen, 2000, 15). Kolmas kriittinen vaihe sijoittuu opintojen loppu-

vaiheeseen, jolloin opinnäytetyön tai tutkielman teko viivästyy tai keskeytyy usein 

ansiotyön tai perheen perustamisen seurauksena (Vesikansa, Lempinen ja Suo-

mela, 1998, 62).  

 

Merkittäviä opintojen viivästymiseen vaikuttavia syitä ovat työssäkäynti, motivaati-

on puute sekä elämäntilanteen muutokseen liittyvät syyt (ks. esim. Vesikansa, 

Lempinen ja Suomela, 1998; Pekkala, 2004). Pekkalan (2004) tutkimuksessa 

myös masentava opintojen aloitus, kaveripiiri, huono kurssitarjonta sekä koulutus-

paikan mieluisuus olivat myös jossain määrin yhteydessä opintojen viivästymiseen 

(Pekkala, 2004, 14–22, 48–50). Valmis tutkinto työelämävalttina- projekti on toteut-

tanut tutkimuksen, jossa korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä opintojen etene-

misestä ja ohjaus-, tuki- ja opiskelukokemuksista, opiskelijoiden näkemyksiä työ-

elämästä, sekä näiden yhteyksistä opintojen viivästymiseen. Tutkimustulokset pe-

rustuvat seitsemässä ammattikorkeakoulussa tehtyyn kyselytutkimukseen. 

Tutkimuksessa löydettiin viisi viivästymisen syytä: työssäkäynti, opiskelumoti-

vaation puute, henkinen hyvinvointi (esimerkiksi jaksaminen ja masennus) ja per-

he-elämään tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat sekä laiskuus. Laiskuuteen liitettyjä 



24 

 

tekijöitä olivat turhautuminen opiskeluun, vaikeudet opintomateriaalin saannissa, 

opettajien asenteet ja opetusmenetelmät. Opiskelijat nostivat esille, opintojen 

kuormittavuuden sekä vaikeudet erityisesti matematiikan, fysiikan, ohjelmoinnin ja 

kielten opiskelussa. (Liimatainen, O. et al, 3-16.) 

 

Opetusministeriö asetti vuonna 2003 työryhmän valmistelemaan toimenpideohjel-

maa, jonka tehtävänä on edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Tuolloin 

työryhmän selvityksen keskeisiksi opintoja viivästymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi 

esitettiin: a) pitkä siirtymäaika toiselta asteelta korkeakoulutukseen, b) opintojen 

osa-aikaisuus, c) opetusjärjestelyiden puutteellisuus, d) työssäkäynti, josta vain 

osa liittyy opintoihin, e) tutkinnon normilaajuuden ylittäminen (etenkin yliopistoissa) 

sekä f) korkeakoulujen rahoitusjärjestelmän riittämättömyys tukea nopeaa valmis-

tumista. (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen, 2003, 3, 8, 19–25.)  

 

Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen (2003) esittävät, että investointi tukijärjes-

telmiin ja opinto-ohjaukseen tukee tutkintotuottavuutta ja näin parantaa korkeakou-

lun asemaa korkeakoulujen keskinäisessä kilpailussa käytettävissä olevan raha-

määrän kohdentumisessa eri ammattikorkeakouluille. (Lehikoinen, Saarinen, Siren 

ja Jäppinen, 2003, 33.) Toimenpideohjelman tavoitteeksi kirjattiin tuolloin korkea-

koulujen opiskeluprosessien kehittäminen tutkintorakenteiden ja opetussuunnitel-

mien uudistamisen avulla, yliopistojen opiskeluoikeuden parempi määrittäminen, 

opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien kehittäminen sekä lukuvuo-

den käytön tehostaminen (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen, 2003, 3). 

 

Opintojen viivästymisen nähdään yleisesti negatiivisena ilmiönä, jolla on vaikutuk-

sia muun muassa korkeakoulun rahoitukseen (tuloksellisuusmittarit) sekä työ-

markkinatilanteeseen. Opiskelijan kannalta muualla kuin opintojen parissa vietetty 

aika, kuten työnteko voi olla tulevaisuuden kannalta hyödyllistä. Valkealahti (2000) 

pohtii, että erityisesti oman alan työkokemus on kokonaisuuden kannalta positiivi-

nen asia. Opiskelija saa opintojen aikana käsityksen oman alan työtehtävistä sekä 

varmuutta alan sopivuudesta. (Valkealahti, 2000, 53.) Työssäkäynti koulun ohella 

voi myös edesauttaa työmarkkinakelpoisuutta, parantaa opiskelumotivaatiota sekä 

voi kannustaa opiskelijoita valmistumaan (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppi-

nen, 2003, 18–21; Merenluoto, 2009, 63).  
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Opiskelijan heikko taloudellinen toimeentulo voi toisaalta pakottaa ansiotyöhön 

opiskelun ohella. Nykyään 50 prosenttia opiskelijoista on töissä koko opiskeluajan, 

sillä opintoraha ja asumistuki eivät riitä kattamaan asumis- ja elinkustannuksia. 

(Kalima, 2011, 7.) Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen (2003) esittävät, että 

korkeakouluopiskelijoilla on kahdenlaista työssäkäyntiä: opiskelijan tulevan tutkin-

non ja pätevyyden kehittymisen kannalta hyödyllistä työssäkäyntiä ja toisaalta vain 

toimeentulon takaamiseksi tehtyä ansiotyötä. Erityisesti tilanteessa, jossa opiskeli-

ja ei ota opintolainaa, opintojen aikainen ansiotyö on usein välttämätöntä. (Lehi-

koinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen, 2003, 19–20.) Työn teko opiskelun ohella voi 

hankaloittaa opintojen suunnittelua sekä tehdä niistä raskaita ja osa-aikaisia (Me-

renluoto, 2009, 63). Opintojen viivästyminen ja keskeytyminen on haitallista opis-

kelijan urakehityksen kannalta, sillä etenemismahdollisuuden edellyttävät usein 

valmista tutkintoa. Toisaalta opiskelija voi valita opiskelijan statuksen sen sijaan, 

että hän valmistuisi epävakaille työmarkkinoille. (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja 

Jäppinen, 2003, 20.)  

 

Opintojen suorittamisen nopeatempoisuus voi joidenkin opiskelijoiden kohdalla olla 

ristiriidassa oppimisprosessin kanssa. Kun viivästymistä tarkastellaan oppimisen 

näkökulmasta, opiskelija edistyy, kun hän oppii niitä valmiuksia ja asioita, joita hän 

todella tarvitsee ja niille on käyttöä työelämässä. Opiskelijoiden opiskelunopeuteen 

ja opintosuoritusten laatuun vaikuttavat myös ne yksilölliset kriteerit, joita opiskelija 

pitää tärkeinä: toinen opiskelija panostaa hyviin arvosanoihin opiskelunopeudesta 

tinkien kun toinen pyrkii nopeaan valmistumiseen ilman erityistä panostamista ar-

vosanoihin. (Ahvenainen, Vehkakoski ja Meriläinen, 2000, 17; Laitinen ja Halonen, 

2007, 5,10.) Korkeakoulun näkökulmasta opiskelijalta voidaan toisaalta edellyttää 

opintojen tehokasta suorittamista vastineeksi maksuttomasta opiskelusta ja opinto-

tuesta. Korkeakoulun rahoitus on riippuvainen opiskelijan suorittamista tutkinnois-

ta, joten myös opiskelija on osaltaan vastuussa tuloksellisuudesta ja voimavarois-

ta. (Mustajoki ja Lehikoinen, 1998, 16.) 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimuksen toteutuksen vaiheita, johon sisälty-

vät tutkimuksen kohderyhmän ja muuttujien esittely sekä tutkimusaineiston ko-

koamiseen, aineiston käsittelyn ja analysointiin liittyvät asiat. Tutkimuksen suunnit-

telu ja tutkimusaineiston kokoaminen aloitettiin maisterivaiheen harjoitteluni aika-

na, keväällä 2011. Tutkimuksessa käytetään tutkimusaineistoa, joka on kerätty 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun ASIO-opiskelijahallinto ohjelman Oracle-

tietokannasta, koulutus- ja valintaperustetietokannasta sekä ammattikorkeakoulun 

nuorten yhteyshakutilastoista (AMKYH). Tietokantapoiminta-ajot on tehty TOAD 

for Oracle - tietokantahallinto-ohjelmalla. Aineiston on koottu Microsoft Exceliin, 

josta tiedot on siirretty SPSS for Windows -tilasto-ohjelmaan. Tutkimusmenetel-

mänä selvityksessä on määrällinen aineistonanalyysi.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät 

ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen. Tutkimuk-

sen selitettäviä muuttujia ovat opiskelijan status (keskeyttäneet ja valmistuneet) ja 

opintojen edistyminen (viivästyneet ja edistyneet). Tutkimuksen selittäviä muuttujia 

ovat opiskelijan hakutoive (opiskelijan asettama toivejärjestys koulutusohjelmille 

yhteishaussa), valinnansija (opiskelijan kokonaisvalintapisteisiin perustava valin-

nansija valintajonossa: päätöksenmukainen valinnansija/varasija), valintakoepis-

teet (koulutusohjelmakohtainen ja hakuvuoden valintaperusteiden mukaan määrit-

tyvä valintakokeesta saatu kokonaispistemäärä), kokonaisvalintapisteet (koulutus-

ohjelmakohtainen ja hakuvuoden valintaperusteiden mukaan määrittyvä kokonais-

valintapistemäärä: hakutoive, valintakoe, aikaisempi koulutusmenestys, mahdolli-
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set työkokemuspisteet), matemaattinen osaaminen (luokiteltu yo-matematiikan ar-

vosanojen mukaan), ikä hakiessa, sukupuoli ja pohjakoulutus (lukiokoulutus tai 

ammatillinen koulutus). Lisäksi tutkitaan, onko opiskelijan ensimmäisen läsnäolo-

lukuvuoden opintopistekertymä yhteydessä opintojen keskeyttämiseen. Opiskelija-

valinnan valintaperusteet eroavat koulutusohjelmittain ja opiskelijoiden valinnansi-

ja-, kokonaisvalintapiste- ja valintakoepistemuuttujia tulee tarkastella koulutusoh-

jelmakohtaisesti. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten opintojen keskeyttäminen ja opintojen 

viivästyminen ja opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat yhteydessä. Kun tutkitaan 

opintojen keskeyttämistä, tutkimuksenkohdejoukkona on kevään 2006–2010 nuor-

ten suomenkielisessä opiskelijavalinnassa valituksi tulleet ja opiskelupaikan vas-

taanottaneet opiskelijat, jotka ovat sittemmin keskeyttäneet tai valmistuneet. Opis-

kelijoiden status on poimittu marraskuussa 2011 viikolla 45. (11.–15.11.). Opiskeli-

joiden opintojen viivästyminen kohdetutkimusjoukko muodostuu kevään 2006–

2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa opiskelupaikan vastaanottaneet 

opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensimmäisenä lukuvuotena. 

 

 

 

3.1. Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen pääongelma on, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat 

yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen. Tutki-

muksen ongelma voidaan purkaa seuraaviksi alaongelmiksi, miten opiskelijan: 1.) 

hakutoive, 2.) kokonaisvalintapistemäärä, 3.) valintakoepistemäärä, 4.) pohjakou-

lutus, 5.) valinnansija, 6.) ikä hakiessa, 7.) sukupuoli, 8.) matemaattinen osaami-

nen ja 9.) opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on yh-

teydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen? 
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3.2. Tutkimuksen kohderyhmä ja aineisto 

 

 

Tutkimuksen kohdeperusjoukko on rajattu koskemaan Oulun seudun ammattikor-

keakoulun nuorten suomenkielisen yhteishaun paikan vastaanottaneisiin opiskeli-

joihin vuosilta 2006–2010. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kevään yhteishakutieto-

ja, eli syyslukukaudella opintonsa aloittaneiden opiskelijavalintatietoja. Hakuvuo-

den syksyllä aloittavat opiskelijat ovat tulleet valituksi edellisen kevään valintape-

rustepäätösten nojalla. Tutkimusjoukossa on mukana myös kevään täyden-

nyshaussa hakeneet opiskelijat. Tutkimuksesta on rajattu pois Raahen opiskelijat, 

sillä vuodesta 2011 lähtien Raahen nuorten koulutuksen sisäänotto on lopetettu ja 

aloituspaikat on keskitetty Oulun kampuksille (Raaheen valintaan edelleen aikuis-

opiskelijoita).  

 

Tutkimuksessa on rajattu tutkimaan tiettyjä koulutusohjelmia eri aloilta: fysioterapi-

an, liiketalouden, maaseutuelinkeinojen, talotekniikan, tietojenkäsittelyn koulutus-

ohjelmat ja viestinnän koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot. Kun tutkitaan 

valittujen koulutusohjelmien opiskelijavalinnassa mitattujen tekijöiden yhteyttä 

opintojen keskeyttämiseen kohdeperusjoukon muodostavat kevään 2006–2010 

nuorten suomenkielisessä yhteyshaussa hakeneet opiskelijat, jotka ovat sittemmin 

keskeyttäneet tai valmistuneet (status poiminta marraskuussa 2011). Suurimman 

joukon muodostavat keväällä 2006 hakeneet ja opiskelupaikan vastaanottaneet 

opiskelijat (tutkinnon suoritusaika 3-4 vuotta). Jokaiselta aloitusvuodelta on kuiten-

kin opiskelijoista, jotka ovat opiskelijan statuksen poimintahetkellä joko keskeyttä-

neet tai valmistuneet.  
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Kun tutkitaan valittujen koulutusohjelmien opiskelijavalinnassa mitattujen tekijöiden 

yhteyttä opintojen viivästymiseen, kohdeperusjoukon muodostavat aktiiviset, val-

mistuneet ja eronneet opiskelijat, ovat olleet läsnä ensimmäisen lukuvuoden (syys- 

ja kevätlukukaudet), alkaen siitä lukukaudesta, jolloin he ovat ottaneet vastaan 

opiskelupaikan. Tutkimusjoukosta rajautuvat pois opiskelijat, joilla ei esimerkiksi 

ole yhtään läsnäoloa tai opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä vasta toisena 

lukukautena. Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi opintojen keskeyttämistä kohdepe-

rusjoukossa, jossa on mukana opiskelijat kaikista koulutusohjelmista (n 2566) ja 

opintojen viivästymistä kohdeperusjoukossa (n 5135), jossa on mukana opiskelijat 

kaikista koulutusohjelmista.  

 

Tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia myös viestinnän koulutusohjelman kuvallisen 

viestinnän-, mediatuottamisen- ja journalismin suuntautumisvaihtoehtojen opiskeli-

joiden opintojen keskeyttämistä (koulutusohjelmassa haku suoraan suuntautumis-

vaihtoehtoon). Viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen keskeyttämi-

sen syiden tutkiminen sisältää kuitenkin tutkimusjoukon kokoon liittyvän ongelman, 

sillä osajoukot kaventuvat niin pieniksi, ettei analyysiä voida suorittaa. Viestinnän 

koulutusohjelma tutkitaan kuitenkin opiskelijoiden opintojen viivästymistä suuntau-

tumisvaihdoittain. Näissä joukoissa otoskoko on riittävän suuri.  

 

Koulutusohjelmien valinnassa on otettu mukaan koulutusohjelmia eri aloilta sekä 

koulutusohjelmia, joiden hakijamäärän perustuva, koulutuksen vetovoimaisuus 

(hakijamäärä/aloituspaikkamäärä), vaihtelee. Vetovoimaisimpia koulutusohjelmia 

ovat fysioterapian ja viestinnän koulutusohjelmat. Keskitasoa koulutuksen veto-

voimaisuudeltaan edustavat muun muassa liiketalouden ja talotekniikan koulutus-

ohjelmat. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, tietotekniikan ja tietojenkäsitte-

lyn koulutusohjelmat suuntautumisvaihtoehdon koulutus ovat vetovoimaltaan ver-

tailun matalimpia.   

 

 



30 

 

 

 

 

3.3. Tutkimuksen muuttujat 

 

 

Tutkimuksen selitettäviä muuttujia ovat opiskelijan status ja opintojen viivästymi-

nen. Opiskelijan status on luokiteltu kahteen ryhmään: keskeyttäneet ja valmistu-

neet. Tässä tutkimuksessa opintonsa keskeyttäneet ovat tehneet eroilmoituksen 

tai he eivät ole ilmoittautuneet läsnäoleviksi määrä-ajassa tai joiden opiskeluoi-

keusaika on loppunut ja ammattikorkeakoulu on merkinnyt heidät eronneiksi.  

 

Viivästymisen mittaaminen perustuu tässä tutkimuksessa opiskelijan ensimmäisen 

läsnäololukuvuoden (kevät- ja syyslukukausi) opintopistekertymään, alkaen siitä 

lukuvuodesta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan. Opintojen viiväs-

tymisen kriteeri perustuu tässä tutkimuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön opin-

tojen määrälliseen tavoitteeseen: opiskelijan katsotaan edistyneet opinnoissaan, 

mikäli hän on saanut vähintään 45 opintopistettä lukuvuoden aikana. Opintosuori-

tusten määrä, opiskelijan poissaolo- ja läsnäolotiedot sekä ero- ja valmistu-

misajankohta on saatu Oamkin ASIO-opiskelijahallinto-ohjelman Oracle-

tietokannasta. 

 

Tutkimuksen selittäviä muuttujia ovat opiskelijan hakutoive, ikä hakiessa, sukupuo-

li, pohjakoulutus, valinnansija, kokonaisvalintapisteet, valintakoepisteet ja opiskeli-

jan matemaattinen osaaminen. Kunkin vuoden opiskelijavalintatiedoista saatiin 

opiskelijoiden perustiedot: hakutoive, ikä hakiessa, sukupuoli, pohjakoulutus, valin-

takoepisteet, kokonaisvalintapisteet, matemaattinen osaaminen (perustuu mate-

matiikan yo-arvosanoihin), valintavuosi sekä opiskelijan vastaanottama koulutus-

paikka. Lisäksi yksi selittävä muuttuja on opiskelijan ensimmäisen läsnäololuku-
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vuoden opintopistekertymä, silloin kun tutkitaan opintopistekertymän yhteyttä opis-

kelijan statukseen. 

 

Opiskelijan hakutoivejärjestys on järjestys-asteikollinen muuttuja, jossa hakutoive 

sisältää neljä luokkaa (0-3). Nolla merkitsee tässä ensimmäistä hakutoivetta, ja 

niin edelleen. Opiskelijan pääsy opiskelemaan hakutoiveena ensimmäisenä ha-

luamaansa opiskelupaikkaan edellyttää, että hän saa tietyn määrän valintapisteitä. 

Hakija voi hakea yhteyshaussa neljään hakutoiveeseen. Ammattikorkeakouluista 

tarjotaan opiskelijalle vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksen ja valinta-

pisteiden perusteella. Jos opiskelija ei pääse ensimmäiseen hakutoiveeseen tar-

kistetaan, riittävätkö hänen pisteensä hakutoivejärjestyksen seuraavaan hakutoi-

veeseen ja niin edelleen. Jos opiskelija pääsee ensimmäiselle sijalle merkitse-

mään koulutukseen, häntä ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla 

sijalla oleviin opiskelupaikkoihin, vaan nämä opiskelupaikat peruuntuvat. (ks. esim. 

Hakijan opas, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013, 38).  

 

Tässä tutkimuksessa nuorten yhteishakutiedoista saatu opiskelijoiden pohjakoulu-

tustieto on laatueroasteikollinen muuttuja, joka on luokiteltu kahteen ryhmään sen 

mukaan, onko opiskelijalla ammatillinen koulutus vai lukiokoulutus. Luokittelu pe-

rustuu seuraaviin opiskelijan pohjakoulutustietoihin: ylioppilas, ylioppilastodistus ja 

ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai opistoasteen- ja 

ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opiskelijat, joilla on ylioppilastutkinto ja am-

matillinen perustutkinto on tässä luokiteltu muuttujaryhmään lukiokoulutus.  

 

Tutkimuksessa yhtenä muuttujana on opiskelijan matemaattinen osaaminen. Tä-

mä perustuu hakijan yo-matematiikan arvosanaan. Tämän muuttujan osalta tutki-

muksessa ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakeneet ja ammatillisella tutkin-

nolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu. Tutkimuksessa on 

huomioitu pitkän yo-matematiikan vaativuustaso suhteessa lyhyeen yo-

matematiikkaan. Opiskelijoiden matemaattinen osaaminen on luokiteltu välimatka-

asteikolla 0-8 luokkaan. Matemaattista osaamista arvioidaan arviointiasteikolla 0-

8, jossa 0 merkitsee lyhyen ja pitkän matematiikan arvosanaa I, arvo 1 merkitsee 

lyhyen yo-matematiikan arvosanaa A, arvo 2 merkitsee lyhyen yo-matematiikan 

arvosanaa B, arvo 3 merkitsee pitkän yo-matematiikan arvosanaa A ja lyhyen yo-



32 

 

matematiikan arvosanaa C, arvo 4 merkitsee pitkän yo-matematiikan arvosanaa B 

ja lyhyen yo-matematiikan arvosanaa M, arvo 5 merkitsee pitkän yo-matematiikan 

arvosanaa C ja lyhyen yo-matematiikan arvosanaa E, arvo 6 merkitsee pitkän yo-

matematiikan arvosanaa M ja lyhyen yo-matematiikan arvosanaa L, 7 merkitsee 

pitkän yo- matematiikan arvosanaa E ja arvo 8 merkitsee pitkän yo-matematiikan 

arvosanaa L.  

 

Opiskelijan valinnansija perustuu opiskelijan kokonaispistemäärään, siten että eni-

ten pisteitä saanut tulee hyväksytyksi ensimmäiseltä valinnansijalta ja niin edel-

leen. Opiskelijan valinnansija voidaan pitää välimatka-asteikollisena muuttuja, jos-

sa opiskelija on tullut valituksia tietyltä sijalta koulutusohjelmakohtaisessa valittavi-

en opiskelijoiden määrässä. Hakija on voinut tulla valituksi joko valittavien opiskeli-

joiden joukossa tai varasijalta. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuus-

järjestykseen hakutoivejärjestyksen, valintakokeen tuloksen, kaikkien aineiden 

keskiarvon, opintomenetyspisteiden ja työkokemuspisteiden perustein. (ks. esim. 

Hakijan opas, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013, 42). Valittavien määrä 

perustuu kunkin koulutusohjelman hakuvuoden valintaperustepäätöksiin, joten va-

lintajonon koko vaihtelee hakuvuoden mukaan. Tässä tutkimuksessa valinnansija 

on skaalattu, jotta kaikkien tutkimuksessa olevien vuosien opiskelijoiden valinnan-

sijan yhteyttä opiskelijoiden statukseen ja opintojen viivästymiseen voidaan yh-

teismitata. Muuttujalla tehtiin lineaarimuunnos siten, että missä tahansa tutkimuk-

sen osajoukossa vaihtelee arvojen 0-10 välillä. Mitä korkeampi arvo on sitä myö-

hemmältä sijalta valintajonossa opiskelija on tullut valituksi koulutusohjelmaan.  

 

Opiskelijan kokonaisvalintapisteet perustuvat koulutusohjelmakohtaisiin valintape-

rustusteisiin. Kokonaisvalintapistemäärä on välimatka-asteikollinen muuttuja, jossa 

opiskelija on saanut tietyn valintapistemäärän maksimaalisesta koulutusohjelma-

kohtaisesta kokonaisvalintapistemäärästä. Opiskelijan kokonaisvalintapisteet 

muodostuvat hakijan aiemmasta aikaisemmasta opintomenestyksestä, ensimmäi-

sestä hakutoiveesta, valintakokeesta sekä mahdollisesta työkokemuksesta. Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan tarkemmin hakijan pohjakoulutuksen, hakutoiveen, valin-

takokeen sekä opiskelijan yo-matematiikan arvosanoihin perustuvaan matemaatti-

sen osaamisen yhteyttä opiskelijan statukseen ja opintojen viivästymiseen. 
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Valintakoepisteet perustuvat koulutusohjelmakohtaisiin valintakokeisiin. Tässä tut-

kimuksessa ei ole tutkittu erikseen valintakokeen eri osa-alueiden painoarvoa suh-

teessa opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen, vaan muuttajana on 

ollut koko valintakokeesta saatu pistemäärä. Fysioterapian-, liiketalouden- ja tieto-

jenkäsittelyn koulutusohjelmien valintakokeesta saatavassa kokonaispistemääräs-

sä on vuosikohtaista vaihtelua, joten tässä tutkimuksessa valintakoepistemäärä on 

skaalattu niin, että kaikkien vuosien opiskelijoiden valintakokeiden pistemäärän 

yhteyttä opiskelijan statukseen ja opintojen edistymiseen voidaan yhteismitata. 

Muuttujalla tehtiin lineaarimuunnos siten, että missä tahansa fysioterapian ja liike-

talouden kohdeperusjoukossa vaihtelee arvojen 0-35 välillä ja tietojenkäsittelyn 

koulutusohjelmassa vaihtelee arvojen 0-40 välillä. 

 

 

 

3.4. Aineiston käsittely ja analysointi 

 

 

Tutkimusaineiston analyysissä on käytetty SPSS tilasto-ohjelmaa. Opintojen kes-

keyttämisen ja opintojen viivästymisen yhteyttä opiskelijavalintaan on tutkittu pa-

rametrisesti yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Opintojen keskeyttämisen ja 

opintojen viivästymisen yhteyttä opiskelijavalintaa tutkittiin myös regressioanalyy-

sillä. Selittävien muuttujien (hakutoive, kokonaisvalintapistemäärä, valintakoepis-

temäärä, valinnansija, ikä hakiessa, sukupuoli, matemaattinen osaaminen, en-

simmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä) ja selitettävien muuttujien 

(status ja opintojen viivästyminen) yhteyttä on selvitetty t-testillä ja Mann Whitney- 

testillä.   
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Tutkimustulokset on esitetty ristiintaulukoinnin, lineaarisen regressioanalyysin, t-

testin keskeisinä tunnuslukuina ja jakaumien graafisten kuvauksien avulla. Ristiin-

taulukoinnilla (ks. esim. TAULUKKO 1.) analysoidaan tutkimuksen kohdeperusjou-

koissa kaksiulotteisia jakaumia keskeyttäneiden ja valmistuneiden määrien välillä.  

 

Lineaarisen regressioanalyysin (ks. esim. TAULUKKO 2.) avulla selvitettiin, miten 

opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja 

viivästymiseen. Taulukosta käy ilmi, mikäli riippumattoman muuttujan ja riippumat-

tomien muuttujien välillä on havaittavissa yhteys. Yhteyden voimakkuutta on selvi-

tetty tämän jälkeen t-testillä (ks. esim. TAULUKKO 3.) tai Mann Whitney- testillä 

(ks. esim. KUVIO 2.).    

 

Jakaumien graafinen laatikkojanakuvio on luotu niistä selittävistä jatkuvista muut-

tujista, joilla on tutkimuksen mukaan havaittavissa yhteys selitettäviin muuttujiin, 

statukseen ja opintojen viivästymiseen (ks. esim. KUVIO 1.) 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa kuvataan, miten opiskelijan sukupuoli, ikä hakiessa, hakutoive, 

pohjakoulutus, kokonaisvalintapisteet, valintakoepisteet, valinnansija ja matemaat-

tinen osaaminen ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viiväs-

tymiseen. Lisäksi kuvataan, miten opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

opintopistekertymä on yhteydessä opintojen keskeyttämiseen. 

 

Aluksi tarkastellaan opintojen keskeyttämisen ja viivästymisen yhteyttä opiskelija-

valinnassa mitattaviin tekijöihin kohdeperusjoukossa, jossa on mukana opiskelijat 

kaikista koulutusohjelmista. Tämän jälkeen tarkastellaan tutkimustuloksia koulu-

tusohjelmittain. Opiskelijavalinnan valintaperusteet eroavat koulutusohjelmittain, 

joten opiskelijoiden valinnansija-, kokonaisvalintapiste- ja valintakoepistemuuttujia 

tulee tarkastella koulutusohjelmakohtaisesti. 

 

Kun tutkitaan opintojen keskeyttämistä kohdeperusjoukoissa, mukana ovat Oulun 

seudun ammattikorkeakoulussa kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä 

opiskelijavalinnassa valituksi tulleet ja opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat, 

jotka ovat sittemmin eronneet tai valmistuneet (Raahen koulutusohjelmat rajattu 

pois tutkimuksesta). Kun tutkitaan opintojen viivästymistä kohdeperusjoukoissa, 

mukana ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kevään 2006–2010 nuorten 

suomenkielisessä yhteishaussa opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat, jotka 

ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensimmäisenä lukuvuonna. 

 

Tutkimuksen ongelma on, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät (hakutoive, ko-

konaisvalintapistemäärä, valintakoepistemäärä, pohjakoulutus, valinnansija, ikä 
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hakiessa, sukupuoli, matemaattinen osaaminen sekä opiskelijan ensimmäisen 

läsnäolovuoden opintopistekertymä) ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen 

ja opintojen viivästymiseen. 

 

 

 

4.1. Opintojen keskeyttäminen kaikissa koulutusohjelmissa 

 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset kohdeperusjoukossa, jossa on mukana 

opiskelijat kaikista koulutusohjelmista. Kohdeperusjoukko muodostuu Oulun seu-

dun ammattikorkeakoulussa kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteis-

haussa hakeneiden opiskelijoiden, jotka ovat sittemmin keskeyttäneet tai valmis-

tuneet (n 2566) statuksen yhteyttä selittäviin muuttujiin: opiskelijan ikään hakiessa, 

hakutoiveeseen, pohjakoulutukseen, matemaattiseen osaamiseen, sukupuoleen 

sekä opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymään. 
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TALUKKO 1. Vuosina 2006–2010 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vastaanot-

taneiden opiskelijoiden status (keskeyttänyt tai valmistunut) marraskuussa 2011 

  

 f % 

 Keskeyttäneet 1638 63.8 

Valmistuneet 

 

928 36.2 

Yhteensä 2566 100.0 

 

Vuosina 2006–2010 kevätlukukaudella opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskeli-

joista 1638 oli keskeyttänyt ja 928 oli valmistunut opinnoista marraskuussa 2011 

(TAULUKKO 1.). Tulee huomioida, että tutkimusperusjoukosta rajautuvat pois tut-

kimuksen teon aikana aktiivisesti opiskelleet opiskelijat. Tutkinnon tavoitteellinen 

suorittamisaika on 3-4 vuotta, joten valmistuneiden opiskelijoiden määrä vuosina 

2008–2010 aloittaneissa opiskelijoissa on tässä kohdeaineistossa pieni. Esimer-

kiksi vuonna 2010 aloittaneista opiskelijoista valmistuneita oli yhdeksän opiskeli-

joiden statuksen poimintahetkellä. Opiskelijoilla on mahdollisesti aikaisempia opin-

toja, joita on luettu hyväksi tutkintoon sinä aikana, kun he ovat opiskelleet Oulun 

seudun ammattikorkeakoulussa. 

 

TAULUKKO 2. Opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opis-

kelijoiden ensimmäisen opintopistekertymään, hakutoiveeseen, sukupuoleen ja 

ikään hakiessa 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoitu 

regressioker-

roin Beta t p 

4 Vakio –.115  – 1.431 .153 

Ensimmäisen läsnäololuku-

vuoden opintopistekertymä 

.012 .526 20.687 .000 

Hakutoive – .075 -.103 – 4.180 .000 

Sukupuoli – .088 -.088 – 3.450 .001 

Opiskelijan ikä hakiessa .009 .065 2.598 .009 

a. Riippuva muuttuja: Status 
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Askeltava regressioanalyysi otti neljä askelta ja viimeisellä askeleella mukaan pää-

tyivät opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä, hakutoive 

(hakutoive 1=0), sukupuoli (nainen=0) ja opiskelijan ikä hakiessa (TAULUKKO 2.). 

Voimakkain yhteys vaikuttaa olevan opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

opintopistekertymällä: valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia opintopis-

tekertymiä. 

 

Tässä kohdeperusjoukossa opiskelijoiden pohjakoulutuksella ja matemaattisella 

osaamisella ei näyttäisi olevan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen. Sekä keskeyt-

täneistä että valmistuneista opiskelijoista noin kolmella neljästä on lukiokoulutus. 

Kummassakin joukossa matemaattiseen osaamisen keskiarvo on noin 4 (yo-

tutkinnon arvosanojen perusteella: ammatillisella tutkinnolla hakeneiden matema-

tiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 

 

TAULUKKO 3. Opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opis-

kelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymään 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 
Keskeyttäneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 

851 
 
 
 
 
933 

52.46 
 
 
 
 
26.30 
 

18.46 
 
 
 
 
21.21 

27.67 
 
 
 
 
 

< 0,001 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taulukosta 3 nähdään, että opiskelijoiden status on yhteydessä opiskelijoiden en-

simmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymään. Kun tarkastellaan opiskeli-

jan statuksen ja opintopistekertymän yhteyttä, kohdeperusjoukossa ovat mukana 

opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi ensimmäisenä lukuvuotena. 

Joukosta rajautuvat pois opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi esi-

merkiksi vain toiselle lukukaudelle.   
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Valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuo-

den opintopistekertymiä (t =27.67;p < 0,001). Valmistuneiden opiskelijoiden en-

simmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän keskiarvo (x) on noin 52,5 ja 

keskeyttäneiden 26,3. Keskihajonnasta (s) käy ilmi, että aineistossa on paljon 

vaihtelua. Valmistuneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti noin 

18,5 opintopistettä keskiarvosta ja keskeyttäneiden 21,2 opintopistettä keskiarvos-

ta.  

  

KUVIO 1. Keskeyttäneiden ja valmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnä-

ololukuvuoden opintopistekertymän jakaumat 

 

 
Kuviosta 1 havaitaan, ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän ar-

vojen jakaantumisen keskeyttäneiden ja valmistuneiden opiskelijoiden joukoissa. 

Kohdeperusjoukossa valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäi-

sen läsnäololukuvuoden (syys- ja kevätlukukausi) opintopistekertymiä kuin kes-

keyttäneet opiskelijat.  
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Valmistuneiden opiskelijoiden laatikkokuvio on matala, eli valmistuneista suuri osa 

on saanut samansuuruisia opintopistekertymiä ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

aikana. Keskeyttäneiden opiskelijoiden opintopistekertymien arvot ovat jakaantu-

neet laajemmalle alueelle, joten arvoissa on enemmän hajontaa. Keskeyttäneiden 

opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän mediaani on 

25 ja valmistuneiden 52. 

 

Valmistuneiden joukoissa on jonkin verran mediaanista huomattavasti poikkeavia 

arvoja. Valmistuneiden opiskelijoiden joukossa korkein ensimmäisen läsnäololu-

kuvuoden opintopistekertymä on 240 ja keskeyttäneiden joukossa 104,5. Sekä 

valmistuneiden että keskeyttäneiden opiskelijoiden joukossa matalin ensimmäisen 

läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on 0.  

 

KUVIO 2. Opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opiskeli-

joiden hakutoiveeseen  

 

 

 

Kuviosta 2 havaitaan, että valmistuneet opiskelijat ovat tulleet valituksi jonkin ver-

ran tyypillisemmin ensimmäisestä hakutoiveesta (0) kuin keskeyttäneet opiskelijat 

(U = 663,904;p < 0,001). Efekti on kuitenkin verrattain heikko. Valmistuneista opis-

kelijoista 88,9 % on tullut valituksi ensimmäisestä hakutoiveesta ja keskeyttäneistä 

noin 76,5 %.  
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TAULUKKO 4. Opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opis-

kelijoiden sukupuoleen 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Miehet 
Naiset 
 
Keskeyttäneet: 
Miehet 
Naiset 

 
328 
600 
 
 
928 
710 

0.35 
 
 
 
0.57 

0.478 
 
 
 
0.496 

10.60 
 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 4 nähdään, että naisopiskelijat (0) ovat valmistuneet tyypillisemmin 

kuin miesopiskelijat (1) (t =10.60;p < 0,001). Valmistuneista opiskelijoista noin 

kaksi kolmasosaa on naisia ja keskeyttäneistä reilu puolet on miehiä. 
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KUVIO 3. Opiskelijoiden status (keskeyttänyt tai valmistunut) ja opiskelijoiden su-

kupuoli 

 

 
 

Kuvio 3 osoittaa, että keskeyttäneistä opiskelijoista pieni enemmistö on miehiä. 

Keskeyttäneistä opiskelijoista 43,35 % on naisia ja 56,65 % miehiä. Valmistuneista 

opiskelijoista noin suurin osa (64,7 %) on naisia ja noin kaksi kolmasosaa miehiä. 
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TAULUKKO 5. Opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opis-

kelijan ikään hakiessa 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ikä hakiessa 
 
Keskeyttäneet: 
Ikä hakiessa 

928 
 
 
1638 

23.07 
 
 
22.24 

5.392 
 
 
4.726 

 4.10 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 5 havaitaan, että valmistuneet opiskelijat ovat aloittaneet opinnot jon-

kin verran vanhempia kuin keskeyttäneet opiskelijat (t =4.10;p < 0,001). Tämä kor-

relaatio ei ole voimakas, sillä valmistuneiden opiskelijoiden iän (ikä hakiessa) kes-

kiarvo noin 23 vuotta ja keskeyttäneiden opiskelijoiden iän keskiarvo (ikä hakies-

sa) on noin 22 vuotta. Valmistuneiden sekä keskeyttäneiden opiskelijoiden arvot 

poikkeavat keskimääräisesti 5 vuotta keskiarvosta.  
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KUVIO 4. Keskeyttäneiden ja valmistuneiden opiskelijoiden ikä jakaumat (ikä ha-

kiessa) 

 

 

Kuviosta 4 nähdään keskeyttäneiden ja valmistuneiden opiskelijoiden iän (ikä ha-

kiessa) jakaumia. Tutkimusjoukko on hyvin homogeeninen ja suurin osa opiskeli-

joista on ollut alle 25-vuotiaita hakiessaan koulutusohjelmaan. Kuviot ovat melko 

samanlaisia, joten keskeyttäneiden ja valmistuneiden opiskelijoiden joukoissa ei 

ole suurta eroa. Keskeyttäneiden iän mediaani on 21 vuotta ja valmistuneiden 

noin 23 vuotta (mediaanista näkee ikäjakauman sijainnin, joka on merkitty viivalla 

laatikoiden sisälle).  

 
Keskeyttäneiden ja valmistuneiden joukoissa on jonkin verran mediaanista huo-

mattavasti poikkeavia arvoja. Kuviosta näkee, että vanhin keskeyttäneistä oli haki-

essa 54-vuotias ja vanhin valmistuneista oli hakiessa 57-vuotias. Keskeyttäneistä 

ja valmistuneista opiskelijoista nuorin oli hakiessa 18-vuotias. 
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4.2. Opintojen keskeyttäminen koulutusohjelmittain  

 

 

Tässä luvussa käsitellään fysioterapian, liiketalouden, maaseutuelinkeinojen, talo-

tekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmia koskevat tutkimustulokset. Koulu-

tusohjelmakohtaisesti on tutkittu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kevään 

2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa opiskelupaikan vastaanotta-

neiden opiskelijoiden, jotka ovat sittemmin keskeyttäneet tai valmistuneet statuk-

sen yhteyttä selittäviin muuttujiin: opiskelijan ikään hakiessa, hakutoiveeseen, poh-

jakoulutukseen, matemaattiseen osaamiseen, sukupuoleen sekä opiskelijan en-

simmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymään. 

 

Viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen syitä ei voida 

tämän tutkimuksen rajauksen mukaan tarkastella: tutkimusjoukko kaventuu niin 

pieneksi, ettei analyysiä voida suorittaa. Viestinnän koulutusohjelmaa tulee tarkas-

tella suuntautumisvaihtoehdoittain: kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto, 

mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto ja journalismin suuntautumisvaihtoehto, 

sillä koulutusohjelmassa on haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoon. 
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4.2.1. Opintojen keskeyttäminen fysioterapian koulutusohjelmassa 

 

 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen keskeyttämistä fysioterapian koulutusoh-

jelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja ovat 

joko keskeyttäneet tai valmistuneet opinnoista näiden vuosien aikana. 

 

TAULUKKO 6. Vuosina 2006–2010 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vastaan-

ottaneiden fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden status (keskeyttänyt tai 

valmistunut) marraskuussa 2011 

 

 f % 

       Valmistuneet 28 54.9 

Keskeyttäneet 

 

23 45.1 

Yhteensä 51 100.0 

 

Fysioterapian koulutusohjelman kohdeperusjoukossa on mukana 51 opiskelijaa 

(TAULUKKO 6.). Fysioterapian kevään 2010–2010 yhteishaussa opiskelupaikan 

vastaanottaneista opiskelijoista 23 oli keskeyttäneitä ja 28 oli valmistuneita.  
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TAULUKKO 7. Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opinto-

pistekertymään 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoitu 

regressioker-

roin Beta t p 

1 Vakio  – 001   – .012 .991 

Ensimmäisen läsnä-

ololukuvuoden opin-

topistekertymä 

 .020  .750 6.718 .000 

a. Riippuva muuttuja: Status 

 

Askeltavan regressioanalyysin perusteella opiskelijoiden status (keskeyttäneet tai 

valmistuneet) on yhteydessä opiskelijoiden ensimmäisen läsnäolovuoden opinto-

pistekertymään (TAULUKKO 7.). Valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeam-

pia opintopistemääriä ensimmäisen läsnäololukuvuoden aikana. 

 
Fysioterapian koulutusohjelman kohdeperusjoukossa opiskelijoiden sukupuolella, 

iällä (ikä hakiessa), hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valinnansijalla, matemaatti-

sella osaamisella, valintakoepisteillä ja kokonaisvalintapisteillä ei vaikuta olevan 

yhteyttä opintojen keskeyttämiseen. Kohdeperusjoukossa on ainoastaan viisi 

miesopiskelijaa. Keskeyttäneiden opiskelijoiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on 

noin 24 vuotta ja valmistuneiden noin 23 vuotta. Opiskelijoista ainoastaan yksi on 

tullut valituksi muusta kuin ensimmäisestä hakutoiveesta ja noin kolmella neljästä 

on lukiokoulutus. Keskeyttäneiden opiskelijoiden valinnansijan (skaalattu 1-10) 

keskiarvo on noin 4,1 ja valmistuneiden noin 3,1. Keskeyttäneiden opiskelijoiden 

matemaattisen osaamisen keskiarvo on 4,5 ja valmistuneiden 5 (yo-tutkinnon ar-

vosanojen perusteella, ammatillisella tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosa-

noja ei ole huomioitu). Valmistuneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden 

keskiarvo on 88,1 ja keskeyttäneiden noin 85,6. Valmistuneiden opiskelijoiden va-

lintakoepisteiden (skaalattu) keskiarvo on noin 22,5 ja keskeyttäneiden noin 19,9. 
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TAULUKKO 8. Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden ensimmäisen läsnäolovuoden opinto-

pistekertymään 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 
Keskeyttäneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 

26 
 
 
 
 
11 

43.30 
 
 
 
 
15.31 
 

11.95 
 
 
 
 
10.60 
 
 
 
 

6.72 
 
 
 
 
 
 

< 0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden statuksella näyttäisi olevan selkeä 

yhteys opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden opintopistekertymään: valmistu-

neet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden opin-

topistekertymiä (t =6.72;p < 0,001) (TAULUKKO 8). Kun tarkastellaan opiskelijan 

statuksen ja opintopistekertymän yhteyttä, kohdeperusjoukossa ovat mukana 

opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensimmäisenä lukuvuotena. 

Joukosta rajautuvat pois opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi esi-

merkiksi vain toiselle lukukaudelle.   

Valmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekerty-

män keskiarvo on 43,3 ja keskeyttäneiden noin 15,3. Valmistuneiden opiskelijoi-

den arvot poikkeavat keskimääräisesti 10,6 opintopistettä keskiarvosta ja keskeyt-

täneiden noin 12 opintopistettä keskiarvosta.  
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KUVIO 5. Fysioterapian koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden 

opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän jakaumat 

 

 

 

Kuviosta 5 nähdään, että fysioterapian opiskelijoiden kohdeperusjoukossa valmis-

tuneet opiskelijat ovat selkeästi saaneet korkeampia kahden ensimmäisen läsnä-

ololukukauden (syys- ja kevätlukukausi) opintopistekertymiä kuin keskeyttäneet 

opiskelijat.  

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopisteker-

tymän mediaani on 15 ja valmistuneiden 45. Keskeyttäneiden opiskelijoiden kor-

kein ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on 35 ja valmistuneiden 

71. Keskeyttäneiden opiskelijoiden matalin ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

opintopistekertymä on 3 ja valmistuneiden 23.  
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4.2.2. Opintojen keskeyttäminen liiketalouden koulutusohjelmassa 

 

 
Tässä alaluvussa käsitellään opintojen keskeyttämistä liiketalouden koulutusoh-

jelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja ovat 

joko keskeyttäneet tai valmistuneet opinnoista näiden vuosien aikana. 

 

TAULUKKO 9. Vuosina 2006–2010 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vastaan-

ottaneiden liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden status (keskeyttänyt tai 

valmistunut) marraskuussa 2011 

 

 f % 

 Keskeyttäneet 140 51.9 

Valmistuneet 

 

130 48.1 

Yhteensä 270 100.0 

 

Liiketalouden koulutusohjelman kohdeperusjoukossa on mukana 270 opiskelijaa 

(TAULUKKO 9.). Kevätlukukausilla 2010–2010 opiskelupaikan vastaanottaneista 

opiskelijoista 140 oli keskeyttänyt opinnot ja 130 oli valmistunut.  
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TAULUKKO 10. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opinto-

pistekertymään, kokonaisvalintapisteisiin ja sukupuoleen 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoitu 

regressioker-

roin Beta t p 

3 Vakio .641  2.226 .027 

Ensimmäisen läsnäololu-

kuvuoden opintopisteker-

tymä 

.010 .483 7.947 .000 

Kokonaisvalintapisteet -.009 -.125 -2.149 .033 

Sukupuoli -.147 -.125 -2.061 .041 

a. Riippuva muuttuja: Status 

 

Askeltavan regressioanalyysin perusteella liiketalouden koulutusohjelman opiskeli-

joiden status (keskeyttänyt tai valmistunut) on yhteydessä opiskelijoiden ensim-

mäisen läsnäolovuoden opintopistekertymään, kokonaisvalintapisteisiin ja suku-

puoleen (nainen=0) (TAULUKKO 10.). Voimakkain yhteys vaikuttaa olevan opiske-

lijoiden ensimmäisen läsnäolovuoden opintopistekertymään: valmistuneet opiskeli-

jat ovat saaneet korkeampia opintopistekertymiä. 

 
Tässä liiketalouden koulutusohjelman kohdeperusjoukossa opiskelijoiden iällä (ikä 

hakiessa), hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valintakoepisteillä, valinnansijalla ja 

matemaattisella osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen. 

Sekä keskeyttäneiden ja valmistuneiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 21 

vuotta. Kohdeperusjoukossa suurin osa (81,1 %) on tullut valituksi ensimmäisestä 

hakutoiveesta ja suurimmalla osalla (87,8 %) on lukiokoulutus. Keskeyttäneiden 

opiskelijoiden valinnansijan (skaalattu 1-10) keskiarvo on noin 4,2 ja valmistunei-

den noin 4,1. Keskeyttäneiden sekä valmistuneiden opiskelijoiden matemaattisen 

osaamisen keskiarvo on 4. (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatillisella 

tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 
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TAULUKKO 11. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opin-

topistekertymään 

 

Status n x  s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 
Keskeyttäneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 

123 
 
 
 
 
87 

63.76 
 
 
 
 
38.74 

14.12 
 
 
 
 
24.84 
 

9.25 < 0.001 

 

Taulukosta 11 voidaan lukea, että liiketalouden kohdeperusjoukossa yhteensä 205 

opiskelijaa ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi ensimmäisenä lukuvuotena. Kun tar-

kastellaan opiskelijan statuksen ja opintopistekertymän yhteyttä, kohdeperusjou-

kossa ovat mukana opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensimmäi-

senä lukuvuotena. Joukosta rajautuvat pois opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet 

läsnäoleviksi esimerkiksi vain toiselle lukukaudelle.  

 

Liiketalouden opiskelijoiden status on yhteydessä opiskelijoiden ensimmäisen läs-

näololukuvuoden opintopistekertymään: valmistuneet opiskelijat ovat saaneet kor-

keampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymiä (t = 9.25;p < 

0,001). Valmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopis-

tekertymän keskiarvo on noin 63,8 ja keskeyttäneiden 38,7. Valmistuneiden opis-

kelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti 14,1 opintopistettä keskiarvosta ja 

keskeyttäneiden 24,8 opintopistettä keskiarvosta.  
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KUVIO 6. Liiketalouden koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden opis-

kelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän jakaumat 

 

 
 
Kuviosta 6 havaitaan, että liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden kohdepe-

rusjoukossa valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läs-

näololukuvuoden (syys- ja kevätlukukausi) opintopistekertymiä kuin keskeyttäneet 

opiskelijat.  

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopisteker-

tymän mediaani on 41 ja valmistuneiden 66. Valmistuneiden joukoissa on muuta-

ma mediaanista poikkeava arvo. Valmistuneiden opiskelijoiden joukossa korkein 

ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on 85,5 ja keskeyttäneiden 

joukossa 104,5. Valmistuneiden opiskelijoiden matalin ensimmäisen läsnäololuku-

vuoden opintopistekertymä on yhdeksän ja keskeyttäneiden nolla.  
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TAULUKKO 12. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden kokonaisvalintapisteisiin 

 

Status n x  s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Kokonaisvalintapisteet 
 
Keskeyttäneet: 
Kokonaisvalintapisteet 

130 
 
 
140 

66.03 
 
 
68.44 
 

7.64 
 
 
6.49 

2.80 <0.01 

 

Liiketalouden opiskelijoiden status on yhteydessä opiskelijoiden kokonaisvalinta-

pisteisiin: keskeyttäneet opiskelijat ovat saaneet hieman korkeampia kokonaisva-

lintapistemääriä (t =2.80;p < 0,01) (TAULUKKO 12.). Valmistuneiden opiskelijoi-

den kokonaisvalintapisteiden keskiarvo on noin 66,0 ja keskeyttäneiden 68,4.  

 

Valmistuneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti 7,6 kokonaisva-

lintapistettä ja keskeyttäneiden 6,5 kokonaisvalintapistettä keskiarvosta. Opiskeli-

joiden kokonaisvalintapistemäärä maksimimäärä on 100 pistettä. Liiketalouden 

koulutusohjelmassa kokonaisvalintapistemäärä koostuu koulumenestyspisteistä 

(55 p.), työkokemuspisteistä (5/10 p.), valintakoepisteistä (30/35 p.) ja ensimmäi-

sestä hakutoiveesta (5 p.). Työkokemuspisteiden ja valintakoepistemäärän mak-

simiarvo vaihtelee vuosittaisten valintaperusteiden mukaisesti. 
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KUVIO 7. Liiketalouden koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden opis-

kelijoiden kokonaisvalintapisteiden jakaumat 

 

 

Kuvio 7 osoittaa, että liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden kokonaisvalin-

tapisteiden ja statuksen välillä on heikko korrelaatio. Keskeyttäneet opiskelijat ovat 

saaneet keskimäärin hieman korkeampia kokonaispistemääriä. Keskeyttäneiden 

opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden mediaani on noin 68,5 ja valmistuneiden 

65,0.  

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden joukossa matalin kokonaisvalintapistemäärä on 54 

ja valmistuneiden joukossa 52. Keskeyttäneiden korkein kokonaisvalintapistemää-

rä on 89 ja valmistuneiden noin 86,2. 
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KUVIO 8. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt 

tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden sukupuoleen 

 

 

 

Kuviosta 8 havaitaan, että naisopiskelijat (0) ovat valmistuneet tyypillisemmin kuin 

miesopiskelijat (1) (U = 6,405;p < 0,001). Kohdejoukossa naisista enemmistö, 59 

% on valmistunut kun miehistä valmistuneita on 24 %. 
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KUVIO 9. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden status (keskeyttänyt ja 

valmistunut) ja sukupuoli 

 

 

 

Liiketalouden keskeyttäneistä opiskelijoista 55 % on naisia ja 45 % miehiä (KUVIO 

9.). Naisten osuus valmistuneista opiskelijoista on noin 84,6 % ja miesten osuus 

on noin 15,4 %. 
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TAULUKKO 13. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

täneet ja valmistuneet) yhteys opiskelijoiden valintakoepisteisiin (skaalattu) 

 

Malli 

Regres-

siokerroin b 

Standardisoitu reg-

ressiokerroin Beta t p 

1 Vakio .978  11.337 .000 

Valintakoepisteet -.043 -.349 -6.101 .000 

Riippuva muuttuja: Status 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi liiketalouden 

opiskelijoiden valintakoepisteet (TAULUKKO 13.). Keskeyttäneet opiskelijat ovat 

saaneet korkeampia valintakoepistemääriä kuin valmistuneet opiskelijat. 

 

TAULUKKO 14. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden valintakoepisteisiin (skaalattu) 

 

Status n x  s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Valintakoepisteet 
 
Keskeyttäneet: 
Valintakoepisteet 

130 
 
 
140 

10.08 
 
 
12,92 

3.70 
 
 
3.92 

6.10 < 0.001 

 

Liiketalouden opiskelijoiden status on yhteydessä opiskelijoiden valintakoepistei-

siin: keskeyttäneet opiskelijat ovat saaneet hieman korkeampia valintakoepiste-

määriä (t =6.10;p < 0,001) (TAULUKKO 14.). Valmistuneiden opiskelijoiden valin-

takoepisteiden keskiarvo (skaalattu) on noin 10,08 ja keskeyttäneiden noin 12,9.  

 

Valmistuneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti noin 3,7 valinta-

koepistettä keskiarvosta ja keskeyttäneiden noin 3,92 valintakoepistettä keskiar-

vosta.  
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KUVIO 10. Liiketalouden koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden 

opiskelijoiden valintakoepisteiden (skaalattu) jakaumat 

 

 
Liiketalouden koulutusohjelman keskeyttäneiden opiskelijoiden valintakoepisteiden 

mediaani on noin 12,9 ja valmistuneiden noin 10,3 (KUVIO 10.). Keskeyttäneet 

opiskelijat ovat saaneet keskimäärin jonkin verran korkeampia valintakoepiste-

määriä. Tässä on huomioitava, että efekti on heikko. 

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden matalin valintakoepistemäärä on 4,7 ja valmistu-

neiden noin 4,3. Keskeyttäneiden korkein valintakoepistemäärä on 23,0 ja valmis-

tuneiden 21,4.  
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4.2.3. Opintojen keskeyttäminen maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 

 

 
Tässä alaluvussa käsitellään opintojen keskeyttämistä maaseutuelinkeinojen kou-

lutusohjelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanot-

taneet opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa 

ja ovat joko keskeyttäneet tai valmistuneet opinnoista näiden vuosien aikana. 

 

TAULUKKO 15. Vuosina 2006–2010 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vas-

taanottaneiden maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoiden status (kes-

keyttänyt tai valmistunut) marraskuussa 2011 

 

 f % 

  Keskeyttäneet 37 66.1 

 Valmistuneet 

 

19 33.9 

Yhteensä 56 100.0 

 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman kohdeperusjoukossa on mukana 59 opis-

kelijaa (TAULUKKO 15.). Opiskelijoista 37 oli keskeyttäneitä ja 19 oli valmistunei-

ta. 
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TAULUKKO 16. Maaseutuelinkeinojen opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai 

valmistunut) yhteys opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopisteker-

tymään 

 

Riippuva muuttuja: Status 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi maaseutuelin-

keinojen opiskelijoiden ensimmäisen läsnäolovuoden opintopistekertymään (TAU-

LUKKO 16.). Tulos osoittaa, että valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia 

pistekertymiä kuin keskeyttäneet opiskelijat.  

 
Tässä maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman kohdeperusjoukossa opiskelijoiden 

iällä (ikä hakiessa), sukupuolella, pohjakoulutuksella, valinnansijalla, matemaatti-

sella osaamisella, valintakoepisteillä ja kokonaisvalintapisteillä ei näytä olevan yh-

teyttä opintojen keskeyttämiseen. Keskeyttäneiden opiskelijoiden iän (ikä hakies-

sa) keskiarvo on noin 21 vuotta ja valmistuneiden noin 23 vuotta. Opiskelijoista 

noin 66 % on naisia ja noin 64,3 % on tullut valituksi ensimmäisestä hakutoivees-

ta. Ainoastaan yhdeksällä on ammatillinen koulutus. Keskeyttäneiden opiskelijoi-

den valinnansijan (skaalattu: 1-10) keskiarvo on noin 5,3 ja valmistuneiden 5,1. 

Maaseutuelinkeinojen keskeyttäneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen 

keskiarvo on noin 3,4 ja valmistuneiden noin 3,3 (yo-tutkinnon arvosanojen perus-

teella, ammatillisella tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huo-

mioitu). Valmistuneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden keskiarvo on noin 

64,0 ja keskeyttäneiden noin 63,4. Valmistuneiden opiskelijoiden valintakoepistei-

den (skaalattu) keskiarvo on noin 18,3 ja keskeyttäneiden noin 18,2. 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoi-

tu regres-

siokerroin 

Beta t p 

1 Vakio -.077  -.653 .519 

Ensimmäisen läsnäolo-

vuoden opintopisteker-

tymä 

.018 .724 5.653 .000 
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TAULUKKO 17. Maaseutuelinkeinojen opiskelijoiden statuksen (keskeyttänyt tai 

valmistunut) yhteys opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopiste-

kertymään 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 
Keskeyttäneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 

16 
 
 
 
 
16 

48.5 
 
 
 
 
16.87 
 

15.108 
 
 
 
 
16.981 
 

5.60 
 
 
 
 
  

<0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman kohdeperusjoukossa yhteensä 32 opiske-

lijaa ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensimmäisenä lukuvuotena (TAULUKKO 

17.). Kun tarkastellaan opiskelijan statuksen ja opintopistekertymän yhteyttä, koh-

deperusjoukossa ovat mukana opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi 

ensimmäisenä lukuvuotena. Joukosta rajautuvat pois opiskelijat, jotka ovat ilmoit-

tautuneet läsnäoleviksi esimerkiksi vain toiselle lukukaudelle.   

 

Tulos osoittaa, että maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoiden status 

on selkeästi yhteydessä opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opinto-

pistekertymään: valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen 

läsnäololukuvuoden opintopistekertymiä (t = 5.60;p < 0,001). Valmistuneiden opis-

kelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän keskiarvo on 

48,5 ja keskeyttäneiden noin 16,9. Valmistuneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat 

keskimääräisesti noin 15,1 opintopistettä keskiarvosta ja keskeyttäneiden noin 17 

opintopistettä keskiarvosta. 
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KUVIO 11. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistu-

neiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän ja-

kaumat 

 

 

 
Kuviosta 11 havaitaan, että maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman valmistuneet 

opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden (syys- ja 

kevätlukukausi) opintopistekertymiä kuin keskeyttäneet opiskelijat. Keskeyttänei-

den opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän mediaa-

ni on 10 ja valmistuneiden 49. 

 

Keskeyttäneiden opiskelijoista joukossa korkein ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

opintopistekertymä on 51 ja valmistuneiden 91. Keskeyttäneiden opiskelijoiden 

joukossa matalin ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on nolla ja 

valmistuneiden 30.  
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4.2.4. Opintojen keskeyttäminen talotekniikan koulutusohjelmassa 

 

 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen keskeyttämistä talotekniikan koulutusoh-

jelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja ovat 

joko keskeyttäneet tai valmistuneet opinnoista näiden vuosien aikana. 

 

TAULUKKO 18. Vuosina 2006–2010 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vas-

taanottaneiden talotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden status (keskeyttänyt 

tai valmistunut) marraskuussa 2011 

 

 f % 

 Keskeyttäneet 43 48.9 

Valmistuneet 

 

45 51.1 

Yhteensä 88 100.0 

 

Talotekniikan koulutusohjelman kohdeperusjoukossa on 88 opiskelijaa (TAULUK-

KO 18.). Talotekniikan koulutusohjelmassa kevään 2010–2010 yhteishaussa opis-

kelupaikan vastaanottaneista opiskelijoista 43 oli keskeyttänyt ja 45 oli valmistunut 

opinnoista.  
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TAULUKKO 19. Talotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys ensimmäisen läsnäolovuoden opintopistekertymään 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoi-

tu regres-

siokerroin 

Beta t p 

1  Vakio -.148  -1.741 .087 

Ensimmäisen läsnäolo-

lukuvuoden opintopiste-

kertymä 

.020 .798 10.074 .000 

a. Riippuva muuttuja: Status 
 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi talotekniikan 

opiskelijoiden ensimmäisen läsnäolovuoden opintopistekertymään (TAULUKKO 

19.). Valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia opintopistemääriä kuin 

keskeyttäneet opiskelijat.  

 
Talotekniikan koulutusohjelaman kohdeperusjoukossa opiskelijoiden, iällä (ikä ha-

kiessa), sukupuolella, hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valinnansijalla, matemaat-

tisella osaamisella, kokonaisvalintapisteillä ja valintakoepisteillä ei tuloksen mu-

kaan vaikuta olevan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen. Keskeyttäneiden opiskeli-

joiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 23 vuotta ja valmistuneiden noin 24 

vuotta. Opiskelijoista ainoastaan seitsemän on naisia ja ainoastaan kolme henki-

löä on tullut valituksi muusta kuin ensimmäisestä hakutoiveesta. Opiskelijoista 

suurimmalla osalla (60,2 %) on lukiokoulutus. Valmistuneiden opiskelijoiden valin-

nansijan (skaalattu: 1-10) keskiarvo on noin 5,1 ja keskeyttäneiden noin 5,6. Talo-

tekniikan keskeyttäneiden ja valmistuneiden opiskelijoiden matemaattisen osaami-

sen keskiarvo on noin 4,2 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatillisella 

tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). Valmistuneiden 

opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden keskiarvo on noin 61,0 ja keskeyttäneiden 

noin 57,5. Valmistuneiden opiskelijoiden valintakoepisteiden keskiarvo on noin 

20,5 ja keskeyttäneiden noin 17,9. 
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TAULUKKO 20. Talotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opin-

topistekertymään 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 
Keskeyttäneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 

38 
 
 
 
 
23 

49.56 
 
 
 
 
18.32 
 

6.47 
 
 
 
 
17.05 

10.20 
 
 
 
 
 
 

< 0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talotekniikan koulutusohjelman kohdeperusjoukossa yhteensä 61 opiskelijaa ovat 

ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensimmäisenä lukuvuotena (TAULUKKO 20.). Kun 

tarkastellaan opiskelijan statuksen ja opintopistekertymän yhteyttä, kohdeperus-

joukossa ovat mukana opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi ensim-

mäisenä lukuvuotena. Joukosta rajautuvat pois opiskelijat, jotka ovat ilmoittautu-

neet läsnäoleviksi esimerkiksi vain toiselle lukukaudelle.  

 

Talotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden status on yhteydessä opiskelijoiden 

ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymään: valmistuneet opiskelijat 

ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymiä (t 

= 10.20;p < 0,001). Valmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuo-

den opintopistekertymän keskiarvo on noin 49,6 ja keskeyttäneiden 18,3. Valmis-

tuneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti 6,5 opintopistettä kes-

kiarvosta ja keskeyttäneiden noin 17,1 opintopistettä keskiarvosta. 
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KUVIO 12. Talotekniikan koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden 

opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän jakaumat 

 

 
Kuviosta 12 havaitaan, että talotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden valmis-

tuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden 

(syys- ja kevätlukukausi) opintopistekertymiä kuin keskeyttäneet opiskelijat.  

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopisteker-

tymän mediaani on 13 ja valmistuneiden 50. Valmistuneiden joukoissa on muuta-

mia mediaanista poikkeavia arvoja. Keskeyttäneiden opiskelijoiden joukossa kor-

kein ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on 53 ja valmistuneiden 

80. Keskeyttäneiden opiskelijoiden joukossa matalin ensimmäisen läsnäololuku-

vuoden opintopistekertymä on nolla ja valmistuneiden 37.  
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4.2.5. Opintojen keskeyttäminen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen keskeyttämistä tietojenkäsittelyn koulutus-

ohjelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanotta-

neet opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa 

ja ovat joko keskeyttäneet tai valmistuneet opinnoista näiden vuosien aikana. 

 

TAULUKKO 21. Vuosina 2006–2010 kevään yhteishaussa opiskelupaikan vas-

taanottaneiden tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden status (keskeyt-

tänyt tai valmistunut) marraskuussa 2011 

 

 f % 

 Keskeyttäneet 126 69.2 

Valmistuneet 

 

56 30.8 

Yhteensä 182 100.0 

 

Taulukosta 21 havaitaan, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kohdeperusjou-

kossa on 182 opiskelijaa. Opiskelijoista keskeyttäneitä oli 126 ja valmistuneita 56.  
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TAULUKKO 22. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys ensimmäisen läsnäolovuoden opintopisteker-

tymään 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

1 Vakio -.073  -1.402 .163 

Ensimmäisen läsnä-

olovuoden opintopis-

tekertymä 

.011 .664 10.632 .000 

a. Riippuva muuttuja: Status 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi tietojenkäsitte-

lyn opiskelijoiden ensimmäisen läsnäolovuoden opintopistekertymään (TAULUK-

KO 22.). Valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia opintopistemääriä kuin 

keskeyttäneet opiskelijat. 

 
Tässä tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kohdeperusjoukossa opiskelijoiden su-

kupuolella, iällä (ikä hakiessa), hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valinnansijalla, 

matemaattisella osaamisella ja kokonaisvalintapisteillä ei vaikuta olevan yhteyttä 

opintojen keskeyttämiseen. Opiskelijoista noin 80 % on miehiä. Keskeyttäneiden 

opiskelijoiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 22,4 vuotta ja valmistuneiden 

noin 24 vuotta. Opiskelijoista noin 66 % on tullut valituksi ensimmäisestä hakutoi-

veesta ja noin 64 %:lla on lukiokoulutus. Keskeyttäneiden ja valmistuneiden opis-

kelijoiden valinnansijan (skaalattu: 0-10) keskiarvo on noin 4,5. Keskeyttäneiden 

opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo on noin 3,9 ja valmistuneiden 

noin 3,7 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatillisella tutkinnolla hakenei-

den matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). Valmistuneiden sekä keskeyttä-

neiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden keskiarvo on noin 66. 
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TAULUKKO 23. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuo-

den opintopistekertymään 

 

Status n x s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 
Keskeyttäneet: 
Ensimmäisen läs-
näolovuoden opin-
topistekertymä 
 

55 
 
 
 
 
91 

66.21 
 
 
 
 
25.69 
 

18.40 
 
 
 
 
24.10 

10.72 
 
 
 
 
 

< 0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taulukosta 23 voidaan havaita, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskeli-

joiden status korreloi opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopiste-

kertymän kanssa: valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia opintopiste-

kertymiä (t = 10.72;p < 0,001). Kun tarkastellaan opiskelijan statuksen ja opintopis-

tekertymän yhteyttä, kohdeperusjoukossa ovat mukana opiskelijat, jotka ovat il-

moittautuneet läsnä oleviksi ensimmäisenä lukuvuotena. Joukosta rajautuvat pois 

opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi esimerkiksi vain toiselle luku-

kaudelle.   

Valmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekerty-

män keskiarvo on noin 66,2 ja keskeyttäneiden noin 25,7. Valmistuneiden opiskeli-

joiden arvot poikkeavat keskimääräisesti 18,4 opintopistettä keskiarvosta ja kes-

keyttäneiden 24,1 opintopistettä keskiarvosta. 
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KUVIO 13. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden 

opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymän jakaumat 

 

 
Kuviosta 13 nähdään, että tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kohdeperusjoukossa 

valmistuneet opiskelijat ovat saaneet korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuo-

den (syys- ja kevätlukukausi) opintopistekertymiä kuin keskeyttäneet opiskelijat.  

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopisteker-

tymän mediaani on 19 ja valmistuneiden 69. Valmistuneiden joukossa on muuta-

mia mediaanista huomattavasti poikkeava arvo. Valmistuneiden opiskelijoiden jou-

kossa korkein ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on 116,0 ja 

keskeyttäneiden joukossa 76,5. Valmistuneiden opiskelijoiden joukossa matalin 

ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on yhdeksän ja keskeyttä-

neiden joukossa nolla. 
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TAULUKKO 24. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys valintakoepisteisiin (skaalattu) 

 

Malli Regressiokerroin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

1 Vakio .648  4.330 .000 

Valintakoepisteet -.018 -.171 -2.335 .021 

a) Riippuva muuttuja: Status 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi tietojenkäsitte-

lyn opiskelijoiden valintakoepisteet (TAULUKKO 24.). Keskeyttäneet opiskelijat 

ovat saaneet korkeampia valintakoepistemääriä kuin valmistuneet opiskelijat. 

 

TAULUKKO 25. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(keskeyttänyt tai valmistunut) yhteys opiskelijoiden valintakoepisteisiin (skaalattu) 

 

Status n x  s t p-arvo 

Valmistuneet: 
Valintakoepisteet 
 
Keskeyttäneet: 
Valintakoepisteet 

56 
 
 
126 

17.68 
 
 
19.31 

4.07 
 
 
4.44 

2.34 0.05 

 

Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden status on yhteydessä opiskelijoiden valintakoepis-

teisiin: keskeyttäneet opiskelijat ovat saaneet hieman korkeampia valintakoepis-

temääriä (t = 2.34;p < 0,05) (TAULUKKO 25.). Valmistuneiden opiskelijoiden ko-

konaisvalintapisteiden keskiarvo on noin 17,7 ja keskeyttäneiden noin 19,3. Val-

mistuneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti noin 4,1 valinta-

koepistettä keskiarvosta ja keskeyttäneiden noin 4,4 valintakoepistettä keskiarvos-

ta.  
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KUVIO 14. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman keskeyttäneiden ja valmistuneiden 

opiskelijoiden valintakoepisteiden (skaalattu) jakaumat 

 

 

 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman keskeyttäneiden opiskelijoiden valintakoepis-

teiden mediaani on noin 18,4 ja valmistuneiden noin 17,1 (KUVIO 14.). Keskeyttä-

neet opiskelijat ovat saaneet keskimäärin jonkin verran korkeampia kokonaispis-

temääriä.  

 

Keskeyttäneiden opiskelijoiden joukossa matalin valintakoepistemäärä on noin 

10,1 ja valmistuneiden joukossa noin 11,4. Keskeyttäneiden opiskelijoiden joukos-

sa korkein valintakoepistemäärä on noin 30,2 ja valmistuneiden joukossa noin 

26,3.  
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4.3. Opintojen viivästyminen kaikissa koulutusohjelmissa 

 

 

Seuraavassa luvussa tarkastelleen opintojen viivästymistä kohdeperusjoukossa, 

jossa on mukana kaikki koulutusohjelmat (n 5135). Tällöin tutkitaan opiskelijoiden 

opintojen viivästymiseen yhteyttä opiskelijavalinnassa mitattaviin tekijöihin ikään 

hakiessa, hakutoiveeseen, pohjakoulutukseen, sekä matemaattiseen osaamiseen. 

Opiskelijat ovat hakeneet ja vastaanottaneet opiskelupaikan Oulun seudun am-

mattikorkeakoulussa kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa 

ja he ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), 

jolloin he ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan. 

 

TAULUKKO 26. Opintojen viivästyminen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden 

statuksen mukaan 

 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Status   Keskeyttäneet 

             Valmistuneet 

             Aktiiviset  

             opiskelijat 

 709 (32,3 %) 224 (7,6 %) 933 (18,2 %) 

 222 (10,1 %) 629 (21,4 %) 851 (16,6 %) 

 

 

1267 (57,6 %) 2084 (71,0 %) 3351 (65,2 %) 

Yhteensä 2198 (100 %) 2937 (100 %) 5135 (100 %) 

 
Taulukosta 26 havaitaan, että opinnoissaan viivästyneistä 709 oli keskeyttänyt, 

222 oli valmistunut ja 1267 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä 

(marraskuu 2011). Edistyneistä opiskelijoista 224 oli keskeyttänyt, 629 oli valmis-

tunut ja 2084 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poiminta hetkellä (marraskuu 

2011). 
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TAULUKKO 27. Opintojen viivästymisen (vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiske-

lijoiden sukupuoleen, matemaattiseen osaamiseen, opiskelijan ikään hakiessa ja 

hakutoiveeseen 

 

malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

4 Vakio .706  12.299 .000 

Sukupuoli -.102 -.103 -5.838 .000 

Matemaattinen osaaminen .032 .089 5.087 .000 

Opiskelijan ikä hakiessa -.009 -.072 -4.089 .000 

Hakutoive -.034 -.041 -2.346 .019 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

 
Askeltava regressioanalyysi otti neljä askelta ja viimeisellä askeleella mukaan pää-

tyivät opiskelijan sukupuoli (nainen=0), matemaattinen osaaminen, opiskelijan ikä 

hakiessa sekä hakutoive (hakutoive 1=0). Tuloksen mukaan voimakkain yhteys 

vaikuttaa olevan opiskelijan sukupuolella (TAULUKKO 27.).  

 

Tässä kohdeperusjoukossa opiskelijoiden pohjakoulutuksella ei vaikuta olevan yh-

teyttä opintojen viivästymiseen. Opiskelijoista noin suurimmalla osalla (75 %) on 

lukiokoulutus. 

 

TAULUKKO 28. Opintojen viivästymisen yhteys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiske-

lijoiden sukupuoleen  

 

Status n x s t p-arvo 

Edistyneet: 
Miehet 
Naiset 
 
Viivästyneet: 
Miehet 
Naiset 

 
1181 
1756 
 
 
1092 
1106 

0.40 
 
 
 
0.50 

0.490 
 
 
 
0.500 

6.80 
 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 28 nähdään, että naiset (0) edistyvät jonkin verran tyypillisemmin kuin 

miehet (1) (t =6.80;p < 0,001).  Edistyneistä opiskelijoista 69 % on naisia. Viivästy-

neiden opiskelijoiden joukossa noin puolet opiskelijoista on naisia ja puolet miehiä. 
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KUVIO 15. Viivästymisen yhteys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden suku-

puoleen 

 

 

Kuviosta 15 nähdään, että naisten osuus viivästyneistä opiskelijoista on 50,3 % ja 

miesten osuus noin 49,7 %. Edistyneistä opiskelijoista noin 59,8 % on naisia ja 

noin 40,2 % miehiä.   
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KUVIO 16. Viivästymisen yhteys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden mate-

maattiseen osaamiseen  

 

 

 

Kuviosta 16 nähdään, että valmistuneiden opiskelijoiden matemaattinen osaami-

nen on hieman korkeampi kuin viivästyneiden opiskelijoiden (U = 1,417;p < 0,001). 

Viivästyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaaminen keskiarvo on noin 4 ja 

edistyneiden noin 4.2. Aineistossa 1915 opiskelijalta puuttuu tieto yo-matematiikan 

arvosanasta. Nämä opiskelijat eivät ole kirjoittaneet yo-matematiikkaa tai heillä on 

ammatillinen tutkinto. 

 

Opiskelijoiden matemaattinen osaaminen on arvioitu arviointiasteikolla 0-8, jossa 0 

merkitsee lyhyen ja pitkän matematiikan arvosanaa I, arvo 1 merkitsee lyhyen ma-

tematiikan arvosanaa A, arvo 2 merkitsee lyhyen matematiikan arvosanaa B, arvo 

3 merkitsee pitkän yo-matematiikan arvosanaa A ja lyhyen yo-matematiikan ar-

vosanaa C, arvo 4 merkitsee pitkän yo-matematiikan arvosanaa B ja lyhyen yo-

matematiikan arvosanaa M, arvo 5 merkitsee pitkän yo-matematiikan arvosanaa C 

ja lyhyen yo-matematiikan arvosanaa E, arvo 6 merkitsee pitkän yo-matematiikan 

arvosanaa M ja lyhyen yo-matematiikan arvosanaa L, arvo 7 merkitsee pitkän yo-

matematiikan arvosanaa E ja arvo 8 merkitsee pitkän yo-matematiikan arvosanaa 

L. 
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KUVIO 17. Viivästymisen yhteys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden ikään 

(ikä hakiessa) 

 

 

 

Kuviosta 17 havaitaan, että edistyneet opiskelijat ovat hieman nuorempia kuin vii-

västyneet opiskelijat (U = 2,888;p < 0,001). Korrelaatio ei ole voimakas ja edisty-

neiden opiskelijoiden iän keskiarvo on noin 22,8 vuotta ja viivästyneiden noin 23,3 

vuotta. 
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KUVIO 18. Viivästyneiden ja edistyneiden opiskelijoiden ikäjakaumat (ikä hakies-

sa) 

 

 
 

Kuviosta 18 havaitaan, että viivästyneiden opiskelijoiden iän mediaani on 22 vuot-

ta ja edistyneiden opiskelijoiden iän mediaani on 21 vuotta.  

 

Viivästyneiden ja edistyneiden joukoissa on mediaanista poikkeavia arvoja. Viiväs-

tyneiden opiskelijoiden vanhin opiskelija oli hakiessa 57-vuotias ja edistyneiden 

58-vuotias. Sekä viivästyneiden ja edistyneiden joukossa nuorin opiskelija oli haki-

essa 18-vuotias. 
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KUVIO 19. Viivästymisen yhteys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden hakutoi-

veeseen 

 

 
 
Kuviosta 19 havaitaan, että edistyneet opiskelijat ovat tulleet valituksi ensimmäi-

sestä hakutoiveesta jonkin verran tyypillisemmin kuin viivästyneet opiskelijat (U = 

3,106;p < 0,001). Edistyneistä opiskelijoista noin 88,0 % on tullut valituksi ensim-

mäisestä hakutoiveesta ja viivästyneistä opiskelijoista noin 84,3 % on tullut vali-

tuksi ensimmäisestä hakutoiveesta. 

 

 

 

4.4. Opintojen viivästyminen koulutusohjelmittain 

 

 

Tässä luvussa käsitellään opintojen viivästymistä valittujen koulutusohjelmien 

kohdeperusjoukoissa (fysioterapia, liiketalous, maaseutuelinkeinot, talotekniikka, 

tietojenkäsittely, kuvallinen viestintä, mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto ja 

journalismin suuntautumisvaihtoehto). Opiskelijat ovat hakeneet ja vastaanotta-

neet opiskelupaikan Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kevään 2006–2010 
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nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi 

sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jolloin he ovat ottaneet opiskelupaikan 

vastaan. 

 

Näissä kohdeperusjoukoissa tutkitaan, miten opiskelijoiden ikä hakiessa, sukupuo-

li, hakutoive, pohjakoulutus, kokonaisvalintapisteet, valintakoepisteet, valinnansija 

ja matemaattinen osaaminen ovat yhteydessä opintojen viivästymiseen. 

 

 

 

4.4.1. Opintojen viivästyminen fysioterapian koulutusohjelmassa 

 

 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä fysioterapian koulutusohjel-

man kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he 

ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jol-

loin he ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan. 

 

TAULUKKO 29. Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen viivästy-

minen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 

 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status Keskeyttäneet 11 (16,7 %) 0 11 (11 %) 

Valmistuneet 12 (18,2 %) 14 (44 %) 26 (27 %) 

Aktiiviset opiskeli-

jat 

 

43 (65,1 %) 18 (56 %) 61 (62 %) 

Yhteensä 66 (100 %) 32 (100 %) 98 (100 %) 

 
Taulukosta 29 voidaan lukea, että fysioterapian koulutusohjelmassa viivästyneistä 

opiskelijoita 11 oli keskeyttänyt, 12 oli valmistunut ja 43 oli aktiivisia opiskelijoita 

statuksen poimintahetkellä (marraskuu 2011). Edistyneistä opiskelijoista 14 oli 



82 

 

valmistunut ja 18 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä. Tässä jou-

kossa kukaan ei ollut keskeyttänyt opintoja. (marraskuu 2011).  

 

TAULUKKO 30. Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen viivästy-

misen (vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden ikään hakiessa 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardi-

soitu regres-

siokerroin 

Beta t p 

1 Vakio -.355  -1.451 .151 

Opiskelijan ikä hakiessa .031 .330 2.845 .006 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi opiskelijan ikä 

hakiessa (TAULUKKO 30.). Jonkin verran vanhempana opintonsa aloittaneet ovat 

edistyneet opinnoissa tyypillisemmin kuin nuorempina aloittaneet. 

 

Tuloksen mukaan fysioterapian kohdeperusjoukossa opiskelijoiden sukupuolella, 

hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valinnansijalla, kokonaisvalintapisteillä, valinta-

koepisteillä ja matemaattisella osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen vii-

västymiseen. Opiskelijoista noin suurin osa, 81 % on naisia. Opiskelijoista ainoas-

taan neljä henkilöä on tullut valituksi muusta kuin ensimmäisestä hakutoiveesta ja 

noin 81 %:lla on lukiokoulutus. Edistyneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapistei-

den keskiarvo on 86,2 ja viivästyneiden 82,9. Edistyneiden opiskelijoiden valinta-

koepisteiden (skaalattu) keskiarvo on noin 24,2 ja viivästyneiden noin 22,3. Viiväs-

tyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo on noin 4,5 ja edisty-

neiden noin 4,7 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatillisella tutkinnolla 

hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 
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KUVIO 20. Fysioterapian koulutusohjelman viivästymisen (vähemmän kuin 45 

op/lv) yhteys opiskelijoiden ikään (ikä hakiessa) 

 

 

 

Kuviosta 20 voidaan nähdä, että edistyneet opiskelijat ovat hieman vanhempia 

kuin viivästyneet opiskelijat (U =1,334;p < 0,001). Korrelaatio ei ole voimakas, sillä 

edistyneiden opiskelijoiden iän keskiarvo hakiessa oli noin 24,9 vuotta ja viivästy-

neiden noin 21,8 vuotta. 
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KUVIO 21. Fysioterapian koulutusohjelman viivästyneiden ja edistyneiden opiskeli-

joiden ikäjakaumat (ikä hakiessa) 

 

 

 
Kuviosta 21 havaitaan, että fysioterapian koulutusohjelman viivästyneiden opiskeli-

joiden iän mediaani on 21 vuotta ja edistyneiden opiskelijoiden iän mediaani on 

22 vuotta. Viivästyneet opiskelijat ovat keskimäärin hieman nuorempia.  

 

Viivästyneiden ja edistyneiden joukoissa on muutamia mediaanista poikkeavia ar-

voja. Viivästyneiden opiskelijoiden joukossa vanhin opiskelija oli hakiessa 38-

vuotias ja edistyneiden 40-vuotias. Sekä viivästyneistä ja edistyneistä opiskelijois-

ta nuorin oli hakiessa 19-vuotias. 

 

 

 



85 

 

TAULUKKO 31. Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen viivästy-

misen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden valinnansija (skaalattu) 

 

Malli Regressiokerroin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

1 Vakio .556  5.759 .000 

Valinnansija -.054 -.287 -2.731 .008 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

  

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyivät opiskelijan 

valinnansija (TAULUKKO 31.). Edistyneet opiskelijat ovat tulleet valituksi mata-

limmilta (ensimmäisiltä) valinnansijoilta. 

 

TAULUKKO 32. Fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen viivästy-

misen yhteys opiskelijoiden valinnansijaan (skaalattu) 

 

Status n x  s t p-arvo 

Edistyneet: 
Valinnansija 
 
Viivästyneet: 
Valinnansija 

28 
 
 
57 

3.16 
 
 
4.68 

2.14 
 
 
2.54 

 2.73 0.01 

 

Tauloista 32 havaitaan, että fysioterapian opiskelijoiden opintojen viivästyminen on 

yhteydessä opiskelijoiden valinnansijaan (t = 2.73 < 0,01). Edistyneiden opiskeli-

joiden valinnansijan keskiarvo (skaalattu) on noin 3,2 ja viivästyneiden noin 4,7. 

Tässä kohdeperusjoukossa puuttuu 13 opiskelijan valinnansijatieto. 

 

Edistyneiden opiskelijoiden valinnansijan arvot poikkeavat keskimääräisesti noin 

2,1 sijaa keskiarvosta ja viivästyneiden noin 2,5 sijaa keskiarvosta. Fysioterapian 

koulutusohjelmassa valittavien määrä kevään 2006, 2007 ja 2008 yhteishaussa oli 

21. Vuoden 2009 kevään yhteishaussa valittujen opiskelijoiden määrä oli 26 opis-

kelijaa ja vuoden 2010 kevään yhteishaussa valittujen opiskelijoiden määrä oli 28 

opiskelijaa. 
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4.4.2. Opintojen viivästyminen liiketalouden koulutusohjelmassa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä liiketalouden koulutusohjel-

man kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he 

ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jol-

loin he ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan. 

 
TAULUKKO 33. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen viivästy-

minen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 

 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 46 (31,7 %) 41 (8,4 %) 87 (13,7 %) 

Valmistuneet 10 (7,0 %) 113 (23,2 %) 123 (19,5 %) 

Aktiiviset opiske-

lijat 

89 (61,3 %) 

 

333 (68,4 %) 422 (66,8 %) 

Yhteensä 145 (100 %) 487 (100 %) 632 (100 %) 

 
Taulukosta 33 nähdään, että liiketalouden koulutusohjelmassa viivästyneistä opis-

kelijoista 46 oli keskeyttänyt, 10 oli valmistunut ja 89 oli aktiivisia opiskelijoita sta-

tuksen poimintahetkellä (marraskuu 2011). Edistyneistä opiskelijoista 41 oli kes-

keyttänyt, 113 oli valmistuneita ja 333 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poiminta-

hetkellä (marraskuu 2011). 

 

 

 

 

 



87 

 

TAULUKKO 34. Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen viivästy-

misen (vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden sukupuoleen ja ikään haki-

essa 

 

Malli 

Regres-

siokerroin b 

Standardisoitu 

regressioker-

roin Beta t p 

2 Vakio 1.045  11.016 .000 

Sukupuoli -.203 -.224 -5.766 .000 

Opiskelijan ikä hakiessa -.010 -.087 -2.244 .025 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 
 

Askeltava regressioanalyysi otti kaksi askelta ja viimeisellä askeleella mukaan 

päätyivät opiskelijan sukupuoli ja ikä hakiessa (TAULUKKO 34.). Opiskelijan su-

kupuoli (naiset) sekä opintojen aloittaminen nuorempana korreloivat positiivisesti 

opintojen edistymisen kanssa. 

 

Liiketalouden kohdeperusjoukossa opiskelijoiden hakutoiveella, pohjakoulutuksel-

la, valinnansijalla, kokonaisvalintapisteillä, valintakoepisteillä ja matemaattisella 

osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen viivästymiseen. Opiskelijoista s87 

% on tullut valituksi ensimmäisestä hakutoiveesta ja 85,1 %:lla on lukiokoulutus. 

Edistyneiden opiskelijoiden valinnansijan (skaalattu: 0-10) keskiarvo on noin 4,1 ja 

viivästyneiden noin 4,5. Edistyneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden kes-

kiarvo on noin 68,3 ja viivästyneiden noin 67,7. Edistyneiden opiskelijoiden valin-

takoepisteiden (skaalattu) keskiarvo on noin 12,2 ja viivästyneiden noin 12,7. Vii-

västyneiden ja edistyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo on 

noin 4 ja edistyneiden noin 4,1 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatillisel-

la tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 
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TAULUKKO 35. Liiketalouden koulutusohjelman opintojen viivästymisen (vähem-

män kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden sukupuoleen  

 

Status n x s t p-arvo 

Edistyneet: 
Miehet 
Naiset 
 
Viivästyneet: 
Miehet 
Naiset 

 
124 
363 
 
 
74 
71 

0.25 
 
 
 
0.51 

0.43 
 
 
 
0.50 

5.98 
 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 35 nähdään, että naisopiskelijat (0) ovat edistyneet jonkin verran tyypil-

lisemmin opinnoissa kuin miesopiskelijat (1) (t =5.98;p < 0,001). Edistyneistä opis-

kelijoista noin kolme neljästä on naisia. Viivästyneiden opiskelijoiden joukossa 

noin puolet on naisia ja puolet miehiä. 
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KUVIO 22. Liiketalouden koulutusohjelman opintojen viivästyminen (vähemmän 

kuin 45 op/lv) ja opiskelijoiden sukupuoli 

 

 

Liiketalouden koulutusohjelman viivästyneistä opiskelijoista miltei puolet (48,97 %) 

on naisia ja noin puolet miehiä (51,03 %) miehiä (KUVIO 22.). Edistyneistä opiske-

lijoista 74,54 % on naisia ja 25,46 % miehiä. 
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KUVIO 23. Liiketalouden koulutusohjelman viivästymisen (vähemmän kuin 45 

op/lv) yhteys opiskelijoiden ikään (ikä hakiessa) 

 

 

 

Kuviosta 23 voidaan nähdä, että edistyneet opiskelijat ovat hieman nuorempia 

kuin viivästyneet opiskelijat (U =29.309;p < 0,001). Edistyneiden opiskelijoiden iän 

keskiarvo hakiessa on ollut noin 21,5 vuotta ja viivästyneiden noin 22,5 vuotta. 
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KUVIO 24. Liiketalouden koulutusohjelman viivästyneiden ja edistyneiden opiskeli-

joiden ikäjakaumat (ikä hakiessa) 

 

 
 

Kuviosta 24 havaitaan, että liiketalouden koulutusohjelman viivästyneiden ja edis-

tyneiden opiskelijoiden iän mediaani on 21 vuotta. Viivästyneet opiskelijat ovat ot-

taneet opiskelupaikan vastaan keskimäärin hieman vanhempia. Viivästyneiden ja 

edistyneiden joukoissa on mediaanista poikkeavia arvoja. Viivästyneiden opiskeli-

joiden joukossa vanhin opiskelija oli hakiessa 54-vuotias ja edistyneiden 47-

vuotias. Viivästyneiden opiskelijoiden joukossa nuorin opiskelija oli hakiessa 19-

vuotias ja edistyneiden joukossa 18-vuotias. 
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4.4.3. Opintojen viivästyminen maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä maaseutuelinkeinojen koulu-

tusohjelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanot-

taneet opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa 

ja he ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), 

jolloin he ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan. 

 

TALUKKO 36. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen 

viivästyminen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 

 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 14 (21,9 %) 2 (4,6 %) 16 (14,95 %) 

Valmistuneet 5 (7,8 %) 11 (25,6 %) 16 (14,95 %) 

Aktiiviset opis-

kelijat 

 

45 (70,3 %) 30 (69,8 %) 75 (70,10 %) 

Yhteensä 64 (100 %) 43 (100 %) 107 (100 %) 

 
Taulukosta 36 havaitaan, että maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa viivästy-

neistä opiskelijoista 14 oli keskeyttänyt, 5 oli valmistunut ja 45 oli aktiivisia opiskeli-

joita opinnoista statuksen poimintahetkellä (marraskuu 2011). Edistyneistä opiske-

lijoista 2 oli keskeyttänyt, 11 oli valmistuneita ja 30 oli aktiivisia opiskelijoita statuk-

sen poimintahetkellä (marraskuu 2011). 
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TALUKKO 37. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen 

viivästyminen (vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden kokonaisvalintapis-

teisiin ja opiskelijoiden ikään hakiessa 

 

malli 

Regres-

siokerroin b 

Standardisoi-

tu regres-

siokerroin Be-

ta t p 

2 Vakio -.080  -.295 .769 

Kokonaisvalintapisteet .017 .419 4.833 .000 

Ikä hakiessa -.029 -.331 -3.818 .000 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

 
Askeltava regressioanalyysi otti kaksi askelta ja viimeisellä askeleella mukaan 

päätyivät opiskelijan kokonaisvalintapisteet ja ikä hakiessa (TAULUKKO 37.). 

Voimakkain yhteys vaikuttaa olevan opiskelijan iällä hakiessa.  

 

Tuloksen mukaan maaseutuelinkeinojen kohdeperusjoukossa opiskelijoiden suku-

puolella, hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valintakoepisteillä ja matemaattisella 

osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen viivästymiseen. Opiskelijoista reilu 

enemmistö (65 %) on naisia ja suurin osa (75 %) on tullut valituksi koulutusohjel-

maan ensimmäisestä hakutoiveesta. Opiskelijoista miltei kolmella neljästä on lu-

kiokoulutus. Viivästyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo 

noin 3,2 ja edistyneiden noin 3,8 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatilli-

sella tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 
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TAULUKKO 38. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opintojen viivästymisen 

(vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden kokonaisvalintapisteisiin 

 

Status n x s t p-arvo 

Edistyneet: 
Kokonaisvalintapisteet 
 
Viivästyneet: 
Kokonaisvalintapisteet 

 
42 
 
64 

69.95 
 
 
 
61.10 

10.30 
 
 
 
11.43 

4.10 
 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 38 nähdään, että edistyneet opiskelijat ovat saaneet joinkin verran kor-

keampia kokonaisvalintapistemääriä kuin viivästyneet opiskelijat (t =4.10;p < 

0,001). Edistyneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden keskiarvo on noin 70 

ja viivästyneiden noin 61,1. (Tutkimusperusjoukosta puuttuu yhden opiskelijan ko-

konaisvalintapistemäärä tieto). 

 
Opiskelijoiden kokonaisvalintapistemäärä maksimimäärä on 100 pistettä. Koko-

naisvalintapistemäärä koostuu koulumenestyspisteistä (55 p.), työkokemuspisteis-

tä (10 p.), valintakoepisteistä (30 p.) ja ensimmäisestä hakutoiveesta (5 p.). Työ-

kokemuspisteiden ja valintakoepistemäärän maksimiarvo vaihtelee vuosittaisten 

valintaperusteiden mukaisesti. 
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KUVIO 25. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman viivästyneiden ja edistyneiden 

opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden jakaumat 

 
 

Kuviosta 25 havaitaan, että maaseutuelinkeinojen edistyneet opiskelijat ovat saa-

neet jonkin verran korkeampia kokonaisvalintapistemääriä kuin viivästyneet opis-

kelijat: viivästyneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden mediaani on noin 

61,8 ja edistyneiden noin 71,4. Viivästyneiden opiskelijoiden matalin kokonaisva-

lintapistemäärä on noin 27,8 ja edistyneiden noin 48,2. Viivästyneiden korkein ko-

konaisvalintapistemäärä on 79,6 ja edistyneiden 88,4.  
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KUVIO 26. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman viivästymisen (vähemmän 

kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden ikään (ikä hakiessa) 

 

 

Kuviosta 26 havaitaan, että edistyneet opiskelijat ovat hieman nuorempia kuin vii-

västyneet opiskelijat (U = 959.00;p < 0,001). Edistyneiden opiskelijoiden iän (ikä 

hakiessa) keskiarvo on noin 21,0 vuotta ja viivästyneiden opiskelijoiden iän (ikä 

hakiessa) keskiarvo on 23,9 vuotta. 
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KUVIO 27. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman viivästyneiden ja edistyneiden 

opiskelijoiden ikä jakaumat (ikä hakiessa)  

 

 

 
Kuviosta 27 havaitaan, että viivästyneet opiskelijat ovat keskimäärin hieman van-

hempia. Korrelaatio ei ole voimakas ja viivästyneiden opiskelijoiden iän mediaani 

on 21 vuotta ja edistyneiden opiskelijoiden iän mediaani on 20 vuotta.  

 

Viivästyneiden ja edistyneiden joukoissa on muutamia mediaanista poikkeavia ar-

voja. Viivästyneiden opiskelijoiden vanhin opiskelija oli hakiessa 48-vuotias ja 

edistyneiden 28-vuotias. Viivästyneiden sekä edistyneiden joukoissa nuorin opis-

kelija oli hakiessa 19-vuotias. 
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Taulukko 39. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opintojen viivästymisen (vä-

hemmän kuin 45 op/lv) yhteys valintakoepisteisiin 

 

Malli 

Regressiokerroin 

b 

Standardisoitu reg-

ressiokerroin Beta t p 

1 Vakio -.243  -.926 .356 

Valintakoepisteet .034 .237 2.496 .014 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi maaseutuelin-

keinojen opiskelijoiden valintakoepisteet (TAULUKKO 39.). Edistyneet opiskelijat 

ovat saaneet hieman korkeampia valintakoepistemääriä kuin viivästyneet opiskeli-

jat. 

 

TAULUKKO 40. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(edistyneet ja viivästyneet) yhteys opiskelijoiden valintakoepisteisiin (skaalattu) 

 

Status n x  s t p-arvo 

Edistyneet: 
Valintakoepisteet 
 
Viivästyneet: 
Valintakoepisteet 

43 
 
 
64 

 
19.70 
 
18.07 

 
3.64 
 
3.05 

2.50 0.05 

 

Taulukosta 40 nähdään, että maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoi-

den statuksen ja opiskelijoiden valintakoepisteiden välillä on lievä korrelaatio. 

Edistyneet opiskelijat ovat saaneet hieman korkeampia valintakoepistemääriä (t = 

2.50;p < 0,05). Edistyneiden opiskelijoiden valintakoepisteiden keskiarvo on noin 

19,7 ja viivästyneiden noin 18,1. Edistyneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat kes-

kimääräisesti noin 3,6 valintakoepistettä keskiarvosta ja viivästyneiden noin 3,1 

valintakoepistettä keskiarvosta. 
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KUVIO 28. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman viivästyneiden ja edistyneiden 

opiskelijoiden valintakoepisteiden jakaumat 

 

 
 

Kuviosta 28 nähdään, että maaseutuelinkeinojen viivästyneiden opiskelijoiden va-

lintakoepisteiden mediaani on noin 18,1 ja edistyneiden opiskelijoiden valinta-

koepisteiden mediaani on noin 19,7. Maaseutuelinkeinojen edistyneet opiskelijat 

ovat saaneet jonkin verran korkeampia valintakoepistemääriä kuin viivästyneet 

opiskelijat. Viivästyneiden opiskelijoiden matalin valintakoepistemäärä on 10,6 ja 

edistyneiden 11,9. Viivästyneiden korkein valintakoepistemäärä on 25,4 ja edisty-

neiden noin 27,4.  
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TAULUKKO 41. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opintojen viivästymisen 

(vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden valinnansijaan (skaalattu) 

 

Malli Regressiokerroin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

1 Vakio .678  7.403 .000 

Valinnansija -.063 -.328 -3.538 .001 

Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

 
Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyivät opiskelijan 

valinnansija (skaalattu) (TAULUKKO 41.). Valmistuneet opiskelijat ovat tulleet vali-

tuksi matalimmilta (ensimmäisiltä) valinnansijoilta. 

TAULUKKO 42. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(edistyneet ja viivästyneet) yhteys opiskelijoiden valinnansijaan (skaalattu) 

 

Status n x  s t p-arvo 

Edistyneet: 
Valinnansija 
 
Viivästyneet: 
Valinnansija 

42 
 
 
64 

 
3.43 
 
 
5.14 

 
2.48 
 
 
2.39 

3.54 0.001 

 

Taulukosta 42 havaitaan, että maaseutuelinkeinojen opiskelijoiden opintojen vii-

västyminen on yhteydessä opiskelijoiden valinnansijaan: edistyneet opiskelijat 

ovat tulleet valituksi matalimmilta (ensimmäisiltä) valinnansijoilta (t = 3.54;p < 

0,001). Edistyneiden opiskelijoiden valinnansijan keskiarvo on noin 3,4 ja viivästy-

neiden noin 5,1. Edistyneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti 

noin 2,5 sijaa keskiarvosta ja viivästyneiden noin 2,4 sijaa keskiarvosta. (Tutki-

musperusjoukosta puuttuu yhden opiskelijan valinnansija tieto)  

 
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa kevään 2006, 2008, 2009 ja 2010 ke-

vään yhteishaussa on valittu 36 opiskelijaa. Vuoden 2007 kevään yhteishaussa on 

valittu 40 opiskelijaa. 
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4.4.4. Opintojen viivästyminen talotekniikan koulutusohjelmassa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä talotekniikan koulutusohjel-

man kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he 

ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jol-

loin he ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan. 

 

TAULUKKO 43. Talotekniikan koulutusohjelman opintojen viivästyminen (vähem-

män kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 
 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 21 (47,7 %) 2 (2,0 %) 23 (16,1 %) 

Valmistuneet 5 (11,4 %) 33 (33,3 %) 38 (26,6 %) 

Aktiiviset opiske-

lijat 

18 (40,9 %) 

 

64 (64,7 %) 82 (57,3 %) 

Yhteensä 44 (100 %) 99 (100 %) 143 (100 %) 

 

Taulukosta 43 nähdään, että talotekniikan koulutusohjelmassa viivästyneistä opis-

kelijoista 21 oli keskeyttänyt, 5 oli valmistunut ja 18 oli aktiivisia opiskelijoita sta-

tuksen poimintahetkellä (marraskuu 2011) Edistyneistä opiskelijoista 2 oli keskeyt-

tänyt, 33 oli valmistunut ja 64 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä 

(marraskuu 2011). 

 
Tässä talotekniikan koulutusohjelman kohdeperusjoukossa opiskelijoiden suku-

puolella, iällä hakiessa, hakutoiveella, pohjakoulutuksella, valinnansijalla, koko-

naisvalintapisteillä, valintakoepisteillä ja matemaattisella osaamisella ei vaikuta 

olevan yhteyttä opintojen viivästymiseen. Opiskelijoista ainoastaan 10 henkilöä on 

naisia. Viivästyneiden opiskelijoiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 24,5 

vuotta ja edistyneiden noin 24,0 vuotta. Opiskelijoista ainoastaan neljä henkilöä on 
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tullut valituksi koulutusohjelmaan muusta kuin ensimmäisestä hakutoiveesta. 

Opiskelijoista reilulla puolella on lukiokoulutus. Edistyneiden opiskelijoiden koko-

naisvalintapisteiden keskiarvo on 60,7 ja viivästyneiden 57,4. Edistyneiden opiske-

lijoiden valintakoepisteiden keskiarvo on 19,5 ja viivästyneiden noin 18,8. Edisty-

neiden opiskelijoiden valinnansijan (skaalattu: 0-10) keskiarvo on 3,9 ja viivästy-

neiden noin 4,5. Viivästyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo 

on noin 4,1 ja edistyneiden noin 4,2 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, amma-

tillisella tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 

 

 

 

4.4.5. Opintojen viivästyminen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä tietojenkäsittelyn koulutusoh-

jelman kohdeperusjoukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet 

opiskelupaikan kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he 

ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jol-

loin he ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan. 

TAULUKKO 44. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästyminen (vä-

hemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 

 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 67 (53,2 %) 24 (14,2 %) 91 (30,9 %) 

Valmistuneet 6 (4,8 %) 49 (29,0 %) 55 (18,6 %) 

Aktiiviset 

opiskelijat 

 

53 (42,0 %) 96 (56,8 %) 149 (50,5 %) 

Yhteensä 126 (100 %) 169 (100 %) 295 (100 %) 

 
Taulukosta 44 voidaan lukea, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa viivästy-

neistä opiskelijoista 67 oli keskeyttänyt, 6 oli valmistunut ja 53 oli aktiivisia opiskeli-

joita opinnoista statuksen poimintahetkellä (marraskuu 2011). Edistyneistä opiske-
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lijoista oli 24 keskeyttänyt, 49 oli valmistunut ja 96 oli aktiivisia opiskelijoita statuk-

sen poimintahetkellä (marraskuu 2011). 

 
TAULUKKO 45. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästymisen (vä-

hemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden sukupuoleen ja pohjakoulutukseen 

 

Malli 

Regressioker-

roin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

2 Vakio .716  10.401 .000 

Sukupuoli -.256 -.203 -3.604 .000 

Pohjakoulutus .196 .186 3.296 .001 

a. Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 
 

Askeltava regressioanalyysin mukaan opiskelijan sukupuoli (nainen=0) ja pohja-

koulutus on yhteydessä opintojen viivästymiseen (TAULUKKO 45.). Voimakkain 

yhteys vaikuttaa olevan opiskelijan sukupuolella. 

 

Tuloksen mukaan tietojenkäsittelyn kohdeperusjoukossa opiskelijoiden iällä haki-

essa, hakutoiveella, valinnansijalla, kokonaisvalintapisteillä ja matemaattisella 

osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen viivästymiseen. Viivästyneiden 

sekä edistyneiden opiskelijoiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 23 vuotta. 

Opiskelijoista suurin osa (70,5 %) on tullut valituksi koulutusohjelmaan ensimmäi-

sestä hakutoiveesta. Viivästyneiden opiskelijoiden valinnansijan (skaalattu) kes-

kiarvo on noin 4,4 ja edistyneiden noin 4,5. Viivästyneiden opiskelijoiden koko-

naisvalintapisteiden keskiarvo on noin 65,7 ja edistyneiden on noin 65,9. Viivästy-

neiden ja edistyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo on noin 

3,7 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella: ammatillisella tutkinnolla hakeneiden 

matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 
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TAULUKKO 46. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästymisen yhte-

ys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden sukupuoleen  

 

Status n x s t p-arvo 

Edistyneet: 
Miehet 
Naiset 
 
Viivästyneet: 
Miehet 
Naiset 

 
124 
45 
 
 
115 
11 

0.73 
 
 
 
0.91 

0.44 
 
 
 
0.28 

3.97 
 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 46 nähdään, että naisopiskelijat edistyvät opinnoissa jonkin verran tyy-

pillisemmin kuin miesopiskelijat (t =3.97;p < 0,001). Naisista suuri osa (89 %) on 

edistynyt opinnoissa. Miehistä hieman yli puolet on valmistuneita (n. 52 %). 
 

KUVIO 29. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästyminen (vähem-

män kuin 45 op/lv) ja opiskelijoiden sukupuoli 
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Kuviosta 29. nähdään, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman viivästyneistä opis-

kelijoista vain pieni osa, ainoastaan 8,7 % on naisia ja 91,3 % on miehiä.  Edisty-

neistä opiskelijoista noin 26,6 % on naisia ja 73,4 % on miehiä. 

 
TAULUKKO 47. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästymisen yhte-

ys (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden pohjakoulutukseen  

 

Status n x s t p-arvo 

Edistyneet: 
Ammatillinen koulutus 
Lukiokoulutus 
 
Viivästyneet: 
Ammatillinen koulutus 
Lukiokoulutus 

 
70 
99 
 
 
27 
99 

0.41 
 
 
 
 
0.21 

0.49 
 
 
 
 
0.41 

3.70 
 
 
 
 

< 0.001 

 

Taulukosta 47 nähdään, että ammatillisesta koulutuksen (1) tulleet ovat edistyneet 

opinnoissa jonkin verran tyypillisemmin kuin lukiokoulutuksesta tulleet (0) (t 

=3.70;p < 0,001). Ammatillisesta koulutuksesta tulleista miltei 75 % on edistynyt 

opinnoissa. 
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KUVIO 30. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästyminen (vähem-

män kuin 45 op/lv) ja opiskelijoiden pohjakoulutus 

 

 
Kuviosta 30 voidaan havaita, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ammatillises-

ta koulutuksessa tulleet opiskelijat vaikuttavat edistyvän tyypillisemmin opinnoissa 

kuin lukiokoulutuksesta tulleet opiskelijat. Ammatillisen koulutuksesta tulleista 

opiskelijoista noin 21,4 % on viivästynyt opinnoissa ja lukiokoulutuksen saaneista 

noin 78,6 viivästynyt opinnoissa. Ammatillisen koulutuksesta tulleista opiskelijoista 

noin 41,4 % on edistynyt opinnoissa ja lukiokoulutuksen saaneista opiskelijoista 

58,6 % on edistynyt opinnoissa. 
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TAULUKKO 48. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintojen viivästymisen (vä-

hemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden valintakoepisteisiin 

 

Malli Regressiokerroin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

1 Vakio .971  6.927 .000 

Valintakoepisteet -.020 -.167 -2.901 .004 

Riippuva muuttuja: opintojen viivästyminen 

 

Askeltava regressioanalyysi otti yhden askeleen ja mukaan päätyi tietojenkäsitte-

lyn opiskelijoiden valintakoepisteet (TAULUKKO 48.). Viivästyneet opiskelijat ovat 

saaneet hieman korkeampia valintakoepistemääriä kuin valmistuneet opiskelijat. 

 

TAULUKKO 49. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden statuksen 

(edistyneet ja viivästyneet) yhteys opiskelijoiden valintakoepisteisiin (skaalattu) 

 

Status n x  s t p-arvo 

Edistyneet: 
Valintakoepisteet 
 
Viivästyneet: 
Valintakoepisteet 

169 
 
 
126 

 
19.22 
 
 
20.60 

 
4.04 
 
4.10 
 

2.90 0.01 

 

Taulukosta 49 nähdään, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden 

status on yhteydessä opiskelijoiden valintakoepisteisiin: keskeyttäneet opiskelijat 

ovat saaneet hieman korkeampia valintakoepistemääriä (t = 2.90;p < 0,01). Korre-

laation ei ole voimakas: edistyneiden opiskelijoiden kokonaisvalintapisteiden kes-

kiarvo on noin 19,2 ja viivästyneiden noin 21,6.  

 

Edistyneiden opiskelijoiden arvot poikkeavat keskimääräisesti noin 4,0 valinta-

koepistettä keskiarvosta ja viivästyneiden keskimääräisesti 4,1 valintakoepistettä 

keskiarvosta.  
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KUVIO 31. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman viivästyneiden ja edistyneiden 

opiskelijoiden valintakoepisteiden jakaumat 

 

 

Kuviosta 31 nähdään, että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman viivästyneiden opis-

kelijoiden valintakoepisteiden (skaalattu) mediaani on noin 20,6 ja edistyneiden 

noin 19,2. Tietojenkäsittelyn viivästyneet opiskelijat ovat saaneet aavistuksen kor-

keampia valintakoepistemääriä kuin edistyneet opiskelijat. 

 

Viivästyneiden sekä edistyneiden opiskelijoiden matalin valintakoepistemäärä on 

noin 10,1. Viivästyneiden korkein valintakoepistemäärä on noin 29,6 ja edistynei-

den noin 30,2.  
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4.4.6. Opintojen viivästyminen viestinnän koulutusohjelman, kuvallisen vies-
tinnän suuntautumisvaihtoehdossa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä viestinnän koulutusohjelman, 

kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdossa koulutusohjelman kohdeperus-

joukossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikan ke-

vään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he ovat ilmoittautu-

neet läsnäoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jolloin he ovat otta-

neet opiskelupaikan vastaan. 

 

TAULUKKO 50. Kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdon opintojen viiväs-

tyminen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 
 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 4 (30,8 %) 4 (6,5 %) 8 (10,7 %) 

Valmistuneet 2 (15,4 %) 8 (12,9 %) 10 (13,3 %) 

Aktiiviset opiskelijat 

 

7 (53,8 %) 50 (80,6 %) 57 (76 %) 

Yhteensä 13 (100 %) 62 (100 %) 75 (100 %) 

 
Taulukosta 50 havaitaan, että viestinnän koulutusohjelmassa kuvallisen viestinnän 

suuntautumisvaihtoehdossa viivästyneistä opiskelijoista 4 oli keskeyttänyt, 2 oli 

valmistunut ja 7 oli aktiivisia opiskelijoita. Edistyneistä 4 oli keskeyttänyt, 8 oli val-

mistuneita ja 50 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä (marraskuu 

2011). 
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TAULUKKO 51. Kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden 

opintojen viivästymisen (vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijan sukupuoleen 

 

 

Malli Regressiokerroin b 

Standardisoitu 

regressiokerroin 

Beta t p 

1 Vakio .871  18.488 .000 

Sukupuoli -.256 -.256 -2.259 .027 

Riippuva muuttuja: Opintojen viivästyminen 

 
Askeltava regressioanalyysin mukaan opiskelijan sukupuoli (nainen=0) on yhtey-

dessä opintojen viivästymiseen (TAULUKKO 51.). Naisopiskelijat ovat edistyneet 

opinnoissa miehiä tyypillisemmin. 

 

Tässä kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdon kohdeperusjoukossa opis-

kelijoiden iällä hakiessa, hakutoiveella, pohjakoulutukselle, valinnansijalla, valinta-

pisteillä ja matemaattisella osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen viiväs-

tymiseen. Viivästyneiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 22,6 vuotta ja edis-

tyneiden noin 22,0 vuotta. Opiskelijoista kaikilla on lukiokoulutus ja kaikki ovat tul-

leet vallituksi ensimmäisestä hakutoiveesta. Viivästyneiden opiskelijoiden valin-

nansijan keskiarvo on noin 10,9 ja edistyneiden noin 10,7. Viivästyneiden opiskeli-

joiden valintapisteiden keskiarvo on noin 44,8 ja edistyneiden noin 47. Viivästynei-

den ja edistyneiden opiskelijoiden matemaattisen osaamisen keskiarvo on noin 3,9 

ja edistyneiden noin 4,2 (yo-tutkinnon arvosanojen perusteella, ammatillisella tut-

kinnolla hakeneiden matematiikan arvosanoja ei ole huomioitu). 
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KUVIO 32. Viestinnän koulutusohjelman kuvallisen viestinnän suuntautumisvaih-

toehdon opintojen viivästymisen (vähemmän kuin 45 op/lv) yhteys opiskelijoiden 

sukupuoleen  

 

 

 

Kuviosta 32 havaitaan, että naisopiskelijat edistyvät opinnoissa tyypillisemmin kuin 

miesopiskelijat (U = 300.00;p < 0,001). Naisista 87,1 % on edistynyt opinnoissa ja 

miehistä 61,5 % on edistynyt opinnoissa. 

 

 

 

4.4.7. Opintojen viivästyminen viestinnän koulutusohjelman, mediatuottami-
sen suuntautumisvaihtoehdossa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä viestinnän koulutusohjelman, 

mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehdossa koulutusohjelman kohdeperusjou-

kossa. Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikan kevään 

2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he ovat ilmoittautuneet läs-

näoleviksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jolloin he ovat ottaneet opis-

kelupaikan vastaan. 
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TAULUKKO 52. Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehdon opintojen viivästymi-

nen (vähemmän kuin 45 op/lv) opiskelijoiden statuksen mukaan 
 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästyneet Edistyneet 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 5 (41,7 %) 5 (9,4 %) 10 (15,4 %) 

Valmistuneet 1 (8,3 %) 6 (11,3 %) 7 (10,8 %) 

Aktiiviset opis-

kelija 

 

6 (50,0 %) 42 (79,3 %) 48 (73,8 %) 

Yhteensä 12 (100 %) 53 (100 %) 65 (100 %) 

 
Taulukosta 52 nähdään, että viestinnän koulutusohjelmassa mediatuottamisen 

suuntautumisvaihtoehdossa viivästyneistä opiskelijoista 5 oli keskeyttänyt, 1 oli 

valmistunut ja 6 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä (marraskuu 

2011). Edistyneistä opiskelijoista 5 oli keskeyttänyt, 6 oli valmistuneita ja 42 oli ak-

tiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä (marraskuu 2011). 

 

Tässä kohdeperusjoukossa opiskelijoiden sukupuolella, iällä hakiessa, hakutoi-

veella, pohjakoulutukselle, valinnansijalla, valintapisteillä ja matemaattisella osaa-

misella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen viivästymiseen. Opiskelijoista enem-

mistö (63 %) on naisia. Viivästyneiden opiskelijoiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo 

on 23 vuotta ja edistyneiden noin 22 vuotta. Opiskelijoista ainoastaan neljällä on 

ammatillinen koulutus ja ainoastaan neljä henkilöä on tullut valituksi muusta kuin 

ensimmäisestä hakutoiveesta. Viivästyneiden sekä edistyneiden opiskelijoiden va-

linnansijan keskiarvo on noin 9,8. Viivästyneiden opiskelijoiden valintapisteiden 

keskiarvo on noin 45 ja edistyneiden noin 45,6. Viivästyneiden opiskelijoiden ma-

temaattisen osaamisen keskiarvo noin 3,3 ja edistyneiden noin 3,9 (yo-tutkinnon 

arvosanojen perusteella, ammatillisella tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvo-

sanoja ei ole huomioitu). 
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4.4.8. Opintojen viivästyminen viestinnän koulutusohjelman, journalismin 
suuntautumisvaihtoehdossa 

 
 

Tässä alaluvussa käsitellään opintojen viivästymistä viestinnän koulutusohjelman, 

journalismin suuntautumisvaihtoehdossa koulutusohjelman kohdeperusjoukossa. 

Mukana ovat opiskelijat, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikan kevään 2006–

2010 nuorten suomenkielisessä yhteishaussa ja he ovat ilmoittautuneet läsnäole-

viksi sinä lukuvuotena (syys- ja kevätlukukausi), jolloin he ovat ottaneet opiskelu-

paikan vastaan. 

 

TAULUKKO 53. Journalismin suuntautumisvaihtoehdon opintojen viivästyminen 

(vähemmän kuin 45 op/ov) opiskelijoiden statuksen mukaan 
 

 
Opintojen viivästyminen 

Yhteensä Viivästynyt Edistynyt 

Opiskelijan status  Keskeyttäneet 5 (45,5 %) 1 (1,7 %) 6 (8,8 %) 

Valmistuneet 1 (9 %) 16 (28,1 %) 17 (25,0 %) 

Aktiiviset opiskeli-

jat 

 

5 (45,5 %) 40 (70,2 %) 45 (66,2 %) 

Yhteensä 11 (100 %) 57 (100 %) 68 (100 %) 

 
Viestinnän koulutusohjelmassa journalismin suuntautumisvaihtoehdossa 5 oli kes-

keyttänyt, 1 oli valmistunut ja 5 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä 

(marraskuu 2011) (TAULUKKO 53.). Edistyneistä opiskelijoista 1 oli keskeyttänyt, 

16 oli valmistunut ja 40 oli aktiivisia opiskelijoita statuksen poimintahetkellä (mar-

raskuu 2011). 

 

Journalismin suuntautumisvaihtoehdon kohdeperusjoukossa opiskelijoiden suku-

puolella, iällä hakiessa, hakutoiveella, pohjakoulutukselle, valinnansijalla, valinta-

pisteillä ja matemaattisella osaamisella ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen viiväs-
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tymiseen. Opiskelijoista noin 65 % on naisia. Viivästyneiden ja edistyneiden opis-

kelijoiden iän (ikä hakiessa) keskiarvo on noin 21,5 vuotta. Opiskelijoista vain kah-

della on ammatillinen koulutus ja kaikki ovat tulleet vallituksi ensimmäisestä haku-

toiveesta. Viivästyneiden opiskelijoiden valinnansijan keskiarvo on noin 16,5 ja 

edistyneiden noin 14,6. Viivästyneiden opiskelijoiden valintapisteiden keskiarvo on 

noin 38,2 ja edistyneiden noin 39,6. Viivästyneiden opiskelijoiden matemaattisen 

osaamisen keskiarvo noin on noin 4,4 ja edistyneiden noin 4,2 (yo-tutkinnon arvo-

sanojen perusteella: ammatillisella tutkinnolla hakeneiden matematiikan arvosano-

ja ei ole huomioitu). 
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5. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 

 

 

Tutkimusaineiston kokoaminen on sisältänyt joitakin luotettavuuteen liittyviä haas-

teita. Seuraavassa tarkastellaan, miten luotettavia tutkimuksesta saadut tulokset 

ovat sekä, onko tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä saatu vastukset tutkimus-

ongelmiin. Luotettavuus tarkastelussa tuodaan esille tutkimukseen validiteettiin, eli 

siihen onko tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus tutkia, liittyvät kohdat. Toisin sanoen vali-

diteetti ilmaisee sen, miten onnistuneesti tutkimuksessa käytetty menetelmä mittaa 

sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, jota on tarkoitus mitata. (Kerlinger, 1986, 417; 

Metsämuuronen, 2003, 35–36, 86.)  

 

Seuraavissa alaluvuissa perehdytään tutkimuksen ulkoisen ja sisäiseen validiteet-

tiin. Ulkoiseen validiteettiin kuuluvat tutkimuksen yleistettävyyteen kuten siihen, 

missä populaatiossa tulokset voidaan yleistää liittyvät kohdat. Sisäinen validiteetti 

kohdentuu tutkimuksen omaan luotettavuuteen liittyviin tekijöihin: tutkimuksessa 

käytetyn mittarin virheettömyyteen sekä tulosten reliabiliteettiin eli toistettavuuteen. 

Reliabiliteetti sisältää kaksi osatekijää: pysyvyys (stabiliteetti) ja yhtenäisyys (kon-

sistenssi). Mittarin pysyvyys ehdon katsotaan täyttyvän, mikäli mittaustulos on sa-

ma eri mittauskerroilla. Yhtenäisyysehdon mukaisesti mittaus tulee suorittaa joh-

donmukaisesti. Lisäksi tutkimuksen reliabiliteettia arvioidessa tulee huomioida, on-

ko mittauksessa systemaattista- tai satunnaista virhettä. (Kerlinger, 1986, 405; 

Metsämuuronen, 2003, 35–36, 86.)  
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5.1. Ulkoinen luotettavuus  

 

 

Tutkimuksen kohdeperusjoukon koko vaihtelee riippuen siitä, tutkitaanko edisty-

mistä vai viivästymistä sekä, mitä kohdeperusjoukkoa tutkitaan. Kun tutkitaan 

opiskelijavalinnassa huomioitavien tekijöiden vaikutusta opintojen keskeyttämi-

seen kaikista koulutusohjelmista muodostumassa joukossa, kohdeperusjoukon 

koko on 2566 opiskelijaa. Kun tutkitaan opintojen viivästymistä tutkimusaineistos-

sa, jossa on mukana opiskelijat kaikista koulutusohjelmista, kohdeperustutkimus-

joukon koko on 5135 opiskelijaa. Koulutusohjelmakohtaisten kohdeperusjoukkojen 

koko vaihtelee sen mukaan tutkitaanko opintojen keskeyttämistä vai opintojen vii-

västymistä. 

 

Tutkimuksen kohdeperusjoukot on poimittu kaikkien Oulun seudun ammattikor-

keakoulussa vuosina 2006–2010 nuorten suomenkielisessä kevään yhteishaussa 

opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskelijoiden kehikkojoukosta (n 7768). Tutki-

musaineiston alipeitto on 115 opiskelijaa. Opiskelijatietojen puuttuminen johtuu 

opiskelijoiden tietojen kirjaukseen liittyvistä tekijöistä. Näiden opiskelijoiden tietoja 

ei saatu yhdistettyä tutkimusaineistoon, sillä opiskelijoilta puuttuu ammattikorkea-

koulun opiskelija tunnus (ASIO- tunnus). Tämä selittyy sillä, että opiskelijoiden tie-

dot on siirretty ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmän arkistointipuolelle. 

Arkistoinnissa on todennäköisesti tapahtunut ohjelmatoimintovirhe, joka on hävit-

tänyt pienen osan arkistoiduista tiedoista. Tietojen puuttuminen havaittiin tutki-

muksen loppupuolella eikä puuttuvia tietoja ehditty palauttamaan varmuuskopiois-

ta palautuksen työläyden vuoksi. Koko tutkimusjoukon kokoon nähden kato ei ole 

merkittävä, eikä vaikuta tutkimuksen kohdeperusjoukkojen kokoon merkittävästi.  
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Tutkimuksen eri koulutusohjelmien opiskelijat edustavat vain osaa kehikkoperus-

joukosta ja saadut tulokset koskevat Oulun seudun ammattikorkeakoulua sekä 

tiettyjä koulutusohjelmia ja opiskelijoita. Lisäksi tutkimuksen luotettavuus tarkaste-

lussa tulee huomioida, että fysioterapian, viestinnän ja maaseutuelinkeinojen opis-

kelijoiden muodostamat kohdeperusjoukot ovat huomattavan pieniä. Nämä tekijät 

tulee ottaa huomioon tulosten luotettavuuden yleistettävyyden näkökulmasta. Tut-

kimuksen otoskoko vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen tilastolliseen voimaan, eli 

tilastolliseen merkitsevyyteen. Hyvin suurissa otoksissa pienet erot ja alhaiset kor-

relaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä. Mikäli tutkimuksessa on liian vähän tilastol-

lista voimaa, suuretkaan erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. (Ketokivi, 2011, 

51–52.) 

 

 

 

5.2. Sisäinen luotettavuus 

 
 
Tutkimuksen sisäinen luotettavuus perustuu tutkimuksessa käytettävän mittarin 

luotettavuuden arviointiin: mittaako tutkimuksessa käytettävä mittaria oikeita asioi-

ta? Tavoitteena on havainnoida ilmiötä objektiivisesti. Mittarin luotettavuus perus-

tuu käsitteiden operationalisoinnin onnistumiseen, jolla tarkoitetaan mitattavissa 

olevan määritelmän antamista hypoteettiselle käsitteelle. (Metsämuuronen, 2003, 

22–23.) Seuraavassa tarkastellaan, miten luotettavia tämän tutkimuksen mittarit: 

ikä hakiessa, sukupuoli, hakutoive, pohjakoulutus, valinnansija, kokonaisvalinta-

pisteet, valintakoepisteet, ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä, 

matemaattinen osaaminen, status (keskeyttäneet/valmistuneet) ja opintojen viiväs-

tyminen (viivästyneet/edistyneet) ovat. Lisäksi tarkastellaan, miten aineiston luotet-

tavuutta on pyritty parantamaan aineiston kokoamisen aikana. 
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Tutkimuksen sisäinen luotettavuus voidaan jakaa sisältö-, kriteeri- ja käsitevalidi-

teettiin. Sisällön validius sisältää kysymyksen, ovatko mittarissa käytetyt käsitteet 

teorian mukaiset. (Kerlinger, 1986; 417–418, 420–421; Ketokivi, 2011, 60; Metsä-

muuronen, 2003, 43–44.) Tieteellisissä väitteissä käsitteet voivat olla joko teoreet-

tisia (esimerkiksi älykkyys) tai empiirisiä (esimerkiksi ikä tai sukupuoli) (ks. esim. 

Kerlinger, 1986, 36–38; Ketokivi, 2011, 43) Tässä tutkimuksessa opiskelijavalin-

nassa mitatut muuttujat hakutoive, kokonaisvalintapisteet, valintapisteet, pohjakou-

lutus, valinnansija, ikä hakiessa, sukupuoli, matemaattinen osaaminen sekä opis-

kelijan status ovat empiirisiä käsitteitä.  

 

Kriteerivaliditeetissa mittarissa saatua arvoa verrataan standardoituun arvoon, jo-

ka toimii validiuden kriteerinä. Tässä tutkimuksessa ei ole tehty varsinaista vertai-

luja standardoitujen arvojen välillä. Tutkimuksen rakennevaliditeetin mukaisesti 

tutkijan tulee kyetä perustelemaan, kattavatko mittarit tutkittavan kohteen riittäväs-

ti. (Kerlinger, 1986; 417–418, 420–421; Ketokivi, 2011, 60; Metsämuuronen, 2003, 

43–44.) Käsitevaliditeetissa puolestaan tarkastellaan, onko käsite operationalisoitu 

siten, että se mittaa tarkoitettua ongelmaa (Kerlinger, 1986, 418–419; Metsämuu-

ronen, 2003, 43–44). Tutkimuksessa opiskelijoiden opintojen edistymiselle tuli luo-

da mitattavissa oleva määritelmä. Opintojen edistymistä mitataan opiskelijoiden 

kahden ensimmäisen läsnäololukukauden (syys- ja kevätlukukausi) opintopisteker-

tymän perusteella. Opiskelijan on tullut suorittaa vähintään 45 opintopistettä, jotta 

hänen katsotaan edistyneen opinnoissa. Edistymistä mittaava muuttuja on luotu, 

opiskelijoiden opintopiste- ja läsnäolotietojen pohjalta: aineistolla jokaiselle opiske-

lijalle on laskettu opintopistekertymä niiltä kahdelta ensimmäiseltä lukukaudelta, 

jolloin opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi.  

 

Tutkimuksen validiteetti sisältää eri muotoja (Kerlinger, 1986, 417). Ketokivi (2011) 

tuo esille seuraavat validiteetin muodot: sisältövaliditeetti, dimensionaalisuus, kon-

vergenssivaliditeetti, erotteluvaliditeetti sekä nomologinen validiteetti (Ketokivi, 

2011, 60). Lyhyesti määriteltynä dimensionaalisuus sisältää määrittelyn käytettyjen 

mittareiden ulottuvuuksista. Korkea konvergenssivaliditeetti tarkoittaa puolestaan 

muun muassa sitä, että mittausvirheen osuus mittarin varianssista on alhainen. 

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden opintopistekertymän laskeminen on sisältänyt 

tutkimuksen konvergenssivaliditeetti mahdollisesti heikentäviä tekijöitä, joita käsi-
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tellään myöhemmin tässä luvussa. Erotteluvaliditeetin mukaisesti mittarit voivat 

korreloida muusta kuin teoreettisesta syystä: teoreettinen käsite ja mittaustulos 

eivät ole sama asia. Nomologisen validiteetin näkökulmasta, tutkielman tutkimus-

tuloksia tulee tarkastella osana laajempaa teoreettista kokonaisuutta (Ketokivi, 

2011, 60–74). Tässä tutkimuksessa teoreettinen tausta perustuu opiskelijavalin-

taa, opintojen keskeyttämistä sekä opintojen viivästymistä koskevaan teoriaan ja 

tutkimustietoon. Luvussa 6. tutkimuksen empiirisiä tuloksia tarkastellaan teoreetti-

sessa valossa. 

 

Tutkimusaineiston kokoaminen sisälsi tutkimusaineiston luotettavuuteen liittyviä 

ongelmia. Opiskelijoille tuli ensimmäisessä tutkimusaineiston kokoamisen vai-

heessa vääriä tietoja. Tämä johtuu siitä, että sama opiskelija voi hakea ja tulla hy-

väksytyksi ammattikorkeakouluun useampana vuonna, mikäli opiskelija on kes-

keyttänyt opintonsa tai opiskelija on hakenut tai siirtynyt toiseen koulutusohjel-

maan. Ammattikorkeakoulun opiskelijatietokannassa (ASIO-tietokanta) opiskelijal-

la on näin useampi opiskelijatietoja sisältävä kortti. Tutkimusaineiston ensimmäi-

sessä ajossa tämä aiheutti ongelman, sillä ajossa osa opiskelijoista sai tietoja vää-

rältä kortilta. Lisäksi ensimmäisessä ajossa osan opiskelijatiedot dublikoituivat eli 

monistuivat aineistoon. Toisen ajon aikana tämä ongelma huomioitiin ja jokaisen 

opiskelijan kohdalle haettiin oikeat tiedot. Tutkimusaineiston luotettavuutta on tar-

kastettu tekemällä aineistoon satunnaisotanta, jossa rekisterin tietoja on verrattu 

tutkimusaineiston tietoihin. (ks. liite 1.). Satunnaisotanta on tehty koko kehikko-

joukkoon (n 7768). 

 

Opintojen viivästymistä mittaavan muuttujan luominen sisältää mittarin luotetta-

vuutta heikentäviä tekijöitä. Tutkimusaineiston luotettavuutta arvioidessa tulee ot-

taa huomioon mittarin sisältämät mahdolliset mittausvirheet (Ketokivi, 2011, 54, 

67). Tutkimusaineistosta opintopisteet lasketaan jokaisen opiskelijan kohdalta en-

simmäiseltä lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukausi), lähtien siitä lukukaudesta, jol-

loin opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan. Opiskelijat, jotka ovat ilmoittau-

tuneet läsnä oleviksi esimerkiksi vain syyslukukaudella rajautuvat tutkimuksesta 

pois.  
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Ongelmana on se, että opiskelija voi olla ilmoittautunut läsnä olevaksi, mutta hän 

on eronnut koulusta kesken lukukauden. Eroajankohta opiskelijoiden välillä voi 

näin vaihdella ja opiskelijoilla on todellisuudessa eripituisia opiskeluaikoja taka-

naan. Eromerkintä voi lisäksi vaihdella sen mukaan, onko opiskelija tehnyt eroil-

moituksen itse vai onko Oulun seudun ammattikorkeakoulu tehnyt eroilmoituksen 

(opiskelija ei ole tehnyt läsnäoloilmoitusta tai opiskeluoikeusaika on loppunut), jol-

loin ilmoitus voi sisältää kirjausviiveen. Kuitenkin vaikka eroilmoitus kirjataan vii-

veellä, niin itse eroamispäivämäärä voi olla oikea. Lisäksi opiskelijan opintosuori-

tuskirjaus voi sisältää kirjausviiveen. Koulutusohjelmien opintojaksot voivat poiketa 

laajuudelta toisistaan. Opintojakso voi kestää esimerkiksi kokonaiset lukukauden, 

näin suoritusmerkintä tulee vasta lukukauden lopussa tai lukuvuoden jälkeen.  

 

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kesäkuukausien (kesä-, heinä ja elokuu) opin-

topisteet lasketaan mukaan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekerty-

mään. Tämä perustuu siihen, että osan opiskelijoista kevään aikana suoritetut 

opintopisteet kirjautuvat vasta kesän aikana. Osa opiskelijoista on myös tehnyt ke-

säopintoja. Lisäksi tutkimuksessa ei ole huomioitu osasuorituksia: opiskelija on 

voinut todellisuudessa suorittaa enemmän opintoja, mitä tutkimuksessa tulee ilmi. 

Opiskelijoiden opintokirjauksiin sisältyvä mahdollinen viive voi aiheuttaa sen, että 

opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opistopistekertymän jakauma tulee 

väärään paikkaan eli aliarvioidaan se, miten paljon opiskelijat ovat todellisuudessa 

suorittaneet opintoja. Opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopis-

tekertymiä laskettaessa ei ole huomioitu hyväksiluettuja opintojaksoja. Kuitenkin 

osalla opiskelijoista hyväksiluvut saattaneet olla mukana ja näillä opiskelijoilla on 

huomattavan korkeita ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymiä. Tä-

mä johtuu siitä, että hyväksilukujen merkintätavoissa on voinut olla eroavaisuuk-

sia. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen sisältyy kysymys, kattavatko käsitteet riittävän laajas-

ti tutkittavan ilmiön? (Metsämuuronen, 2003, 87–88) Voidaanko tutkimuksen avulla 

saada vastauksia kysymyksiin, mikä yhteys opiskelijarekrytoinnilla on opintojen 

keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen? Tutkimuksessa opiskelijavalinnan 

yhteyttä opintojen viivästymiseen ja opintojen keskeyttämiseen on tutkittu eri indi-

kaattorein (selittävät muuttujat hakutoive, pohjakoulutus, kokonaisvalintapisteet, 
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valintapisteet, valinnansija, matemaattinen osaaminen, ikä hakiessa ja sukupuoli). 

Mittarin sisäisen yhdenmukaissuden periaatteeseen kuuluu, että samaa käsitettä 

on mitattu usealla eri mittarilla (indikaattorit). Tavoitteena on, että opiskelijavalin-

nan sisältöä tutkitaan kattavasti ja mukaan on otettu eri osa-tekijöitä. (ks. esim. 

Kerlinger, 2986, 420; Ketokivi, 2011, 59–61). Tutkimuksessa on vastattu kysymyk-

seen, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat yhteydessä opintojen keskeyt-

tämiseen ja opintojen viivästymiseen. Tutkimusta varten on koottu laaja aineisto, 

jota voidaan hyödyntää myös jatkossa ja mittaus voidaan toistaa tarvittaessa (ks. 

esim. Ketokivi, 2011, 58).  

 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu vain osaa opiskelijavalinnassa mitattavista muut-

tujista. Opiskelijoiden esivalintapisteiden osalta on tutkittu vain yo- arvosanoja. Va-

lintakokeen osalta on tutkittu kokonaisvalintakoepistemäärää eikä valintakokeen 

eri osa-alueiden painoarvoa. Jatkossa voitaisiin perehtyä eri osaluiden merkityk-

seen tarkemmin. Myös esimerkiksi opiskelijan opintojen keskeyttämisen ja opinto-

jen viivästymisen yhteys aikaisempaan työkokemuksen olisi antanut tutkimukseen 

erilaisen lähestymistavan. Tuloksia arvioidessa tulee ottaa huomioon, että opiskeli-

javalinta ei ole ainut vaikuttava tekijä hakijan opiskelijana menestymisessä eikä 

näin ollen voida yksiselitteisesti määritellä, mikä on valinnan paino kaikkien mui-

den opiskelemiseen liittyvien eri tekijöiden muodostamassa kokonaisuudessa. 

(Huttunen, 2010, 22.) Opintojen keskeyttämiseen tai opintojen viivästymiseen voi-

vat vaikuttaa kolmannet tekijät kuten esimerkiksi opiskeluympäristön ja opetusti-

lanteeseen liittyvät tekijät (ks. Ketokivi, 2011, 31–33). 

 

Tutkimuksessa on tutkittu opiskelijavalinnan merkitystä opintojen viivästymiseen ja 

opintojen keskeyttämiseen kvantitatiivisin menetelmin. Kvalitatiivinen haastattelu, 

jossa olisi perehdytty esimerkiksi opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen taustalla 

oleviin syihin, olisi tuonut tutkimukseen toisen näkökulman. Tässä tutkimusaineis-

tossa opintonsa keskeyttäneet opiskelijat ovat täyttäneet keskeyttäessään eroil-

moituksen, jossa opiskelijoilta on kysytty ero-syytä. Erosyyt on luokiteltu eroilmoi-

tuksessa eri arvoin, kuten koulutusalan vaihto omassa ammattikorkeakoulussa tai 

opiskeluoikeuden menettänyt/opiskeluoikeusaika päättynyt. Yksi yleisin ero-syy 

on, syy ei tiedossa, henkilökohtaiset syyt. Tämä tieto ei kerro itsessään mitään 

opiskelijan eron taustalla olevista syistä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
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eroilmoitus-lomaketta on myöhemmin uudistettu ja ilmoituksessa opiskelijoilta ke-

rätään ero-syyn lisäksi palautetta opinnoista. Likert-asteikolla opiskelijoilta kysy-

tään muun muassa opintojen sisällöstä, ohjauksen toimivuudesta, opetusmene-

telmien, oppimisympäristön ja verkko-opiskelun toimivuudesta. Tämän kaltaiset 

tiedot, antavat opintojen keskeyttämiseen tietoa opiskelijan näkökulmasta. Opiske-

lijoilta kerättävää palautetta hyödynnetään opintojen kehittämis- ja arviointityössä. 
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6. TULOSTEN TARKASTELU 

 
 

Tässä luvussa luodaan yhteenveto tutkimuksen tuloksista sekä tarkastellaan tu-

loksia aikaisempien tutkimusten valossa. Tutkimuksen ongelma oli, miten opiskeli-

javalinnassa mitatut tekijät ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opinto-

jen viivästymiseen. Tutkimuksen ongelma jaettiin seuraaviksi alaongelmiksi, miten 

opiskelijan: 1.) hakutoive, 2.) kokonaisvalintapistemäärä, 3.) valintakoepistemäärä, 

4.), pohjakoulutus 5.) valinnansija, 6.) ikä hakiessa, 7.) sukupuoli, 8.) matemaatti-

nen osaaminen, 9) opiskelijan ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopisteker-

tymä on yhteydessä opintojen keskeyttämiseen tai opintojen viivästymiseen? Lu-

vussa käydään vaiheittain läpi, miten eri tekijöiden yhteys ilmeni tutkimustuloksis-

sa. 

 

Tutkimuksen perusteella kohdeperusjoukossa, jossa on mukana opiskelijat kaikis-

ta koulutusohjelmista, ensimmäisestä hakutoiveesta (1.) valituksi tulleet opiskelijat, 

ovat valmistuneet sekä edistyneet opinnoissa hieman tyypillisemmin kuin muista 

hakutoiveista valituksi tulleet. Opiskelijat ovat saaneet koulutusohjelmasta riippuen 

2-5 valintapistettä ensimmäisestä hakutoiveesta. (lukuun ottamatta kirjasto- ja tie-

topalvelun koulutusohjelmaa, jossa ensimmäisestä hakutoiveesta saa 10 pistettä) 

Ensimmäisestä hakutoiveesta tulleiden tyypillisempi valmistuminen ja edistyminen 

voi esimerkiksi kertoa opiskelijan tyytyväisyydestä alavalintaan tai alan sopivuu-

desta opiskelijalle. Muu kuin ensimmäiseen hakutoiveen mukainen koulutuspaikka 

voi merkitä opiskelijalle esimerkiksi väliaikaista ratkaisua, kuten vaihtoehtoa väli-

vuodelle. 
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Koulutusohjelmakohtaisesti, lukuun ottamatta liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja 

maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmia, opiskelijoiden kokonaisvalintapisteillä (2.) 

ja valintakoepisteillä (3.) ei vaikuta olevan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen. 

Kyetäänkö valintakokeella valikoimaan alalle opiskelijoita, joilla on riittävät tiedot ja 

taidot opintojen suorittamiseen? Tai vastaako valintakoe niitä tietoja ja taitoja, joita 

tarvitaan tulevissa opinnoissa ja työtehtävissä? Toisaalta määrällisin kriteerein mi-

tatut matemaattiset taidot vaikuttavat olevan yhteydessä opintojen edistymiseen, 

sillä kohdeperusjoukossa, jossa ovat mukana kaikki opiskelijat, opinnoissaan edis-

tyneiden opiskelijoiden matemaattinen osaaminen (8.) on jonkin verran korkeam-

paan kuin viivästyneiden opiskelijoiden. Tämä tuloksen perusteella matemaattinen 

osaaminen ennakoi myöhempää opinnoissa edistymistä. Tässä tulee huomioida, 

että matemaattista osaamista arvioidaan lukion yo-matematiikan arvosanojen pe-

rusteella. Kohdeperusjoukon ulkopuolelle jäävät ammatillista väylää pitkin valituksi 

tulleet, joten tässä ei voida ottaa kantaa, eroaako heidän matemaattinen osaami-

nen lukioväylää pitkin tulleista.  

 

Kaliman (2011) tutkimuksessa tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoiden vaikeudet 

matemaattisten aineiden opiskelussa vaikuttivat olennaisesti opintojen keskeyttä-

miseen. Tutkimuksessa sekä valmistuneiden, keskeyttäneiden ja opintonsa uudel-

leen aloittaneiden opiskelijoiden ensimmäisen jakson matematiikan arvosana oli 

yleisimmin yksi. (Kalima, 2011, 228.) Ratkaisuksi Kalima (m.t., 239–240) esittää 

tukiopetuksen kohdentamista erityisesti niihin ryhmiin, joissa on vaikeuksia suorit-

taa matemaattisia opintoja. Tukiopetusta voisivat opettajien lisäksi antaa niin kut-

sutut kokemustuutorit tai vertaisoppijat. Tämä edistäisi ryhmän voimavarojen yh-

teisöllistä käyttöä.  

 

Silvennoinen, Laakso ja Turunen (1991) ovat tutkineet liikunnan aineenopettaja-

koulutuksen koulu- valintakoe- ja opintomenestystä. Tutkimus osoitti, että koulun 

lukuaineissa heikommin menestyneet edistyivät valintakokeessa paremmin. Valin-

takokeen tiedolliset ja taidolliset osiot eivät ennustaneet parempaa opintomenes-

tystä. Useassa tapauksessa kokeessa menestyneet pärjäsivät huonommin kuin 

heikosti menestyneet. Tämä voi selittyä sillä, että opiskelijat kokevat, että tärkeintä 

on päästä sisään opiskelemaan ja vasta tämän jälkeen kohdataan mahdolliset 

opiskeluun liittyvät haasteet. (Silvennoinen, Laakso ja Turunen 1991, 24–31, 46.) 
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Huttusen (2010) tutkimuksessa kauppatieteellisen alan yhteishaussa valintakoe oli 

yhteydessä opintojen etenemistahtiin. Tulosten mukaan monivalintakoe oli vah-

vimmin yhteydessä opintojen myöhempään etenemiseen kun opintojen etenemis-

nopeutta erotteli vähemmän matemaattisesti painottuneet osa-alueet. Yhteishaun 

aineistokoeosuudella ja soveltuvuuskokeessa menestyminen ei vaikuttanut olevan 

yhteydessä opintojen etenemiseen. (Huttunen, 2010, 2.) Eri tutkimuksia vertailles-

sa tulee kuitenkin huomioida, että valintakokeita koskeviin tutkimustuloksiin vaikut-

tavat ammattialojen ja opintojaksojen erilaisten sisältöjen sekä valintakokeiden eri-

laisuus: valintakokeet eivät ole standardoituja, joten valintakokeiden ennustavuus 

voi vaihdella hyvin paljon ja ilmenee erilaisina tutkimustuloksina. (Rantanen, 

2001a, 9.) Tässä tutkimuksessa ei ole myöskään tutkittu valintakokeen eri osa-

alueiden mahdollista painoarvoa keskeyttämisen tai opintojen viivästymisen suh-

teen, vaan valintakokeen yhteyttä yleensä. 

 

Liiketalouden koulutusohjelmassa valmistuneet opiskelijat ovat saaneet sekä ma-

talampia kokonaisvalintapisteitä (2.) että valintakoepisteitä (3.) kuin keskeyttäneet 

opiskelijat. Myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa valmistuneet sekä edisty-

neet opiskelijat ovat saaneet matalampia valintakoepistemääriä (3.) kuin keskeyt-

täneet ja viivästyneet opiskelijat. Ovatko korkeita kokonaisvalintapisteitä ja valinta-

koepisteitä saaneet opiskelijat pyrkineet myöhemmin toiseen korkeakouluun, ku-

ten yliopistoon? Ovatko ammattikorkeakouluopinnot tälle joukolle liian helppoja, 

sillä ne eivät tarjoa opiskelijoille riittävästi älyllisiä haasteita? (vrt. Kalima, 2011, 

249). Nämä opiskelijat saattavat edustaa Tinton (1987) opintonsa vapaaehtoisesti 

keskeyttäneitä opiskelijoita, jotka ovat akateemisesta tasoltaan hyviä, mutta hei-

dän sitoutuminen korkeakoulun sosiaalisiin järjestelmiin on heikko (ks. luku 2.3.) 

Voiko toisaalta hyvä koulu- ja valintakoemenestys johtaa opintojen ylisuorittami-

seen? Opintojen ylisuorittaminen voi aiheuttaa opiskelijalle stressiä, joka pitkitty-

neenä voi vaikuttaa opintojen edistymiseen. Ammattikorkeakouluopinnot voivat 

olla myös opiskelijoiden odotusten vastaisia. Esimerkiksi liiallinen teoriapainottei-

suus ensimmäisen lukuvuoden alussa voi vähentää opiskelijoiden sitoutumista ja 

opiskelumotivaatiota, sillä opiskelijat ovat hakeneet korkeakouluun juuri käytän-

nönläheisyyden vuoksi. (vrt. Kalima, 2011, 240.)  
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Yhtenä kysymyksenä herää, ovatko korkeita valintapisteitä saaneet opiskelijat siir-

tyneet työelämään kesken opintojen. Kaliman (2011) tutkimuksessa erityisesti tek-

niikan- ja liikenteen alan opiskelijat tottuivat jo työharjoittelun aikana saamaan an-

siotuloja, joten pelkällä opintotuella toimeentuloa ei koettu vaihtoehdoksi. Kulttuuri- 

ja palvelualan opiskelijat eivät aina kokeneet tarvitsevansa tutkintoa alan työtehtä-

viin: tärkeintä oli se, mitä he osasivat. Yleisesti opiskelijoiden näkemykset siitä, 

saivatko he työtä ilman tutkintoa sekä siitä, oliko opiskelu liian vaativaa, oli yhtey-

dessä opiskelijoiden opintojen keskeyttämiseen. Lisäksi opintojen keskeyttäminen 

oli yhteydessä opinnäytetyö tekoon liittyviin ongelmiin sekä vertaisoppijoilta saa-

man tuen puutteeseen opintojen alussa. (Kalima, 2011, 227, 236.) Kalima (2011) 

ehdottaa opinnäytetyön ohjauksen tehostamiseksi, niin kutsuttujen ohjauspajojen 

perustamista, joissa opiskelijat saavat erityisohjausta opinnäytetyön laadintaan 

sekä opettajilta, että vertaisoppijoilta (Kalima, 2011, 254). 

 

Tässä tutkimuksessa maaseutuelinkeinojen kohdeperusjoukossa edistyneet opis-

kelijat ovat saaneet hieman korkeampia kokonaisvalintapisteitä (2.) ja valinta-

koepisteitä (3.) kuin viivästyneet opiskelijat. Voidaan päätellä, että valintakokeella 

on onnistuttu mittaamaan opiskelija soveltuvuutta alalle, eli niitä tietoja ja taitoja, 

joita opiskelija tarvitsee opintojaksojen onnistuneeseen suorittamiseen sekä alalla 

pärjäämiseen. Toisaalta voidaan myös pohtia, lisääkö hyvä valintakoetulos opiske-

lijoiden opiskelumotivaatiota. Valintakokeen tulos voi merkittävästi vaikuttaa haki-

joiden tulevaisuuteen sekä itseä koskeviin käsityksiin (Kosonen, 2010c, 221).  

 

Tutkimuksessa opiskelijoiden opintojen viivästymisellä ja opintojen keskeyttämisel-

lä, lukuun ottamatta tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa, ei vaikuta olevan yhteyttä 

siihen, onko opiskelijalla lukio- vai ammatillinen pohjakoulutus (4.). Vaikka enem-

mistöllä opiskelijoista on pohjakoulutuksena lukiokoulutus, niin suhteellisesti las-

kettuna ammatillisesta koulutuksesta tulleiden joukossa on myös paljon keskeyttä-

neitä (vrt. Kalima, 2011, 226) Kaliman (2011) tutkimuksessa ammatillista tietä tul-

leiden opinnot keskeytyivät useammin kuin ylioppilaspohjaisten (Kalima, 2011, 

226). Hän pohtii, onko ammatillista väylää tulleiden keskeyttämisen syynä mahdol-

liset vaikeudet oppiaineissa, joissa he eivät ole saaneet riittävästi aloitustason 

edellyttävää opetusta, esimerkiksi vieraissa kielissä ja matemaattisissa aineissa. 

Toisaalta Kalima (2011) esittää kriittisesti, ”Onko ammattikorkeakoulu profiloitunut 
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liian teoreettiseksi oppilaitokseksi, jossa ammatillisesta peruskoulutuksesta tulevat 

opiskelijat eivät voi menestyä ilman lisäopetusta?” (Kalima, 2011, 240) Ainoastaan 

tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa ammatillisesta koulutuksesta tulleet ovat 

edistyneet tyypillisemmin kuin lukiokoulutuksesta tulleet (4.). Antaako ammatillinen 

koulutus enemmän sellaisia valmiuksia, jotka tukevat opintojen edistymistä? Kan-

nustaako ja antaako aikaisempi työkokemus opiskelijalle motivaatiota opintojen 

suorittamiseen? (vrt., esim. Kalima, 2011, 226)  

 

Tutkimuksessa on selvitetty opiskelijoiden valinnansijan (opiskelijan sija päätök-

senmukaisessa koulutusohjelmakohtaisessa valintajonossa) yhteyttä opintojen 

keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen: ovatko korkeampia valintapisteitä 

saaneet ja näin ensimmäisiltä sijoilta valituksi tulleet menestyneet paremmin kuin 

myöhemmiltä sijoilta ja varasijoilta valituksi tulleet? Tuloksissa maaseutuelinkeino-

jen ja fysioterapian koulutusohjelmissa edistyneet opiskelijat ovat tulleet valituksi 

tyypillisemmin ensimmäisiltä valinnansijoilta kuin viivästyneet opiskelijat (5.). Onko 

valinnassa kärkikastiin sijoittuneilla opiskelijoilla esimerkiksi paremmat valmiudet 

suorittaa opinnot, sillä he ovat saaneet korkeampia valintapisteitä? Tai, onko hyvä 

pääsykoemenestys lähtökohtaisesti motivoinut opiskelijoita opintojen suorittami-

seen? 

 

Valintajonoja on arvioitu niiden näennäisyyden vuoksi, sillä osassa koulutusohjel-

mista valittavien opiskelijoiden määrät ovat suuria. Liikkuvuus opiskelijoiden välillä 

on suurta ja moni opiskelijoista tulee lopulta hyväksytyksi varasijoilta. Osa opiske-

lupaikoista peruuntuu ja täydennyksiä joudutaan tekemään täydennys- ja lisähaul-

la. Suuret hakijamäärät saattavat myös osaltaan tehdä valintaprosessista raskaan 

ja ne vaativat merkittäviä resursseja. (Jussila, 1996, 27.) Ahola ja Nurmi (1998) 

pohtivat, että osa kysynnästä on niin sanotusti ylimääräistä siitä näkökulmasta, 

ettei koulutuspaikka ole se, johon opiskelija on tosiasiassa halunnut. Kilpailu opis-

kelupaikoista johtaa kaiken varalta ja varman päälle hakemiseen. Koulutuspaikko-

jen lisääminen sinänsä ei ole ratkaisu ongelmaan, sillä ylikysyntä keskittyy tiettyi-

hin yhteiskunnallisesti kytkeytyviin suosittuihin koulutuspaikkoihin. (Ahola & Nurmi, 

1998, 133.) Korkeakouluun pääsyn hitaus johtuu myös osaltaan koulupaikkojen 

kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta (Jussila, 1996, 29). 
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Kohdeperusjoukossa, jossa ovat mukana opiskelijat kaikista koulutusohjelmista, 

jokin verran nuorempana aloittaneet opiskelijat ovat edistyneet opinnoissa tyypilli-

semmin kuin vanhempana opintonsa aloittaneet (6.) (poikkeuksena tästä on fy-

sioterapian koulutusohjelma, sillä opinnoissaan edistyneet opiskelijat ovat jonkin 

verran vanhempia kuin opinnoissaan viivästyneet opiskelijat). Koulutusohjelmien 

kohdeperusjoukoissa liiketalouden- ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmien 

opinnoissaan edistyneet opiskelijat ovat jonkin verran nuorempia kuin viivästyneet 

opiskelijat. Huttunen (2010) pohtii, voiko nuorempien opiskelijoiden nopeampi 

opintojen eteneminen selittyä sillä, että lukiosta pohjana olevilla opiskelurutiineilla 

voi pärjätä hyvin ensimmäisenä lukuvuotena, jolloin opiskelu on usein ohjatumpaa. 

Nuorempana valituksi tulleilla opiskelijoilla saattaa olla parempi akateemiset oppi-

mistaidot. Lisäksi vanhempien opiskelijoiden perhesuhteet ja työn teko opiskelun 

ohella voivat viedä aikaa opiskelulta. (Huttunen, 2010, 217–218.) Lisäksi ikä voi 

vaikuttaa opiskelijoiden opintojen edistymistä tukevien sosiaalisten vuorovaikutus-

suhteiden laatuun ja määrään. Vanhemmat opiskelijat saattavat olla nuorempia 

opiskelijoita harvemmin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vertaisryhmien kanssa. 

Vanhempien opiskelijoiden yleisemmät poissaolot tunneilta saattavat myös hei-

kentää heidän integroitumista ryhmään. (vrt. Kalima, 2011, 249.)  

 

Opintojen keskeyttämisen kannalta hieman nuoremmat opiskelijat ovat keskeyttä-

neet opinnot tyypillisemmin kuin hieman vanhemmat opiskelijat (6.). Tässä tulee 

huomioida, että keskeyttäneiden ja valmistuneiden joukoissa iän vaihtelun efektit 

ovat heikkoja, sillä suurin osa on ollut alle 25-vuotiaita ottaessaan opiskelupaikan 

vastaan. Vanhempien opiskelijoiden tyypillisempi valmistuminen voi selittyä sillä, 

että he opiskelijat opiskelevat määrätietoisemmin kohti valmistumista. Lisäksi van-

hemmat opiskelijat saattavat kokea valmiin tutkinnon hyödyllisemmäksi työelä-

mässä, josta heillä on nuoria enemmän kokemusta. (Huttunen, 2010, 217–218.) 

Nuoremmat opiskelijat ovat saattaneet hakea toiseen koulutusohjelmaan tai kor-

keakouluun, joka vastaa paremmin heidän alkuperäisiä toiveita. Vanhemmilla 

opiskelijoilla on todennäköisesti vakiintuneemmat koulutuspreferenssit ja odotuk-

set uran- ja koulutuksen suhteen. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös sukupuolen yhteyttä opintojen keskeyttämiseen ja 

viivästymiseen. Sukupuoli ei ole valintaperusteisiin kuuluva muuttuja, eikä esimer-
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kiksi naisopiskelija ole oikeutettu saamaan lisäpisteitä miesvoittoiselle, esimerkiksi 

tekniikan- ja liikenteenalalle hakiessa. Voidaan kuitenkin pohtia edistyvätkö naiset 

esimerkiksi huonommin miesvoittoisella tai alalla, joka koetaan usein vastaavan 

parhaiten miesten ominaisuuksia ja osaamista? Tässä tutkimuksessa yleisesti 

naisopiskelijat ovat edistyneet sekä valmistuneet opinnoista tyypillisemmin kuin 

miesopiskelijat (7.). Tämä saattaa selittyä esimerkiksi sillä, että osa miesopiskeli-

joista on ilmoittautunut läsnäoleviksi vaikka he ovat suorittamassa varusmiespal-

velusta. Toisaalta osa naisopiskelijoista on saattanut olla äitiyslomalla, vaikka he 

ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi. 

 

Naisten parempi opintojen eteneminen voi selittyä esimerkiksi sillä, että miesopis-

kelijat siirtyvät työmarkkinoille kesken opintojen naisia tyypillisemmin. Esimerkiksi 

Kaliman (2011) tutkimuksessa miesvoittoisella tekniikan- ja liikenteenalalla opiske-

levat kokivat työnteon houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin toimeentulon pel-

källä ansiotuella. Herää myös kysymys, onko sukupuolen välillä eroja esimerkiksi 

opiskeluorientaatiossa: suorittavatko naisopiskelijat tunnollisemmin opintoja. Toi-

saalta, onko opiskelu naisvoittoisella alalla, kuten sosiaali- ja terveysalalla ristirii-

dassa niiden roolipositioiden kanssa, joita yhteiskunnassa yhä asetetaan miehille. 

Tai voivatko ympäristön- ja lähipiirin odotukset vaikuttaa miesopiskelijoiden opis-

keluun kohdistuvaan motivaatioon. Opiskelijan omat sekä lähipiirin haittaavat aja-

tukset (toiminnalle asetetut vaatimukset), voivat vaikeuttaa opiskelijan koulutus- ja 

uravalinnan tavoitteen saavuttamista. (ks. Lerkkanen, 2002, 65–72, 134–136, 

160–162.) Miesopiskelijat saattavat myös kokea ulkopuolisen tuen ja ohjuksen ha-

kemisen opintoihin haasteellisempana kuin naisopiskelijat.   

 

Tässä tutkimuksessa on edustettuna sosiaali-, terveys ja liikunta-alalta fysioterapi-

an koulutusohjelma. Kososen (2005) tutkimuksessa ilmeni, että vain puolet hoiva-

alalle hakeneista olivat alalle suuntautuneita. Hakijoiden välillä on selkeitä eroja 

orientaatiossa ja alaan liittyvän identiteetin selkeydessä sekä toimivuudessa. (Ko-

sonen, 2010c, 220–213.) Osa opiskelijoista haki osittain jäsentymättömän identi-

teetin varassa ja lähes kolmannes hakojoista halusi jonnekin muualle, usein yli-

opistoon, opiskelemaan. Näille hakijoille valinta oli ainoastaan korvaava vaihtoehto 

esimerkiksi välivuodelle. Valinta tehtiin joissain tapauksissa myös ulkoisten painei-

den tai koulutukseen hakeutumista vaativien normien, kuten pakkohaun vuoksi. 
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Viidesosalle opiskelijoista oli kyse yhdestä kiinnostavasta vaihtoehdosta muiden 

joukossa. (m.t., 222.) 

 

Edelleen Kososen tutkimuksessa (2005) koulutuspaikkaa välietappina pitäneet oli-

vat selvästi muita hakijoita nuorempia, samaan kevään ylioppilaita. Kosonen esit-

tää, että lukiomenestys on huonosti toimiva valintakriteeri, mikäli halutaan valita 

sitoutuneita opiskelijoita hoiva-aloille. (Kosonen, 2010c, 225–226.) Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa vuosina 2006–2010 fysioterapian koulutusohjelmaan ai-

kaisemmasta koulumenestyksestä saatavan pistemäärä on 55 kokonaisvalintapis-

teiden maksimin ollessa 100. Aikaisemmalla koulumenestyksellä on siis suhteelli-

sen paljon paino-arvoa. Tulisiko valintavaiheessa antaa enemmän painoarvoa va-

lintakokeelle tai esimerkiksi aikaisemmalle työkokemukselle? Toisaalta tässä tut-

kimuksessa ei ole näyttöä, että fysioterapian opiskelijoiden valintakoepisteillä (2.) 

ja kokonaisvalintapisteillä olisi yhteys opintojen keskeyttämiseen ja opintojen vii-

västymiseen. Tässä on huomioitava, että kohdeperusjoukon koko on pieni, eikä 

tuloksia voi yleistää muihin alan opiskelijoihin. 

 

Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella voidaan nostaa esiin riskiryhmä (ks. Ketoki-

vi, 2011,40–41), johon kuuluvat opiskelijat ovat saaneet vähän tai ei laisinkaan 

opintopisteitä ensimmäisen läsnäololukuvuoden aikana. Tässä tutkimuksessa 

opiskelijoiden ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on tilastol-

liseseti merkittävässä yhteydessä opintojen keskeyttämiseen kaikissa koulutusoh-

jelmissa. Valmistuneet opiskelijat ovat saanet korkeampia ensimmäisen läsnäolo-

lukuvuoden opintopistekertymiä kuin keskeyttäneet opiskelijat (9.). Tämän perus-

teella voidaan esittää, että ensimmäinen opiskeluvuosi on aikaa, jolloin opinnoissa 

menestyminen ennakoi sitoutumista koulutuspaikkaan aina opintojen loppuun 

saakka. Tämä tulos tukee esimerkiksi sitä, että ensimmäisen opiskeluvuoden 

opiskelijoiden opintoja tulee tukea entistä tehokkaammin esimerkiksi ohjauksen ja 

tukiopetuksen keinoin.  

 

Huomattavaa on, että liiketalouden koulutusohjelmassa sekä keskeyttäneet että 

valmistuneet opiskelijat ovat saaneet suhteellisen korkeita ensimmäisen läsnäolo-

lukuvuoden opintopistekertymiä. Onko opiskelupaikka liiketalouden koulutusohjel-

massa ollut esimerkiksi varavaihtoehto sellaisen koulutuspaikan valinnassa, jota 
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opiskelija oli alun perin tavoitellut? Ovatko keskeyttäneet opiskelijat opiskelleet ak-

tiivisesti koko ensimmäisen lukuvuoden, sillä tavoitteena on ollut näiden opintojen 

hyödyntäminen jossakin toisessa koulutuspaikassa, kuten yliopistossa taloustie-

teiden opintojen parissa.  

 

Kohdeperusjoukosta, jossa on mukana opiskelijat kaikista koulutusohjelmista, 272 

(opintojen viivästymisen kohdeperusjoukko) opiskelijaa ei ole saanut ensimmäisen 

lukuvuoden aikana yhtään opintopistettä, vaikka he ovat ilmoittuneet läsnä oleviksi 

syys- ja kevätlukukaudella. Uski (1999) on tutkinut Tampereen yliopiston opiskeli-

joiden opintojen pitkittymistä opiskelijoiden läsnäolon näkökulmasta. Tutkimukses-

sa on selvitetty, miksi opiskelijat ilmoittautuvat läsnäoleviksi vaikka he eivät suorita 

opintoja. Tutkimuksessa käytettiin opiskelijarekisteritietoja sekä pienimuotoista ky-

selyä, jossa kartoitettiin muun muassa opiskelijoiden elämäntilannetta. Tutkimuk-

sen päätulos oli, että työ ja perheellistyminen ovat syynä poissaoloon. Opiskelijat 

halusivat kuitenkin pitää kiinni opiskelijan statuksesta ansiotyön pysyvyyteen liitty-

vä epävarmuuden takia. Lisäksi aikaisemmin suoritetut tutkinnot vaikuttivat osal-

taan pitkittävän opintoja, sillä aikaisempi tutkinto oli jo edesauttanut työelämään 

siirtymistä ja toisen tutkinnon merkitsevyys kyseenalaistettiin. Opiskelijat eivät ol-

leet yhtä motivoituneita toisen tutkinnon suorittamiseen. Yhdeksi ongelmakohdaksi 

mainittiin tietämättömyys omien opintojen tilasta ja opiskelijat kokivat tarvitsevansa 

kattavampaa opintojen ohjausta. (Uski, 1999, 54–58.)  

 

Kalima (2011) esittää, että opiskelijoiden työssäkäynnistä johtuvasta tehottomasta 

ja osa-aikaisesta opiskelusta johtuvia ongelmia voitaisiin olennaisesti vähentää 

kehittämällä ja monimuotoistamalla opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä järjestelyjä. 

Lisäksi opintoalaan liittyvällä työllä tulisi voida korvata osa tutkintoon kuuluvista 

opinnoista, kuten vapaasti valittavista opinnoista tai ammattiopinnoista (Kalima, 

2011, 245, 257). Opinto-oikeus aikaa tulisi lisäksi pidentää nykyisestä, sillä nyky-

järjestelmässä ei oteta riittävästi huomioon opiskelijoiden opintojen pitkittymistä 

työssäkäynnin vuoksi. Toiseksi opintotuen korottaminen olisi tehokkain keino vä-

hentää opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siitä johtuvaa opintojen keskeyttämistä. (Ka-

lima, 2011, 255.) Tulee huomioida, että ”nollasuorittajat” saattavat olla asepalve-

lusta suorittavia tai äitiyslomalla olevia henkilöitä, jotka ovat etukäteen suunnitel-

leet joidenkin opintojaksojen suorittamista. Myöhempi elämätilanne ei ole kuiten-
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kaan mahdollistanut tätä. Myös taloudelliset opiskelijaetuudet, kuten julkinen lii-

kenne, opiskelijaruokalat saattavat olla syynä läsnäoloilmoituksen tekoon, vaikka 

opiskelijan tarkoituksena ei ole opiskella. (Lehikoinen, A., Saarinen, A., Siren, H. ja 

Jäppinen, A., 2003, 17.)  

 

Kaliman (2011) tutkimuksessa lähes kahdelle kolmesta (64,7 %) opiskelijasta ei 

keskeyttämisen ja uudelleen aloittamisen jälkeen kertynyt lainkaan lisää opinto-

suorituksia. Opiskelijoiden opintoihin liittyvät ongelmat eivät ilmeisesti poistuneet 

vaikka he hakivat yhteishaun kautta uudelleen oppilaitokseen. Opintonsa keskeyt-

täneiden ja koulutukseen uudelleen hakeneiden voi olla vaikea sovittaa aiemmissa 

opinnoissa jääneitä ”rästiopintoja” yhteen mahdollisen ansiotyön ja perhe-elämän 

kanssa, Yhteensovittamista vaikeuttaa myös se, että osa opintojaksoista pidetään 

vain kerran lukukaudessa tai opintojaksoissa on päällekkäisyyksiä. (Kalima, 2011, 

255.) 

 

Opiskelijan hakiessa yhteishaun kautta uudelleen oppilaitoksen, hän yleensä vie 

jonkin toisen paikan valmistumatta. Tämä johtaa voimavarojen hukkakäyttöön. 

(Kalima, 2011, 255) Kalima (2011) esittää, että oppilaitoksen tulisi muuttaa toimin-

tatapoja heidän opetuksessaan ja ohjauksessa. Yksi keino tukea opiskelijoiden 

opintojen sujuvuutta ja opiskelumotivaatiota jatkaa opintojaan on aiemmin hanki-

tun osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen (AHOT) ottaminen huomioon opin-

tojen suorittamisessa ja hyväksilukemisessa. AHOT on yksi keskeinen ohjauksen 

työkalu korkeakouluissa. Toinen tärkeä opiskelun sujuvuutta lisäävä tekijä on hen-

kilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jota tulee käyttää opiskelijoiden kehitys-

keskustelurunkona ikään kuin työyhteisössä käydään kehityskeskusteluita. Opin-

tosuunnitelmia tulisi käydä opiskelijoiden kanssa läpi lukukausittain eikä ainoas-

taan silloin, jos opinnot ylittävät normiajan. (Kalima, 2011, 222, 226–227, 254–

225.) 

 

Toisaalta voidaan esittää, tulisiko korkeakoulun asettaa tiukempia velvoitteita opin-

tojen suorittamiselle. Kalima (2011) pohtii, että opiskelijoiden tilapäisiä poissaoloja 

tunneilta tulisi tarkkailla, koska nämä ennustavat eniten opiskelijan motivaatiota-

son sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen laskua, jolloin opintojen keskeyttämisriski 

kasvaa (Kalima, 2011, 224). Opiskelija on velvollinen suorittamaan vähintään 5,5 
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opintopistettä opiskelukuukauden aikana, jotta hän on oikeutettu opintotukeen ja, 

että hän valmistuu opinto-oikeus ajassa (vrt. Kalima, 2011, 252).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan opintojen viivästymistä ensimmäisenä opintovuote-

na. Opintojen etenemisen tarkastelu myöhempinä opiskeluvuosina voi tuoda opin-

tojen keskeyttämiseen ja viivästymiseen erilaisen näkökulman. Ensimmäinen 

opiskeluvuoden pääpaino voi olla korkeakouluelämään tutustumisessa ja opiskeli-

jalle on muodostunut lopullinen opiskelurutiini vasta toisena opiskeluvuonna. Puo-

lestaan opintojen suorittamistahdin hidastuminen ensimmäisen lukuvuoden jäl-

keen voi selittyä muun muassa opintojen vaikeutumisella, opintoihin kohdistuman 

alkuinnon laantumisena tai pidemmälle edenneiden opiskelijoiden paremmilla työl-

listymismahdollisuuksilla. Lisäksi iän myötä esimerkiksi parisuhteen muuttuminen 

vakavammaksi tai mahdollinen perheen perustaminen voi viedä aikaa opiskelulta. 

(Huttunen, 2010, 215–216.) 

 

Ohjaus- ja tukipalvelut kohdennetaan usein opintojen alkupuolelle, ensimmäiseen 

opiskeluvuoteen. Kuitenkin yksi kriittisistä opintojen keskeyttämisen tai viivästymi-

sen taitekohdista sijoittuu opintojen loppupuolelle, opinnäytetyön tai tutkielman te-

on vaiheeseen. Tässä vaiheessa vertaistuen sekä ohjauksen tarve korostuu. Li-

säksi opintojen päättyminen ja työelämään siirtyminen on merkittävä siirtymä yksi-

lön elämässä. Esimerkiksi työelämävalmennus opintojen loppupuolella voi tukea 

työelämään siirtymisen vaihetta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä opintojen jälkeen. 

Opiskelijoiden tulisi saada opiskelun ja oppimisen, ammatillisen kasvun ja ura-

suunnittelun sekä henkilökohtaisen kehityksen ja kasvun ohjaukseen opinto-

ohjausta, joilla voitaisiin saavuttaa nykyistä paremmat oppimistulokset. (Kalima, 

2011, 247.) 
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7. POHDINTA 

 

 

Opintojen keskeyttäminen ja viivästyminen on korkeakoulujen merkittävä ongelma, 

johon korkeakoulun tulee puuttua kaikilla tasoilla. Opiskelijavalinnan tehtävä on 

valita alalle parhaiten soveltuva opiskelija-aines. Tämä edellyttää sitä, että jo kou-

lutuksen hakuvaiheessa aidosti mitataan niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan eri 

ammattialoilla. Lisäksi valintakriteerien tulee olla monipuolisia, jotta opiskelijoiden 

kyvyt ja taidot tulevat mahdollisimman hyvin esille. (Ahvenainen, Vehkakoski ja 

Meriläinen, 2000, 77).  

 

Nuorena tehtyihin koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavat ammateista luodut mieli-

kuvat ja odotukset, jotka eivät aina vastaa koulutus- ja ammattialan todellista sisäl-

töä. Tiedottaminen ja koulutusalasta mahdollisimman realististen mielikuvien välit-

täminen tukevat omaa osaamista vastaavan opiskelupaikan valintaa. Opiskelijan 

on helpompi tehdä vertailuja ja ratkaisuja jos ammatillinen ja tavoitteellinen kuva 

koulutusohjelmasta on hakijalle selkeä. (Silvennoinen, Laakso ja Turunen, 1991, 

3.) Opiskelijavalintamenettely vaikuttaa koulutuksen tavoitteiden toteutumiseen 

kuten myös hakijoiden elämänehtoihin ja elämänuraan (Kosonen, 2010c, 16–17). 

Oikean etukäteistiedon puuttuminen korkeakoulujen opetustarjonnasta ja oppiai-

neiden luonteesta voi johtaa virheellisiin valintoihin ja sitä myötä motivaatio-

ongelmiin ja alan vaihtamiseen (Lehikoinen, Saarinen, Siren ja Jäppinen, 2003, 

23). 
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Aikaisempien tutkimusten perusteella yhdeksi merkittäväksi opintojen keskeyttä-

miseen ja viivästymiseen vaikuttava tekijä on ansiotyön teko. Kalima nostaa esille, 

että opetusta, opinto-ohjausta ja tutkintojärjestelmiä tulisi kehittää niin, että opiske-

lu ansiotyön rinnalla olisi käytännössä mahdollista (Kalima, 2011, 6). Korhonen 

(2000) pohtii, voisiko ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteys toimia parhaimmil-

laan niin, että ammattikorkeakoulut toimisivat myös opiskelijan työpaikkana, jossa 

yhteistyö toimii automaattisesti, jopa huomaamatta. Ammattikorkeakouluopintojen 

tulisi olla yliopistoja käytännönläheisempiä ja valmistaa opiskelijat työelämän asi-

antuntijatehtäviin ei tutkijan uralle. (Korhonen, 2000, 6.) 

 

Osa keskeyttämisen ja opintojen viivästymisen syistä liittyy opiskelijoiden henkilö-

kohtaiseen elämään. Näihin syihin ammattikorkeakoulun on haasteellista puuttua 

toimillaan. Näissä tilanteissa esimerkiksi oppilashuolto tai opinto-ohjaus on merkit-

tävässä asemassa opintojen sujuvuuden ja etenemisen kannalta. Opiskelijalla on 

myös mahdollisuus ilmoittautua poissaoleviksi, mikäli hän ei pysty täysipainoiseen 

opiskeluun. Kuitenkin niin kutsuttujen nollasuorittajien joukko on verrattain suuri. 

Syitä tähän on etsitty muun muassa siitä, että opiskelijat haluavat hyödyntää opis-

kelijana saatavat etuudet. Osalle opiskelijoista opintoihin liittyvät suunnitelmat voi-

vat jäädä toissijaisiksi esimerkiksi työnteon myötä. 

 

Osa opiskelijoista hakee ja tulee hyväksytyksi korkeakouluun uudestaan opintojen 

keskeyttämisen jälkeen. Ammattikorkeakoulut ottavatkin nykyistä laajemmin käyt-

töön opinto-oikeuden palauttamismenettelyn, jotta opinto-oikeuden menettäneiden 

ja opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden ei tarvitse hakeutua uudelleen 

opiskelijaksi päävalintojen kautta. Keskeinen kysymys on, miten mahdollistetaan, 

että hakijalla olisi muita vaihtoehtoja kuin yhteishaussa hakeminen, jos hakija ha-

luaa vaihtaa koulutusalaa tai korkeakoulua aloitettuaan opintonsa tai täydentää 

osaamistaan suoritettuaan tutkinnon.  

 

Opiskelijavalintojen toimivuutta voidaan arvioida yleisen yhteiskunta- ja koulutus-

poliittisen tavoitteenasettelun suuntaisesti koulutusjärjestelmän toimivuuteen. Kou-

lutusjärjestelmän kannalta valintojen ongelmana voidaan pitää koulutuspaikkojen 

mitoitusta, hakijasumaa, moninkertaista ja päällekkäistä koulutusta, ylioppilaiden 

hidasta sijoittumista jatko-opintoihin, koulutuspaikkojen vajaakäyttöä sekä opiskeli-



136 

 

javalinnan monimutkaisuutta ja hajanaisuutta. (Jussila, 1996, 25.) Koulutustarjon-

nan on ylimitoitukseen liittyviin haasteisiin, on pyritty vastaamaan vähentämällä 

koulutusohjelmia ja aloituspaikkoja. Kääntöpuolena voidaan kuitenkin nähdä, että 

hakutoiveiden määrä helpottaa vähemmän suosittujen linjojen täyttymistä sekä 

vähentää opiskelijoiden stressiä.  

 

Tutkimusjoukossa suuri osa opiskelijoista on juuri lukionsa päättäneitä ylioppilaita. 

Pääsykokeeseen valmistautuminen voi tuntua raskaalta vastaikää ylioppilaskirjoi-

tukset päättäneelle nuorelle. Erityisesti joidenkin koulutusohjelmien pääsykokeisiin 

sisältyvät ennakkotehtävät ovat herättäneet kysymyksen siitä, onko tämä tasa-

arvoista kevään ylioppilaita kohtaan. Nuori voi päätyä pitämään välivuoden opinto-

jen jälkeen, jotta hänellä on enemmän aikaa valmistautua pääsykokeisiin. Suosit-

tuihin koulutusohjelmiin saatetaan hakea useammalla hakukerralla ja kilpailu kou-

lutuspaikoista on kovaa. Opintojen aloitusiän noustessa nuorten pääsy työmarkki-

noille viivästyy ja tällä on merkittäviä seurauksia sekä koulutusorganisaatiolle että 

kansantaloudelle. 

 

Tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, miten opiskelijavalinnassa mitatut teki-

jät, ovat yhteydessä opintojen viivästymiseen ja keskeyttämiseen. Tutkimuksessa 

naisopiskelijat, ensimmäisestä hakutoiveesta koulutusohjelmaan valitut sekä hie-

man vanhempana opintonsa aloittaneet opiskelijat vaikuttivat valmistuvan muita 

tyypillisemmin. Opintojen edistymistä ennakoi lievästi opintojen aloittaminen nuo-

rempana, ensimmäisestä hakutoiveesta valituksi tuleminen, korkeampi matemaat-

tinen osaaminen sekä sukupuoli (naiset). Tuloksissa havaittiin myös, että osassa 

koulutusohjelmista opiskelijoiden kokonaisvalintapisteillä, valintakoepisteillä, valin-

nansijalla ja pohjakoulutuksella oli heikko yhteys opintojen keskeyttämiseen ja vii-

västymiseen. Lisäksi tutkimus osoitti, että ne opiskelijat, jotka suorittavat tehok-

kaammin opintoja ensimmäisen opintovuoden aikana valmistuvat todennäköi-

semmin kuin vähemmän opintopisteitä suorittaneet. 

 

Tässä tutkimuksessa on rajattu tutkimaan tiettyjä koulutusohjelmia Oulun seudun 

ammattikorkeakoulussa, eivätkä tulokset ole yleistettävissä. Tutkimuksessa on ra-

jattu pois muuttujia, joiden tarkastelu olisi saattanut avata erilaisen näkökulman 

opiskelijavalinnan ja opintojen keskeyttämisen ja viivästymisen välillä. Jatko-
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tutkimuksessa voitaisiin esimerkiksi tutkia tarkemmin valintakokeen eri osa-

alueiden tai esivalintapisteiden yhteyttä opintojen keskeyttämiseen tai opintojen 

viivästymiseen. Yksi mielenkiintoinen tutkimusaihe on opiskelijan aikaisemman 

työkokemuksen vaikutus opintojen etenemiseen.  

 

Tutkimuksen aikana on koottu laaja tilastollinen aineisto ja opiskelijavalinnan kehit-

tämisen kannalta myös jatkossa näiden tietojen kerääminen on arvokasta. Aineis-

ton kokoamisen aikana on saatu käytännön tietoa siitä, miten tietoja kootaan ja 

yhdistetään. Yksi tämän tutkimuksen sivujuonne, oli tutkimusaineiston kokoami-

sessa esille noussut opiskelijatietojen kirjaamiseen liittyvät ongelmat, joiden myötä 

on syntynyt rekistereihin liittyviä kehityspohdintoja. Lisäksi aineiston kokoamisen 

aikana on korostunut se, että opiskelijatietojen kirjaamiseen tulee kiinnittää erityis-

tä huomiota. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kannalta opintosuoritusten kirjaus oli 

haasteellinen tekijä, kun haluttiin arvioida opiskelijoiden vuosittaisia opintosuori-

tuksia. 
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LIITE 1. Tutkimusaineiston luotettavuustesti 

 

 Aloi-
tus 
vuosi 

LK Koulu-
tusoh-
jelma 

Ryhmä Tila-
koodi  

Pohjakou-
lutus 

Opin-
topis-
teker-
tymä/1 
lv 

1. 2008 2 Tieto-
teknii-
kan ko 

TIT8SN 1 ylioppilas 45,00 

2. 2006 2 Liiketal
ouden 
ko 

LIK6SNA 2 ylioppilas 69,00 

3. 2009 2 Raken
ken-
nustek
niikan 
ko 

RAT9SNTE 3 ylioppilas 48,00 

4. 2009 2 Liiketal
ouden 
ko 

LIK0SNF 3 ylioppilas 00,00 

5. 2009 2 Op-
tome-
trian 
ko 

OPT9SN 3 ylioppilas 52,00 

6. 2010 2 Liike-
talou-
den ko 

LIK0SND 1 ylioppilas ei täyt-
tä läs-
näolo-
luku-
vuotta 

7. 2010 2 Vies-
tinnän 
ko 

VIE0SNKU 3 ylioppilas 105,00 

8. 2009 2 Hoito-
työn 
ko 

TEH0SN 1 ammatilli-
nen perus-
tutkinto 

00,00 

9. 2009 2 Hyvin-
vointi-
tekno-
logian 
ko 

HYV9SN 3 ammatilli-
nen perus-
tutkinto 

43,00 

10. 2010 2 Sosiaa
aa-
lialan 
ko 

SOS0SNB 3 ylioppilas 54,00 



 

 

11. 2010 2 Kirjas-
to- ja 
tieto-
palve-
lun ko 

KIR2SN 3 Ylioppilas-
todistus ja 
ammatilli-
nen perus-
tutkinto 

ei täyt-
tä läs-
näolo-
luku-
vuotta 

12. 2010 2 Kone- 
ja tuo-
tanto-
teknii-
kan ko 

KOT0SNC 1 ylioppilas ei täyt-
tä läs-
näolo-
luku-
vuotta 

13. 2006 2 Tieto-
teknii-
kan ko 

TTE6SNB 1 ylioppilas 9,00 

14. 20008 2 Radio-
grafian 
ja sä-
dehoi-
don ko 

RAD9SN 3 ylioppilas 64,00 

15. 2008 2 Musii-
kin ko 

MUS8SNO
P 

3 ylioppilas 55,00 

16. 2008 2 Hoito-
työn 
ko 

SAI8SNB 1 ammatilli-
nen perus-
tutkinto 

6,00 

17. 2006 2 Auto-
maa-
tiotek-
niikan 
ko 

AUT6SN 1 ylioppilas 17,00 

18. 2007 2 Fy-
siote-
rapian 
ko 

FTK7SN 2 ylioppilas 48,00 

19. 2007 2 Sosiaa
aa-
lialan 
ko 

SOS7SNA 2 ammatilli-
nen perus-
tutkinto 

57,00 

20. 2007 2 Tieto-
jen-
käsit-
telyn 
ko 

RTK8SN 1 ylioppilas ei täyt-
tä läs-
näolo-
luku-
vuotta 

 

 


