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Opintojen loppuunsaattaminen on lähtökohtainen tavoite kaikelle opiskelulle, ja koulutusjärjestelmälle on hyvin tärkeää, että jokainen 

koulutuspaikan vastaanottanut opiskelija valmistuu koulutusohjelmastaan. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan valmistu, vaan päätyvät 

keskeyttämään opintonsa. Opintojen keskeyttäminen on kansainvälisesti tunnettu ilmiö, ja valitettavan useissa maissa luonnontieteet 
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opinnonohjauksella voidaan ehkäistä opintojen keskeyttämistä, on myös kiinnostavaa tietää, kuinka lukion ja yliopiston opinnonhausta 

voisi kehittää. Tässä pro gradu-tutkielmassa näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia Oulun yliopiston biologian opiskelijoille 

tehdyn kvalitatiivisen kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Tavoitteena oli löytää opiskelijoille keinoja biologian opintojen loppuun 

saattamiseen sekä työkaluja yliopisto-opintojen ja työelämän välisen siirtymävaiheen helpottamiseen. 

 

Kysely suoritettiin sähköisen, 24-kohtaisen lomakkeen avulla, joka jaettiin Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden sähköpostilistan 

sekä Facebook-palvelun kautta marraskuussa 2015. Haastatteluihin puolestaan valittiin viisi opintonsa keskeyttänyttä entistä biologian 
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aineisto koostui siis sähköisen kyselytutkimuksen vastauksista ja litteroiduista haastatteluista, joiden pohjalta pyrittiin luomaan 

teoreettinen kokonaisuus aineistolähtöisellä analyysillä. 
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helpoin keino parantaa opiskelijoiden ennakkokäsityksiä ja -odotuksia olisi laadukas opinnonohjaus, mutta tuloksista selvisi, että vain 

alle neljäsosa kyselyyn osallistuneista opiskelijoista oli saanut mielestään hyvää ja riittävää ohjausta lukiossa. Myöskään haastateltavien 

kokemukset aiheesta eivät olleet positiivisia. Lisäksi yli 20 % vastanneista ei ollut saanut ohjausta koko lukioaikana ollenkaan. Tämä 

olisi ensisijainen korjauksen aihe, sillä jokaisella lukiolaisella olisi oikeus saada opinnonohjausta. Tutkimuksessa selvisi, että myös 

yliopiston opinnonohjauksessa olisi parantamisen varaa: erityisesti kaivattiin apua urasuunnitteluun, mutta ohjausta ylipäänsä täytyisi 
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1. Johdanto 

Opintojen loppuunsaattaminen on luonnollisesti lähtökohtainen tavoite kaikelle opiskelulle, ja 

koulutusjärjestelmälle on hyvin tärkeää, että jokainen koulutuspaikan vastaanottanut opiskelija 

aikanaan valmistuu koulutusohjelmastaan. Tämä on myös oppilaitosten suuri etu, sillä Suomessa 

valmistuvien opiskelijoiden määrällä on suora yhteys mm. yliopistojen ja niiden yksiköiden 

taloudellisiin resursseihin. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan valmistu, vaan päätyvät keskeyttämään 

opintonsa syystä tai toisesta (Rautopuro & Korhonen 2011, 38). Korkeakoulujärjestelmässä 

keskeyttänyt tarkoittaa henkilöä, joka jättää loppututkintonsa suorittamatta korkea-asteella 

siirtyessään esimerkiksi työelämään. Koulutusyksikön kannalta keskeyttäminen taas tarkoittaa 

tapausta, jossa opiskelija joko jättäytyy kokonaan pois korkeakouluopinnoista tai vastaavasti jatkaa 

opintojaan, mutta vaihtaa opiskeltavaa alaa korkeakoulun sisällä tai siirtyy opiskelemaan samaa 

pääaineitta eri korkeakouluun (Liljander 1996, 15-16; Helenius 1991, 7-8). Joka tapauksessa kyseinen 

opiskelija on koulutusyksikölle menetys niin hukkaan heitetyn opetuskapasiteetin, rahallisen 

panoksen sekä ylimääräisen hallinnollisen työn takia. Keskeyttäminen on harmillista myös 

opiskelijan itsensä kannalta, sillä menetettyä aikaa ja mahdollisesti käytettyjä opiskelutukikuukausia 

ei saa takaisin.  

Opintojen keskeyttäminen on kansainvälisesti tunnettu, mutta monimuotoisuuden takia hyvin 

vaikeasti ratkaistava, valitettava ilmiö (Penttinen & Falck 2007, 37). Kaikkien OECD-maiden (engl. 

Organisation for Economic Cooperation and Development) eri tieteenalojen keskiarvosta 

korkeakouluopintojen lopettamisesta tehdyn tutkimuksen mukaan jopa kolmannes opiskelijoista 

lopettaa ennen ensimmäistä tutkintoaan. Eri maiden ja tieteenalojen välillä on toki suuria eroja, mutta 

valitettavan useissa maissa luonnontieteet ja teknologia ovat aloja, jotka kärsivät eniten opintojen 

keskeyttämisistä (Ulriksen ym. 2010, 209). Lisäksi luonnontieteellisellä alalla, kuten esimerkiksi 

biologiassa ja fysiikassa, opintojen viivästyminen on yleistä, samoin kuin humanistisissa ja 

yhteiskuntatieteissä. Näitä kolmea alaa yhdistääkin se, että ne sisältävät paljon koulutusohjelmia, 

jotka eivät valmista suoraan mihinkään ammattiin. (Laukkanen 1988, 14-15). Tästä seuraa, että 

epätietoisuus omasta tulevaisuudesta aiheuttaa epävarmuutta, jolloin opiskelumotivaation 

ylläpitäminen on hankalaa. Yleisempää keskeyttäminen on vain taidealoilla, joissa tutkinnon 

saaminen ei samalla tavalla takaa töiden saantia. Vastaavasti vähiten opintoja keskeyttäneitä löytyy 

koulutusaloilta, jotka valmistavat suoraan ammattiin, esimerkiksi lääketieteen parista (Pajala & 

Lempinen 2001, 62-63). 
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Korkeiden keskeyttämislukujen vuoksi onkin sopivaa tutkia, minkälaisia käsityksiä ja odotuksia 

luonnontieteiden ja eritoten biologian opiskelijoilla on ollut ennen opintojen aloittamista ja miten 

nämä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden motivaatioon ja ajatuksiin opintojen keskeyttämisestä. Tässä 

pro gradu-tutkielmassa näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia Oulun yliopiston biologian 

opiskelijoille tehdyn kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Lisäksi tässä työssä selvitetään, kuinka 

paljon ja minkälaista opinnonohjausta biologian opiskelijat ovat saaneet ja kuinka tämä on heidän 

mielestään vaikuttanut omiin koulutusvalintoihin. Tutkimuksessa halutaan myös löytää keinoja 

biologian opintojen loppuun saattamiseen, ja työkaluja yliopisto-opintojen ja työelämän välisen 

siirtymävaiheen helpottamiseen. 

Motivaatio tutkimuksen tekemiseen syntyi halusta parantaa nuorten käsitystä biologian opiskelusta 

sekä antaa tuleville biologeille paremmat mahdollisuudet nauttia enemmän opiskeluajastaan 

selvempien päämäärien ansioista. Tutkimuksen myötä osaan ehkä itse tulevana aineenopettajana 

antaa oppilailleni entistä realistisemman kuvan biologiasta alana sekä valmistaa heitä paremmin 

yliopisto-opintoja varten.  

Tämä tutkielma koostuu yhteensä kuudesta pääluvusta, joissa käydään läpi tutkielmaan liittyvä 

teoriapohja, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta, niistä syntyvät johtopäätökset sekä 

jatkotutkimusideat. Ensimmäinen kappale eli johdanto määrittelee tutkimuksen teoriapohjan ja se on 

jaettu alalukuihin. Ensimmäisenä johdannossa käsitellään biologiaa tieteenalana ja tarkastellaan sen 

opiskelua lukio- ja yliopistotasolla. Toinen osa johdannosta sisältää opinnonohjauksen tarkastelua 

niin lukiossa kuin yliopistossa. Kolmannessa osassa määritellään tarkempi kuva yliopistotason 

opinnoista ja niiden keskeyttämisestä. Toinen pääluku sisältää tietoa aineistosta ja sen keräämisen 

menetelmistä. Luvussa kolme käydään läpi tutkimuksen tulokset, joita taas pohditaan tarkemmin 

luvussa neljä. Viidennessä luvussa tutkimustuloksista kootaan johtopäätökset, joita peilataan 

tutkimuksen tarkoituksiin. Kuudennessa luvussa pohditaan seuraavia jatkotutkimuksen aiheita.  

1.1 Biologia 

1.1.1 Biologia tieteenalana  

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elämää ja eläviä järjestelmiä, siis eliöitä, niiden osia sekä 

kokonaisia eliöyhteisöjä (Keeton & Gold 1993, 1; Tirri ym. 2006, 80; Reece ym. 2011, 47). Biologian 

tutkimus perustuukin siis hyvin yksinkertaiseen kysymykseen: ”mitä elämä on?” (Keeton & Gold 

ym. 1993, 1). Biologian juuret yltävät aina muinaiseen Kreikkaan saakka (Mayr 1997, 107), mutta 

modernina tieteenä biologian voidaan katsoa syntyneen kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälissä, 

etenkin Charles Darwinin Lajien synty-teoksen ja evoluutioteorian julkaisun jälkeen (Mayr 1997, 1; 
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Reece ym. 2011, 61). Vaikka teorian palaset eivät olleetkaan täysin uutta tietoa, Darwin osasi yhdistää 

ne toisiinsa mullistavalla tavalla (Reece ym. 2011, 61). Reece ym. (2011, 60 -61) korostaakin 

evoluutioteorian merkitystä nykypäivän biologian tutkimuksessa: evoluutio on ydinidea, jolle 

voidaan perustaa elävien organismien tutkimus.  

Vaikka biologit tuntevat maailmaa jo hyvin, uusia mysteerejä löytyy tutkittavaksi jatkuvasti. 

Biologian päätehtävänä on esittää kysymyksiä ja etsiä niihin tiedeperäisiä vastauksia tarkkailemalla 

luontoa (Reece ym. 2011, 47). Ympäristöä havainnoimalla tai kokeita järjestämällä muodostetaan 

havaintoja, joista tehdään päätelmiä ja lopulta näistä päätelmistä muodostuu sääntöjä, teorioita ja jopa 

luonnonlakeja. Biologia onkin sekä kokemuksellinen että kokeellinen (Eloranta 2000, 32) ja 

nykyisessä muodossaan tavattoman monihaarainen tiede. Yksi syy tähän asiaan on se, että biologiassa 

tarkastellaan suurta joukkoa moninaisia organismeja pienimmistä viruksista aina planeettamme 

suurimpiin eläimiin, ja sitä, kuinka nämä vuorovaikuttavat niin toisiinsa kuin fysikaaliseen 

ympäristöönsä. Lisäksi biologia ulottuu monelle hierakkiselle tasolle tutkiessaan makromolekyylejä, 

geenejä, soluja, kudoksia, elimiä sekä kokonaisia organismeja aina yksilö- ja lajitasolta 

populaatioihin, eliöyhteisöihin ja biomeihin asti. Toinen asia, joka tekee biologiasta niin laajan alan, 

on sen synnyttämät soveltuvat tieteet: biologia on tiiviissä yhteydessä mm. lääketieteeseen, 

kansaterveyteen ja riistatalouteen (Mayr 1997, 107; Reece ym. 2011, 52), puhumattakaan biologian 

vaikutuksesta syntyneistä välitieteistä, kuten biofysiikasta ja biokemiasta (Lagerspetz 1982, 37).  

Biologia alana on laajentunut niin tutkimusmenetelmien, tutkijoiden kuin esimerkiksi sen julkaisujen 

määrässä huimasti viimeisen 25 vuoden aikana. Esimerkiksi neurobiologia on kehittynyt nopeasti, 

sisältäen aivojen ja käyttäytymisen tutkimusta niin eläimillä kuin ihmisillä. Lisäksi ekologian alalla 

uusia tutkimuksia ympäristön muutoksesta ja saasteiden, etenkin ihmisen toiminnan ja 

ilmastonlämpenemisen vaikutuksesta ympäristötekijöihin suoritetaan jatkuvasti (Allen 2016, 734-

736). Biologien suurimmat työllistäjät Suomessa ovat yliopistot (55,6 %) (Rantasuo 2014, 7-8), joissa 

suurin osa työstä on tutkimusta ja opetusta. Kunnille ja kuntayhtymille työllistyi vuonna 2014 22,2 % 

biologeista, joista lähes kaikki tekevät opetustöitä. Biologeja työllistävät myös yksityiset yritykset 

sekä valtiolliset organisaatiot (11,1 %), kuten Luonnonvarakeskus tai Suomen ympäristökeskus. Osaa 

biologeista työllistävät myös järjestöt ja säätiöt (11,1 %) (Rantasuo 2014, 7).  

1.1.2 Biologian opiskelu lukiossa  

Uusien biologien koulutus tapahtuu pääosin yliopistoissa, mutta kiinnostus biologiaan alana syntyy 

usein jo lukiossa, ellei jopa yläkoulussa. Lukio-opiskelu kuitenkin poikkeaa varsin selvästi 

peruskoulusta: tuttu luokkarakenne muuttuu ja verkostoituminen sekä opinnoissa pärjääminen on 
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suurimmaksi osaksi opiskelijan itsensä vastuulla. Lisäksi lukiossa nuoret (tyypillisesti 16-vuotiaat) 

joutuvat suunnittelemaan heti opintojen alkuun kurssivalinnat seuraavalle kolmelle vuodelle ja 

alustavasti päättämään, mitä aineita kirjoittavat tulevissa ylioppilaskirjoituksissa. Koulun 

järjestämillä ryhmänohjaajatapaamisilla sekä tutor-toiminnalla pyritään luomaan yhteenkuuluvuutta 

ja me-henkeä (Ranta 2011, 30), mutta lukion opetuksessa opettajalla on kuitenkin vielä suuri rooli, ja 

opettajan vastuulla onkin toteuttaa oppimistavoitteita opetussuunnitelmien pohjalta (Eloranta 2000, 

42).  

Lukiossakin ”elämän tieteen” opetuksen kulmakivenä toimivat tieteenalan rakenne, käsitteet, teoriat 

ja tiedonhankintatavat (Eloranta 2000, 42), minkä lisäksi nykyisin korostetaan opiskelijaa ongelman 

ratkaisijana ja itsenäisenä tutkijan alkuna (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, 140). 

Biologian opetuksen tulisi siis olla oppia elämästä ja toisaalta vuorovaikutusta elävän luonnon, 

biologian tutkijoiden, oppilaiden ja opettajien välillä (Eloranta 2000, 32). Lukion biologian 

opintosisältö ja -tavoitteet määritellään Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen 

Opetushallituksen laatimissa lukion opetussuunnitelman perusteissa. Seuraavassa kappaleessa 

tarkastellaan tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukioaikana voimassaolleita 

opetussuunnitelman perusteita vuosilta 1994 ja 2003. Käsittelen lyhyesti biologian opetuksen 

tehtävät, lukiossa käytäviä pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä tutkimuksen kannalta 

oleelliset tiedot siitä, kuinka hyvin lukiossa perehdytään biologiaan tieteenalana. 

Vuoden 1994 lukion opetussuunnitelman perusteet (jatkossa lyhennetysti OPS 1994) määrittelee, että 

biologia oppiaineena välittää kuvaa biotieteistä nopeasti kehittyvänä ja uutta tietoa tuottavina 

tieteenaloina. Opetuksen tehtävänä on kuvata elollisen luonnon järjestelmiä, vuorovaikutussuhteita 

ja evoluutiota sekä niihin vaikuttavia säätelymekanismeja. OPS 1994:n mukaan opiskelijan on hyvä 

tietää biotieteiden keskeisiä ilmiöitä, keinoja ja sen mahdollisuuksia, jotta opiskelija voi muodostaa 

oman käsityksensä ihmisten oikeudesta vaikuttaa luontoon. Opiskelun kerrotaan perustuvan 

biologisiin tutkimusmenetelmiin, kokeellisen työskentelyyn ja omaehtoiseen, monipuoliseen 

tiedonhankintaan. Näitä työskentelytapoja ovat maastotyöskentely, laboroinnit, mikroskopointi, 

asiantuntialuennot ja niiden pohjalta käytävät keskustelut sekä opintokäynnit tutkimuslaitoksiin. 

Tärkeää on, että opiskelija harjaantuu arvioimaan tuloksia ja tekemään niistä johtopäätöksiä (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 1994, 83). 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellisia seikkoja biologian opiskelun tavoitteista ovat etenkin 

seuraavat: (1.) opiskelija oppii käyttämään biologisia tutkimusmenetelmiä ja tiedonhankintakeinoja, 

tekemään tuloksista johtopäätöksiä sekä soveltamaan ja havainnollistamaan biologista tietoa, ja (2.) 
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tutustuu biologisen tutkimuksen keinoihin ja mahdollisuuksiin sekä oppii arvioimaan biotekniikan 

käyttöön liittyviä riskejä ja eettisiä kysymyksiä (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 83). 

Pakollisia biologian kursseja lukiossa oli OPS 1994:n ollessa voimassa kaksi: 1. Toimiva eliömaailma 

ja 2. Perinnöllisyys ja evoluutio. Toimiva eliömaailma-kurssilla opiskelijoiden tulee arvioida ihmisen 

aiheuttamia ympäristömuutoksia ja etsiä keinoja havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Perinnöllisyys ja evoluutio-kurssin kuvauksessa ei viitata suoraan mihinkään biologian tieteenalan 

keinojen tai menetelmien opetukseen. Syventävien kurssien nimiä tai niiden tarkkaa muotoa ei ole 

määritelty vuoden 1994 Lukion opetussuunnitelman perusteissa. OPS 1994 kertoo kuitenkin lyhyesti 

syventävien kurssien aihepiirejä. Opiskelijat tulevat tutustumaan solubiologian ja genetiikan 

erilaisiin sovelluksiin, esimerkiksi solukommunikaatioon, geenitekniikkaan ja kasvi- ja 

eläinjalostukseen sekä arvioida niiden merkitystä. Opetuksen luonne ja opetuksen lähtökohdat-

kohdassa mainitaan, että ”Ihmisen biologia” ja ”Mikrobiologian kurssi” on mahdollista toteuttaa 

yhteistyössä joko muiden oppilaitosten, tutkimuslaitosten tai sairaanhoidon asiantuntijan kanssa. 

Lopuksi OPS 1994 painottaa, että opetuksen tulee ohjata opiskelija tutkimaan ympäristön tilaa ja 

pohtimaan ympäristöongelmien syitä sekä niiden ratkaisukeinoja ja arvioida niiden vaikutuksia 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 84). 

Uudemmassa lukion opetussuunnitelmien perusteissa vuodelta 2003 (jatkossa OPS 2003) 

määritellään biologian opetuksen tarkoituksesi se, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman 

rakenteen ja kehityksen, ihmisen osana eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen 

ympäristössä. Lukion biologian tulee perusta opiskelijan ymmärrykselle biotieteiden tarjoamista 

mahdollisuuksista edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. 

Opetuksen tarkoitus on kehittää luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä 

edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 130). 

Opetuksen tavoitteissa tämän tutkimuksen kannalta oleellisia osia ovat: (1.) opiskelija perehtyy 

biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri lähteitä 

saamaansa biologista tietoa ja (2.) opiskelija tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja 

lääketieteen sovelluksia (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 130). 

Pakollisia biologin kursseja lukiossa on ollut OPS 2003:n aikana kaksi: 1. Eliömaailma (BI1) ja Solu 

ja perinnöllisyys (BI2). Eliömaailma-kurssin tavoitteissa on: opiskelija tuntee elämän tunnusmerkit 

ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan. Kurssin keskeisiin sisältöihin 

kuuluu biologia tieteenä, joka on vielä jaoteltu kohtaan: biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät. 
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”Solu ja perinnöllisyys”-kurssin tavoitteissa on määritelty, että opiskelija tietää kuinka soluja 

tutkitaan ja hallitsee kokeellisen työskentelyn taitoja. Kurssin keskeistä sisältöä on ”Solun elämän 

perusyksiköt”, josta on määritelty vielä erikseen kohta: miten soluja tutkitaan. Kurssilla käsitellään 

myös populaatiogenetiikkaa, mutta opetuksen sisältöä ei ole määritelty tarkemmin (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2003, 131–132). 

Syventäviä kursseja lukion biologiassa on kolme: 3. Ympäristöekologia (BI3), 4. Ihmisen biologia 

(BI4) ja 5. Bioteknologia (BI5). Ympäristöekologian kurssin tavoitteissa on, että opiskelija tuntee ja 

osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia, 

sekä että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ympäristön tilasta ja esittää sen 

tulokset. Kurssin keskeisissä sisällöissä on määritelty Ekologinen tutkimus, joka on jaoteltu osiin: 

Ekologisen tutkimuksen tehtävät sekä oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen. Toinen 

tutkimuksen kannalta oleellinen keskeinen sisältö on: Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja 

ratkaisumahdollisuudet. Lisäksi keskeisten sisältöjen kohta Kestävä tulevaisuus sisältää alaviitteen 

ympäristötekniikan mahdollisuudet. Ihmisen biologia-kurssin tavoitteissa on määritelty, että 

opiskelija pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan 

alan uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 132–135). 

Lukion Bioteknologia-kurssi panostaa eniten biologian soveltavaan puoleen. Kurssin tavoitteissa 

määritellään, että opiskelija tuntee geenien etsintä- ja tunnusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen 

tekniikan pääpiirteet ja hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee 

biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia biotieteissä ja teollisuudessa. Opiskelija pystyy 

arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia 

sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja. Kurssin keskeistä sisältöä ovat: 

”Solut proteiinien valmistajina”, josta on tarkennettu: entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina. 

Keskeisessä sisällössä on myös kokonaisuus Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet, jota on 

tarkennettu: geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus, geenitutkimus lääketieteessä sekä tutkimus 

yksiköiden tunnistamismenetelmiä. Lisäksi keskeiseen sisältöön kuuluu: Biotekniikka teollisuudessa, 

kasvien- ja eläinten jalostus sekä geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö (Lukion opetussuunnitelman 

perusteet 2003, 135). 

1.1.3 Biologian opiskelu yliopistossa 

Suomessa biologiaa voi opiskella korkeakoulutasolla yhteensä kuudessa yliopistossa: Helsingissä, 

Joensuussa (Itä-Suomen yliopisto), Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa (Turun yliopisto ja Åbo 

Akademi). Biologian koulutusohjelmat vaihtelevat sisällöltään paikkakunnittain tutkimustyön 
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painopisteiden ollessa niissä erilaiset. Esimerkiksi Jyväskylän ja Helsingin yliopistolla voi suorittaa 

filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan akvaattiset tieteet, kun taas Turun yliopiston biologian 

laitos painottaa ihmistoiminnan vaikutuksesta syntyneiden ympäristöongelmien tutkimista lähes 

kaikissa pääaineissaan (Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto a.). Kaikilla 

koulutusohjelmilla on kuitenkin kattavat tarjonnat ekologian, fysiologian ja genetiikan opinnoista, 

sekä mahdollisuus valmistua biologian aineenopettajaksi (Katso esim. Turun yliopisto b., Helsingin 

yliopisto). Oulun yliopistossa opiskelijat ovat perinteisesti voineet valita pääaineekseen joko 

eläinfysiologian, kasvifysiologian, genetiikan, eläinekologian tai kasviekologian. Tutkintojen 

rakenteet ja tutkintonimikkeet ovat vaihdelleet vuosien aikana jossain määrin, mutta edellä mainitut 

pääaineet ovat silti muodostaneet opiskelun tukirangan. Omiksi tutkimuksen vahvuusalueikseen 

Oulun biologian yksikkö määrittää mm. populaatiogenetiikan, fysiologisen adaptaation ja 

yhteisöekologian (Opinto-opas 2014-2015, 6-8). 

Yliopiston tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään valitsemansa tieteenalan, kuten biologian, 

saavutuksia ja ohjata häntä sekä soveltamaan että hankkimaan tietoa kriittisesti ja tuottamaan uutta 

tietoa itsenäisesti (Lyytinen 1999, 3). Oulun yliopiston biologian koulutuksen tavoitteet määritellään 

joka vuosi biologian opinto-oppaassa, mutta esimerkiksi lukuvuosien 2005-2006 ja 2010-2011 välillä 

opinto-oppaiden sisältämät tavoitteet ovat säilyneet samanlaisina. Niissä todetaan, että biologian 

koulutuksen avulla opiskelija saa käsityksen elämän perusilmiöistä ja mekanismeista, sekä 

perustiedot solujen, eliöiden ja geenien rakenteista, ominaispiirteistä, toiminnoista sekä niiden 

säätelystä, eliökunnan rakenteesta ja sen kehityksestä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja 

vuorovaikutussuhteista elollisen ja elottoman ympäristön kanssa. Lisäksi opiskelija kykenee 

tieteellisten perustaitojen karttuessa tuottamaan omaa biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan 

kriittisesti jo olemassa olevaan tietoon. Valmistunut biologi kykenee myös soveltamaan oppimaansa 

omalla erikoisalallaan esimerkiksi genetiikassa. Tavoitteissa painotetaan, että ”oululainen biologi on 

monialainen osaaja” (Opinto-opas 2010-2011, 5). Koulutuksen tavoitteita on tarkennettu lukuvuoden 

2011-2012 opinto-oppaaseen, josta ne ovat säilyneet samanlaisina aina lukuvuoteen 2014-2015 asti. 

Näissä uusissa tavoitteissa on jaoteltu erikseen kandidaatin tutkinnon ja maisterivaiheen tutkinnot 

tavoitteet. Lisänä edellisille tavoitteille luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon ovat mm. taito 

tunnistaa kotimaisia kasvi- ja eläinlajeja sekä selkeän kirjallisen ja suullisen esiintymisen taito. 

Maisterivaiheen tavoitteissa korostetaan enemmän opiskelijan omaa monipuolista ja kansainvälistä 

osaamista (Opinto-opas 2014-2015, 7). Lukuvuoden 2015-2016 oppaaseen on täydennetty filosofian 

maisterin suorittaneen biologian osaamistavoitteet. Maisterivaiheen opintojen tavoitteisiin on lisätty 

mm. alalla tarvittavien tilastollisen menetelmien hallitseminen, minkä lisäksi omatoimisuutta, 
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itsenäisyyttä ja kansainvälisen toimimisen luontevuutta on korostettu entisestään (Opinto-opas 2015-

2016, 6-7). 

Biologian opetukseen kuuluu niin teoriapohjaista kuin myös käytännönläheistä työskentelyä. Kurssit 

muodostuvat yleensä lähiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä, mutta joitakin 

kursseja järjestetään myös kirjatentteinä. Kuten yliopisto-opetuksessa ylipäänsä, luennoilla ja 

kirjatenteillä on edelleen opetuksessa suuri merkitys. Luennoilla opiskelija voidaan tutustuttaa 

teoriaan, edellisiin tutkimustuloksiin ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan tutkimusmetodisia 

ratkaisuja olemassa oleviin tutkimuksen ongelmiin. Luento antaa myös oivan mahdollisuuden 

opettajalle välittää omaa innostustaan tutkimastaan aihepiiristä. Lyytisen (1999) mukaan 

parhaimmillaan luento välittää sen tiedon, jolla alalle tulija välttää toistamasta niitä virheitä, joita 

edeltäjät ovat tehneet ja auttaa hyppäämään liikkuvaan junaan. Kirjatentit vastaavasti ovat loistava ja 

yksinkertainen tapa kasvattaa opiskelijan perustietämystä (Lyytinen 1999, 9-10). 

Muita biologian opintomuotoja ja opiskelumenetelmiä ovat mm. laboratoriotyöskentely, seminaarien 

valmistelu ja esittäminen, kenttäkurssien maasto-opetus ja -työskentely, esseiden laatiminen, 

lajidemonstraatiot (eläinten ja kasvienlajintunnistuksessa) tietokoneohjelmien hallinnan harjoitukset 

(ATK-demonstraatiot), yliopiston ulkopuoliset harjoittelut, raporttien laatiminen ja luento- ja 

havaintopäiväkirjat (Opinto-opas 2013-2014, 44-97). Yliopiston erityisimpiä oppimiskokemuksia on 

tutkimusryhmään kuuluminen ja tutkimuksen tekemiseen osallistuminen. Motivaation kannalta 

tärkeä seikka on se, että oppiminen tapahtuu asiasta innostuneiden ammattilaisten opastuksella, ja 

osallistuminen uuden tiedon konkreettiseen hankkimiseen luo hyvän oppimisympäristön. 

Työryhmään kuuluminen asettaa positiivista painetta työstää asioita ja ponnistella yhteisen hankkeen 

eteen. Työryhmässä tapahtuu myös monimuotoisempaa oppimista jatkuvan keskusteluyhteyden 

myötä, joka usein johtaa pysyvämpiin oppimistuloksiin (Lyytinen 1999, 7-9).  

1.2 Opinnonohjaus 

1.2.1 Opinto-ohjaus lukion opetussuunnitelmassa 

Opinto-ohjauksella tarkoitetaan opiskelijan ja opettajan tai opiskelijoiden välistä 

vuorovaikutussuhdetta, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijoiden tavoitteellista ja 

suunnitelmallista opiskelua. Tarkoitus on edistää tiedollista, taidollista ja asenteellista oppimistaan, 

sekä ohjata heitä opiskelu- ja tiedeyhteisön jäseniksi. Ohjauksessa molempien osapuolien on oltava 

aktiivisia ja vastuullisia toimijoita (Voutilainen & Haapaniemi 2001, 17). 

Tähän tutkimukseen osallistuneilla opiskelijoilla on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta lukiotausta, 

joten myös opinto-ohjaus on tapahtunut pääosin siellä. Yliopisto-opiskelujen aloitusvuodet (2002-
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2015) huomioon ottaen voidaan olettaa, että sekä kyselyyn vastanneiden että haastateltujen 

opiskelijoiden (kts. kohdat 2.2 ja 2.3.) lukioaikana käytössä on ollut vuosien 1994 tai 2003 lukion 

opetussuunnitelman perusteet. Uutta lukion opetussuunnitelman perusteita 2015 ei ollut voitu ehtiä 

ottaa käytäntöön niin, että edes vuonna 2015 opintonsa aloittaneet olisivat ehtineet uuden 

opetussuunnitelman piiriin. Tästä syystä en tarkastele vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteita 

tässä yhteydessä, vaan keskityn vuosiin 1994 ja 2003. 

Vuoden 1994 lukion opetussuunnitelman perusteissa käy selkeästi ilmi neljä ohjauksen päätavoitetta: 

(1.) henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus, (2.) opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus, (3.) 

ammatillisen suuntautumisen ohjaus, ja (4.) jatko-opintoihin ohjaus (Lukion opetussuunnitelman 

perusteet 1994, 35; Numminen ym. 2002, 23-24). Opinnonohjauksen tehtäviksi luetellaan oppilaan 

tukeminen koko opintojen ajan, oppilaan taitojen kehittäminen, hänen itsetuntemuksen parantaminen 

ja sitä kautta myös oppilaan oman päätöksenteon kehittäminen. Opinnonohjauksen tulee olla sekä 

henkilökohtaista että ryhmäohjausta. Kaikki ohjaus tähtää siihen, että opiskelijalla on tarpeelliset 

tiedot ja taidot siirtymään haluamiinsa jatko-opintoihin sekä valmiudet luoda uraa tulevaisuudessa 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 36). 

Vuoden 1994 lukion opetussuunnitelman perusteisiin ja sen perusteella tehtyihin koulukohtaisiin 

opetussuunnitelmiin suoritettiin Opetushallituksen pyynnöstä tutkimus vuosina 1996-1997 ja 1998-

1999. Tämän tutkimuksen pohjalta valmistui Lukion opetussuunnitelmien analyysi lukuvuosilta 1996-

1997 ja 1998-1999. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa (1996-1997) selvitettiin koulukohtaiset 

opetussuunnitelmat, lukioiden omat keskeisimmät kehittämisideat ja toisaalta se, mitä he pitivät 

pahimpana pedagogisena ongelmanaan. Toisessa vaiheessa (1998-1999) mukana olleilta lukioita 

pyydettiin opetussuunnitelmaprosessin etenemisen seuraamiseksi lukuvuonna 1998-1999 käytössä 

olleen koulukohtaisen opetussuunnitelman ja merkitsemään siihen tapahtuneet muutokset 

(Opetushallitus 2000, 7). 

Opetushallituksen tutkimuksessa selvisi, että opinto-ohjausta koskevat määräykset vaihtelivat 

huomattavasti laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan lukioittain. Lähes kolmasosalla tutkimukseen 

osallistuneista lukioista oli opinto-ohjausta koskevia määräyksiä opetussuunnitelman yleisessä 

osassa. Muutaman lukion opetussuunnitelmassa opinto-ohjausta koskevia määräyksiä ei ollut 

lainkaan oppiainekohtaisessa osuudessa, vaan ne oli kaikki sisällytetty yleiseen osaan. Opinto-

ohjauksen tavoitteet oli kirjoitettu pitkälti lukion opetussuunnitelman perusteita noudattaen. 

Tavoitteet oli esitetty yleisinä opinto-ohjauksen tavoitteina, eikä pakollisen kurssin tavoitteita oltu 

eritelty. Muutamassa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa opinnon-ohjauksen tavoitteita ei ollut 
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kirjoitettu lainkaan. Jokaisessa lukiossa oli järjestetty yksi pakollinen opinto-ohjauksen kurssi, joka 

hajautettiin kolmelle vuodelle. Kurssien todettiin noudattavan sisällöltään lukion opetussuunnitelman 

perusteita 1994. Lisäksi 16 lukiota tarjosi myös ylimääräisen kurssin pakollisen lisäksi 

(Opetushallitus 2000, 30). 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 poikkeaa vuoden 1994 ohjeistuksesta painottaessaan 

koulukohtaisen opetussuunnitelman tärkeyttä. Ohjauksen järjestämisessä korostetaan sitä, että 

ohjaustoiminnan tulee olla kokonaisuus, joka jatkuu koko lukion opintojen ajan. Opinnonohjauksen 

tarkoitus on tukea ja kehittää oppilaan valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja 

ja ratkaisuja. Vuoden 2003 Lukion OPS korostaa myös tasa-arvoisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä, 

sekä syrjäytymisen ehkäisyä (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 8-9). Vuoden 2003 lukion 

opetussuunnitelman perusteisiin ja sen perusteella tehtyihin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin 

suoritettiin Opetushallituksen pyynnöstä tutkimus vuonna 2006. Tutkimuksen pohjalta valmistui 

Lukion opetussuunnitelma-analyysi 2006. Analyysissa pyydettiin 45 suomenkielisen lukion 

opetussuunnitelmat. Analyysissa todetaan, että useassa opetussuunnitelmassa työnjako ja vastuu 

opinnonohjauksesta on kuvattu listaamalla eri toimijat ja heidän tehtävänsä. Ohjaustoiminnan 

tavoitteet ja toiminnan kuvaus ovat usein hyvin suurpiirteisiä. Opetussuunnitelmista puuttuu usein, 

miten ja millä tavalla asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Useassa koulukohtaisessa 

opetussuunnitelmassa pelkästään toistetaan opetussuunnitelmien perusteiden teksti koskien 

opinnonohjausta. Joidenkin lukioiden suunnitelmat ja opinto-ohjauksen toteuttaminen sekä 

työtehtävien kuvaukset oli kuvailtu tarkasti. Vuoden 2006 analyysissa huomattiin, että joissakin 

koulujen opetussuunnitelmissa kuvataan oppilaiden omaa vastuuta ja roolia omien opintojensa 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä suuntaus eroaa vuoden 1994 Lukion opetussuunnitelman 

perusteista (Opetushallitus 2007, 1, 16-17).  

Molemmissa opetussuunnitelmien perusteissa mainitaan, että opinnonohjaajalla on päävastuu opinto-

ohjauksen järjestämisestä sekä sen suunnittelusta. Oppaissa sanotaan myös, että kaikkien koulun 

opettaja- ja ohjaushenkilöstön tulee osallistua ohjaustoimintaan. Lisäksi molemmissa oppaissa 

sanotaan, että opinto-ohjausta tulee järjestää sekä ryhmä- että henkilökohtaisena opetuksena (Lukion 

opetussuunnitelmien perusteet 1994 ja 2003). Suurin osa tähän tutkimukseen osallistuneista 

opiskelijoista on opiskellut lukiossa vuoden 2003 opetussuunnitelman ollessa voimassa. 

Opiskelijoilla olisi pitänyt siis olla ainakin yksi pakollinen opinto-ohjauskurssi, Koulutus, työ ja 

tulevaisuus, ja koulukohtainen mahdollisuus syventävään kurssiin Opiskelu, työelämä ja 

ammatinvalinta (Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2003, 217).  
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1.2.2 Opinto-ohjaus korkeakouluissa 

Yliopistoissa ohjaustilanteet ja -tyylit vaihtelevat opintosuuntauksien ja tiedekuntien välillä. 

Ohjauksella on monia muotoja aina paperillisista opinto-oppaista henkilökohtaiseen neuvontaan ja 

ne vaihtelevat ohjauksen tai opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan (Levander ym. 2004, 

172). Ohjauksen sisältö, määrä ja painopiste vaihtelevat opiskelijan oppimisvaiheen ja 

opiskeluympäristöön mukaan (Voutilainen & Haapaniemi 2001, 17). Ohjauksen teemoina voivat olla 

perehdyttäminen opiskeluympäristöön ja integrointi akateemiseen yhteisöön, sekä johdattaminen 

oppisisältöihin ja akateemisiin työskentelytapoihin. Ohjauksessa on myös tarkoitus helpottaa 

opiskelijan opiskeluprosessin hallintaa: ohjaus suunnitelmallisuuteen ja oman oppimisen 

johtamiseen. Yksittäisenä isona ohjausurakkana yliopistoissa on pro gradu-tutkielman ohjaaminen ja 

sen aikana tapahtuvan henkisen kasvun tukeminen (Levander ym. 2004, 172). 

Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen ohjaukseen osallistuvat monet eri tahot ja henkilöt. Yleistä 

koulutukseen liittyvää neuvontaa antaa ylipiston keskushallinto, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää 

neuvontaa saa ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöltä ja opiskelijoiden asemaan tai oikeuksiin 

liittyvää neuvontaa antavat ylioppilaskunnat. Tiedekuntien hallinnot tarjoavat ohjausta liittyen 

tutkintorakenteisiin sekä esimerkiksi sivuainekokonaisuuden suorittamiseen liittyvää neuvontaa ja 

ohjausta. Opintojen aloittaneiden ohjaus alkaa pienryhmäohjauksella, jonka avulla uudet opiskelijat 

tutustuvat toisiinsa ja opiskeluympäristöönsä. Oppiainetason ohjauksessa keskitytään kunkin 

tieteenalan erikoiskysymyksiin ja opiskelun käytännön järjestelyihin (Levander ym. 2004, 172-173). 

Oulun yliopisto järjestää opiskelijoille Orientoivat opinnot-kurssin, joka sisältää pienryhmäohjauksen 

ja muutamia seminaareja. Kurssin aikana laaditaan HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma 

ensimmäiselle opintovuodelle. Kurssin pyrkimyksenä on avata opiskelijalle korkeakoulun 

opiskelujärjestelmä ja ympäristö sekä auttaa opiskelijaa luomaan omia tavoitteita koulutusohjelman 

sisällön perusteella (Opinto-opas 2013-2014, 44). 

Myös yksittäiset opettajat toimivat usein opiskelijoiden ohjaajina, jolloin ohjaus tapahtuu joko 

kahdestaan ohjaajan ja opiskelijan välillä tai pienryhmissä. Opettajien vastuulla on kuitenkin yhä 

suurempia ryhmiä ja yhä useampia opinnäytetytön ohjattavia, opiskelijamäärien lisääntyessä ja 

yliopistojen ”massoittumisen” myötä, verrattuna opettajaresursseihin. Myös heterogeenisyys 

opiskelija-aineksessa on kasvanut, samassa ryhmässä on suoraan lukiosta tulleita, pääaineen 

vaihtajia, jo yhden tutkinnon suorittaneita ja esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa jo pitkälle 

opiskelleita. Myös opiskelijoiden kokemukset itsenäisestä työskentelystä vaihtelevat (Levander ym. 

2004, 177). Yhä useamman opiskelijan käsitys yliopisto-opiskelusta on myös muuttunut: opiskelijat 
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pitävät yliopisto-opiskelua koulun käymisenä eivätkä tiedeyhteisön toimintaan osallistumisena 

(Honkimäki 2001, 93). 

Opiskelijan ohjaus-käsitettä käytetään yläkäsitteenä lähes kaikelle opiskelijan neuvonnan ja 

tukemisen muodoille. Jos halutaan korostaa ohjaajan ja ohjattavan suhteen tasavertaisuutta, käytetään 

tutoroinnin käsitettä (Voutilainen & Haapaniemi 2001, 17). Tuutori on opiskelijaa opinnossaan 

ohjaava, tukeva ja neuvova vanhempi opiskelija tai joku henkilökuntaan kuuluva yliopistossa 

opettajana tai amanuenssina toimiva henkilö (Levander ym. 2004, 179). Tutor-toiminnalla voidaan 

tarkoittaa sekä virallista ohjausta, kuten tiedekuntien järjestämää opinto-ohjausta tai epävirallista 

ohjausta, jolla tarkoitetaan opiskelijoiden arkisissa opiskelutilanteissa toisilleen antamaa ohjausta. 

Virallista tutorointia voivat antaa niin opettajat kuin myös oppilaat, kunhan oppilastutorit on todettu 

virallisesti kykenevämmiksi kuin ohjauksen saajat (Topping 1996, 322). Opiskelijoiden toisilleen 

antamassa ohjauksessa roolit vaihtuvat eikä kumpikaan välttämättä ole toista kykeneväisempi, 

molemmat vaihtavat rooleja ollen välillä tutoreita ja välillä tutoroitavia (Aho 1999, 102). Tenhulan 

ja Pudaksen (1994, 16) mukaan tutorointi liittyy oppimiseen: se on osa opiskelijan itsenäistä 

oppimisprosessin hallintaa sekä omien päämäärien ja opiskeluympäristöön integroitumista edistävien 

toimenpiteiden toteuttamista. Tutorointi voidaan kokea etenkin oppilaan ja opettajan välillä 

tasavertaisena yhteissuunnitteluna ja luottamuksen herättävänä tekijänä (Tenhula & Pudas 1994, 18). 

Tiivis ohjaus lisää tiedonkulkua niin opiskelijoiden kesken kuin opettajien ja opiskelijoiden välillä 

(Levander ym. 2004, 179). Tutorointi on parhaimmillaan ohjausta, joka edistää opiskelijan oppimista 

ja auttaa häntä integroitumaan opiskeluyhteisöön (Vanhala 1997, 7). Lisäksi ohjaus osaltaan 

vahvistaa sitoutumista opiskeluun, parantaa oppimistuloksia ja voi vähentää opintojen keskeyttämistä 

(Levander ym. 2004, 179). Mentorointi on myös ohjauksen muoto, mutta siitä puhutaan yleensä 

silloin, kun opiskelijan ohjaus toteutetaan harjoittelun puitteissa aidoissa työympäristöissä 

(Voutilainen & Haapaniemi 2001, 17). Ohjauksen muotoja, eri toimijoita ja pelkästään toimintaa 

määritteleviä käsitteitä, kuten omaopettaja, ainetuutori, opiskelijatuutori, ryhmänohjaaja, 

vertaistuutori, pienryhmäohjaus ja opiskelijapiiri, on kuitenkin niin paljon, että käsitteiden kirjo voi 

vaikeuttaa ohjauksesta keskustelemista, kun käsitteiden sisältö ei aukene samanlaisina eri osapuolille 

(Voutilainen & Haapaniemi 2001, 17). 

1.3 Yliopisto-opinnot ja niiden keskeytymisen taustat 

1.3.1 Oppiminen, odotukset ja valinnat 

Suomessa on 1960-luvulta lähtien opintojen keskeyttämisessä havaittu kaksi päätrendiä: opintojen 

keskeyttäminen on vähentynyt vuosikymmenten saatossa, ja opintojen keskeyttäminen on yleisintä 

ensimmäisten opintovuosien aikana (Rautopuro & Korhonen 2011, 41), vaikka Rajalan (1993, 47) 
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aineistossa halukkuus keskeyttämiseen lisääntyi opintojen edetessä. Toisaalta Suomessa on tehty 

myös tutkimuksia, joissa opiskeluvuodella ei ole ollut tilastollista merkitystä 

keskeyttämishalukkuuteen (Mäkinen 1999, 162). 

Syyt opintojen keskeyttämiselle ovat usein moninaiset. Taustalla voivat olla esimerkiksi huonot 

kokemukset opiskelusta, jonka Yorke (2000, 67) arvelee johtuvan yliopisto-opiskelun itsenäisyydestä 

ja etenemisen vastuun siirtymisestä opiskelijoille itselleen. Korkeakouluissa opiskelijalta 

vaaditaankin aktiivisuutta: aikataulut suunnitellaan itse, asioista on otettava selvää itse, sekä 

omatoimiseen työskentelyyn on panostettava huomattavasti alempia kouluasteita enemmän (Heikkilä 

2011, 32). Oppimisen onnistumiseen vaikuttavat monet asiat, ja opiskelijan oma näkemys siitä, mitä 

oppiminen on, vaikuttaa hänen lähestymistapaansa erilaisiin tehtäviin. Ulkoluvulla, eli 

pintasuuntautuneella tiedon toistamiselle on saattanut vielä pärjätä lukiossa ja 

ylioppilaskirjoituksissa, mutta korkeakouluopinnoissa vaaditaan asioiden syvempää ymmärtämistä ja 

tiedon arviointia. Monelle lukiossa helposti pärjänneelle tämä voi tulla yllätyksenä: yliopistossa 

pitääkin tehdä paljon töitä. Opinnoissa menestymiselle on oleellista myös opiskelijan näkemys 

itsestään ja omista kyvyistään. Jos ihminen uskoo menestyvänsä jossain ja kokee olevansa hyvä siinä, 

hän myös jaksaa tehdä töitä sen eteen. Usko omiin kykyihin korostuu yliopisto-opinnoissa, sillä 

konkreettista kohdennettua palautetta esimerkiksi onnistumisista saa niukasti. Joskus opiskelijat 

turhautuvat ja luovuttavat, koska eivät usko olevansa tarpeeksi älykkäitä, vaikka todellisuudessa he 

eivät vain ole tehneet tarpeeksi töitä uuden asian oppimiseksi (Heikkilä ym. 2011, 32). Tätä voidaan 

selittää myös sillä, että usko omiin kykyihin liitetään usein nykyhetkeen ja menestyminen tulevaan 

(Meriläinen 2008, 146). Yliopistossa omien kykyjen tulisi antaa kehittyä ajan kanssa eikä olettaa 

niiden olevan tässä ja nyt, sillä syvällisen oppiminen vaatii paljon työtä ja aikaa (Meriläinen 2008, 

146; Heikkilä ym. 2011,32). Opiskelutaitoina täytyy olla muutakin kuin hyvä lukutekniikka. Jo 

peruskoulusta asti oppilaille tulisi opettaa motivaation, asenteen, itsenäisen päätöksenteon ja 

yhteistyön merkitys (Eerola & Vadén 2005,76). Tähän ongelmaan yritetään vastata uudella 

opetussuunnitelmalla, joka korostaa laaja-alaista oppimista, itsestä lähtevää oppimisen innostusta ja 

reflektointia (OPS 2015). 

Vaikka oppiminen perustuu viimekädessä opiskelijan omaan aktiivisuuteen, on opetuksen tarjottava 

otollisia olosuhteita tämän oppimisprosessin syntymiseen (Lyytinen 1999,3). Pelkästään siis 

opiskelijan omat mielensisäiset asiat eivät selitä opintojen sujuvuutta, vaan myös opiskeluympäristön 

vaatimuksilla, odotuksilla ja rakenteilla on merkitystä. Yliopistotason opiskelu vaatii itsenäiseen 

työskentelyyn harjaantuneita taitoja, mutta ohjausta näiden taitojen harjoittamiselle on rajoitetusti. 

Opettajat harvoin tukevat oppimisprosessia tai käyvät läpi sitä, kuinka aihetta kannattaisi opiskella 
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tai edes sitä, mitä itse asiassa on tarkoitus oppia. Vielä tänäkin päivänä korkeakoulujen opetus-ja 

arviointimenetelmät ohjaavat osittain ulkoa opetteluun, vaikka taito tiedon tallentamisesta ei kehitä 

ajattelua, motivaatiota tai työelämänvalmiuksia (Heikkilä ym. 2011, 32). 

Toisena merkittävänä syynä keskeyttämisille voidaan pitää huonoa valmistautumista yliopisto-

opintoja varten, sillä opiskelijat voivat aloittaa opintonsa hyvin idealistisilla ja epärealistisilla 

käsityksillä tulevasta ammatistaan (Watson ym. 2004, 69-70), mikä voi johtaa tyytymättömyyteen ja 

edelleen keskeyttämiseen. Se, millaiseksi ihminen kuvittelee tulevan ammattinsa, alkaa jo 

opiskeluihin liittyvistä odotuksista, joiden päälle rakennetaan kokemusten kautta lopullista kuvaa 

tulevasta ammatista. Laukkasen (1988, 14) mukaan hyvin harvoilla opiskelijoilla on kuitenkaan 

tarpeeksi tietoa omasta alastaan. Mäkisen (1999) tekemä tutkimus tukee tätä väitettä: Turun 

yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan osalla haastatelluista opiskelijoista ei ollut lainkaan tai oli 

vain hieman tietoa yliopisto-opiskelusta ennen opintojen aloittamista. Opiskelijat eivät oikein olleet 

selvillä mitä tuleva koulutus sisältää, eivätkä vähäisten tietojen takia osanneet odottaa mitään 

erityistä. Opiskelijoiden välillä oli suuria eroja siinä, millä tavalla he tunsivat yliopisto-opiskelun 

käytäntöjä tai omaa opintoalaansa. Harvalla oli kuitenkaan paljoa tietoa opiskelusta ja useimmiten 

tieto oli karttunut aikaisemmista yliopisto-opinnoista (Mäkinen 2004, 60-61). 

Motiiveilla opintoalan valinnan takana on merkitystä odotusten muodostumiseen ja opintoihin 

sitoutumiseen, ja epävarmuus opintoalan valinnassa kasvattaa keskeyttämisriskiä (Korhonen & 

Rautopuro 2012, 108). Opiskelupaikan valinta ei usein ole yksinkertainen asia, vaan siihen 

vaikuttavat monet seikat, kuten henkilökohtainen kiinnostus alaan, hyvän työpaikan saaminen, 

perheen odotukset, ystävien mielipiteet, asuinpaikka, opiskelupaikan saannin helppous ja itsensä 

kehittämisen tarpeet (Korhonen & Rautopuro 2012, 91). Yorken (2000, 67) tutkimuksessa opintonsa 

keskeyttäneet nuoret olivat usein hakeneet yliopisto-opintoihin juuri ympäristön ja vanhempiensa 

odotuksia noudattaen. Hakemisen perusteet olivat siis jääneet kovin pinnallisiksi ja myöhemmin 

opiskelijat olivatkin kaivanneet syvällisempää omien tavoitteiden ja toiveiden pohdintaa. Myös Lowe 

ja Cook (2003) päätyivät tuloksiin, joissa nuorena opintonsa aloittaneet opiskelijat aloittivat 

opintonsa varsin kevyistä syistä, kuten kavereidensa vaikutuksesta (Lowe & Cook 2003, 58-59). 

Laukkasen (1988, 14) mukaan opiskelijat tekevät opintovalintansa varsin heikoilla tiedoilla myös 

Suomessa. Tietämättömyys on usein seurausta puutteellisesta ammatinvalinnanohjauksesta lukiossa, 

eli opiskelijat eivät tiedä, millaista korkeakouluopiskelu oikeasti on (Kössi ym. 1989, 25). Suomessa 

ammatinvalinta aloitetaan todella nuorena, sillä jo yläkoulun lopulla 15-16-vuotiaat joutuvat 

tekemään päätöksiä omasta jatkokoulutuksestaan. Lisäksi lukioon päätyessään nuoret joutuvat heti 

opintojen alussa suunnittelemaan omat opintonsa tuleville vuosille. Murrosikä on usein huonoa aikaa 
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tehdä päätöksiä omasta urastaan, varsinkin ilman tarpeellista ohjausta. Tästä syystä kouluissa pitäisi 

opettaa omien vahvuuksien tunnistamista ja oman identiteetin kehittymisen vahvistumista, jotta nuori 

ei tekisi valintojaan pelkästään sen perusteella, mitä esimerkiksi paras kaveri aikoo tehdä (Malmberg 

2017). Opintoihin hakeutumisvaiheen ohjauksen merkitys korostuukin väärien alavalintojen 

ehkäisemisessä (Penttinen & Falck 2007, 41). 

1.3.2 Opintoihin integroituminen ja motivaatio 

Korkeakouluopintojen keskeytyminen nähtiin pitkään lähes yksinomaan opiskelijan, ei yliopiston 

epäonnistumisena. Vasta 1960-luvun lopulla opiskelijatutkimuksissa alettiin ottaa huomioon myös 

opiskelemisen sosiaalinen konteksti (Lähteenoja 2010, 4). Aihetta opiskelijan näkökulmasta pitkään 

tutkineen Tinton (1996) mielestä opintojen keskeyttämiseen johtavia syitä ovat mm. opiskeluun ja 

sopeutumiseen liittyvät vaikeudet, omiin tavoitteisiin tai orientaation liittyvät vaikeudet ja 

eristäytyneisyys. Hän päätyi yhdistämään keskeyttämisen etenkin yliopistoon integroitumiseen 

(Tinto 1975, 1996, 2006), jolla tarkoitetaan sellaista akateemista ja sosiaalista vuorovaikutusta 

yliopistolla, joka tukee ja edistää opiskelijan koulutustavoitteita ja opintoihin sitoutumista 

(Lähteenoja 2010, 38). Tinton (1975, 1996, 2006) mukaan opiskelija alkaa harkita opintojen 

keskeyttämistä, jos hän ei saa opiskeluympäristöstä riittävästi tukea opintoihin sitoutumiseen, eli 

integraatio yliopistoon epäonnistuu. Valitettavasti heikko integroituminen opiskeluympäristöön ja 

opintojen keskeyttäminen on korkeakouluasteella yleistä (Rautopuro & Korhonen 2011, 38). 

Mielekästä integroitumista opintoihin ja opinnoissa pysymistä on tutkittu paljon (esim. Tinto 1975, 

2006; Colby ym. 2003). Tavallisesti integraatio jaetaan akateemiseen ja sosiaaliseen tyyppiin. 

Akateeminen integraatio tarkoittaa sekä opettajien osoittamaa kiinnostusta opiskelijoita kohtaan että 

myös opiskelun merkitystä opiskelijan älyllisille tarpeille ja kehitykselle. Sosiaalinen integraatio taas 

muodostuu opiskelijan kontakteista opiskelutovereihin ja opintososiaalisesta toiminnasta (Lähteenoja 

2010, 52). Näitä kahta tyyppiä voidaan Tinton tunnetun teorian (1975) mukaan selittää opiskelijan 

akateemisilla ja sosiaalisilla taustatekijöillä ja kokemuksilla, ja opinnot päätyvät helposti 

keskeyttämiseen, jos opiskelijalla on ongelmia jommassakummassa integraatiossa (Penttinen & Falck 

2007, 40). Heikon opintoihin kiinnittymisen ja sitouttamattomuuden taustalla esiintyy monenlaisia 

tekijöitä. Esimerkiksi kokemukset ajan riittämättömyydestä, irrallisuudesta, pystymättömyydestä ja 

osaamattomuudesta johtavat epäonnistuneeseen integroitumiseen. Nämä esitetyt kokemukset, jotka 

voidaan tulkita jopa laiskuudeksi, johtavat vähitellen otteen heikentymiseen opiskelusta. Kun 

opiskelija koe opintojaan merkityksellisiksi tavoitteistaan huolimatta, huonot kokemukset kasvavat 

ja opinnoista vieraantumisen kierre syvenee. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa opintojen 

keskeytymiseen (Rautopuro & Korhonen 2011, 47).  
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Syitä keskeyttämiseen tai opintojen venymiseen, joihin yliopisto ei juuri voi vaikuttaa, ovat 

esimerkiksi opiskelijan taloudellinen tilanne, työmarkkinoiden rakenne tai henkilökohtaiset syyt, 

joita voivat olla muun muassa puutteelliset opiskelutaidot tai väärät opintovalinnat (Davies & Elias 

2003, 62; Lau 2003, 127). Sen sijaan koulutuksesta vastaava instituutio voi vaikuttaa opiskelijoille 

syntyviin kokemuksiin esimerkiksi oppimisympäristöstä, opintojen ohjauksesta ja opetuksen laadusta 

(Rautopuro & Korhonen 2011, 40). Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat tarvitsemaan 

ohjausta sosiaalisen ja akateemisen integraation syntyyn, sillä tutkimuksissa on todettu ensimmäisen 

vuoden opiskelukokemusten ja tavan, jolla heidät on otettu vastaan yliopistolla, vaikuttavan 

opiskelijan motivaatioon opiskella, opintojen etenemiseen sekä siihen, millainen akateeminen 

asiantuntija hänestä kasvaa (Tinto 1975, 112; Pascarella & Terenzini 1991, 385,388). On osoitettu, 

että huonot kokemukset opintojen alussa eivät kannusta sitoutumaan opiskeluun tai jatkamaan 

opiskelua (Lähteenoja 2010, 39). Aiemmat tutkimukset myös osoittavat, että opiskelijoilla on suuri 

tarve saada ystäviä heti opintojen alkuun, jotka toimivat tukena läpi opintojen. Akateemisen 

integraation ylläpitäminen taas olisi tärkeää opintojen jatkumisen kannalta; opettajien osoittama 

kiinnostus ja opiskelijan oma innostus opintoihin yhdessä luovat opiskelijasta osan tiedeyhteisöä 

(Penttinen & Falck 2007, 43-44; Lähteenoja 2010, 233-234; Haarala-Muhonen 2011, 70). 

Ohjaustoiminnassa tulisi myös edistää aktiivisesti opiskelijoiden uranhallintaa sekä työllistymis- ja 

työelämäntaitoja (Vuori 2011, 171), sillä työelämän vaatimukset kasvavat ja samalla koulutuksen 

mahdollisuudet pirstoutuvat yhä vaikeammin hahmotettavaksi. Työelämänvalmiuksia ei voida 

opettaa erillään oppiaineesta, vaan ne tuotetaan pedagogisten toimintojen kautta, mikä edellyttää 

oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin taitoja. Opiskelijoiden ohjaaminen lisäisi osaltaan myös 

akateemisen koulutuksen tieteellisen osaamisen vaatimusten selkiintymistä ja syventämistä (Poikela 

& Vuorinen 2008, 26). 

Riittävä tuki edistää oppilaan sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden kehittymistä, jotka toimivat 

opiskelijan työkaluina opinnoista selviytymiseen (Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen 2011, 12). 

Vaikka ihminen on luonnostaan motivoitunut ja aktiivinen, voi motivaation taso vaihdella suuresti, 

jolloin kehittynyt itseohjautuvuus ja hyvä sitoutuminen opintoihin auttavat pärjäämään. Kun ihminen 

tekee asioita riippumattomista syistä omasta tahdostaan itse, puhutaan sisäisestä motivaatiosta. 

Sisäistä motivaatiota ohjaavat ihmisen perustarpeet: kompetenssin tarve eli halu ymmärtää syy-

seuraus-suhteita ja vaikuttaa niihin, autonomian tarve eli halu toiminnan itselähtöisyyteen sekä 

liittymisen tarve eli halu olla merkityksellisissä vuorovaikutussuhteissa muiden yksilöiden kanssa. 

Jos syy toimintaan määräytyy muilta kuin itseltä (palkinto, kontrollointi) puhutaan ulkoisesta 

motivaatiosta. Pitkäkestoisen opiskelijamotivaation säilymisen kannalta on tärkeää tukea sisäistä 
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motivaatiota sosiaalisen oppimisen kontekstissa, esimerkiksi palautteen ja keskustelujen avulla 

(Kotilainen 2011, 166).  

Opiskelumotivaatio ja opintoihin integroituminen voidaan nähdä toistensa seurauksina, mutta usein 

ne kulkevat käsi kädessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu heikon motivaation johtavan 

lopulta heikkoon sitoutumiseen ja edelleen taas opintojen keskeyttämisen harkintaan (Korhonen & 

Hietava 2011; 6-7, 59). Siksi opiskelupaikan saannin jälkeen opiskelijalla on oltava uusia tavoitteita, 

joita kohti pyrkiä ja toisaalta uutta motivaatiota tavoitella niitä. Motivaation merkitys oppimiselle ja 

opiskelusaavutuksille on kiistaton (Meriläinen 2008, 145). Moderni motivaatiopsykologia määrittelee 

motivaatiota nykyään tavoitteiden näkökulmasta: motivaatio muodostuu tavoitteiden, pyrkimysten ja 

hankkeiden suhteesta opiskelijan arvioon näiden tavoitteiden mahdollisuudesta toteutua. Motivaation 

vaikuttaa myös, miten tärkeinä ja millaisia tunteita näihin tavoitteisiin liittyy (Nurmi & Salmela-Aro 

2002, 23; Tuominen-Soini 2015, 244). 

Niermeyer ja Seyffert (2004) ovat vahvasti sitä mieltä, ettei motivaatio ole ominaisuus, vaan tietyn 

prosessin tulos. Motivaatio liittyy myös aikaan, sillä tämänhetkiset kokemukset ja olosuhteet voivat 

vaikuttaa tulevaan motivaatioon. Jos ihminen kokee, että tämänhetkinen vaivannäkö kannattaa 

tulevaisuudessa, motivaatio paranee ja on hyvä myös tulevaisuudessa. Motivaatioprosessin tulokseen 

vaikuttavat useat eri asiat: kuinka suureksi vaikuttimeksi ihminen kokee kyseisen asian, usko omiin 

vaikuttamismahdollisuuksiin, tunteet sekä iän määräämät psykologiset rajoitteet. Ihminen harvoin 

sitoutuu mihinkään, jos ei usko siitä olevan hyötyä joko heti tai myöhemmin (Niermeyer & Seyffert 

2004, 12-17). 

Motivaation syntyyn vaikuttavat ihmisen omat sisäiset prosessit, joilla pyritään muutokseen. 

Konaatio tarkoittaa tätä epätasapainoa tai pyrkimystä toimia tai tavoitella jotakin, joka syntyy, kun 

ihminen haluaa määrätietoisesti pyrkiä muuttamaan esimerkiksi omaa osaamistaan. Konaatio viittaa 

mentaalisiin prosesseihin, jotka auttavat yksilöä kehittymään. Yleensä juuri oppimisen kautta on 

mahdollista kohentaa esimerkiksi omaa ammattitaitoaan, jolloin oppiminen toimii tasapainottajana 

syntyneelle konaatiolle (Ruohotie 1998, 31). Motivaatioon vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tavoitteet 

sekä erilaiset tulkinnat, uskomukset ja odotukset. Uuden oppisen esteenä voi usein olla 

epäonnistumisen pelko tai liian korkeat tulosodotukset. Itsearvostus sekä usko omiin kykyihin ja 

mahdollisuuksiin vaikuttavat motivaation kehittymiseen. Motivaation rinnalla opiskeluun ja 

oppimiseen vaikuttaa tahto. Tahdonalaisia asioita ovat esimerkiksi sitkeys ja tahto oppia. Kun 

ihmisellä on tarpeeksi tahtoa, hän kykenee viemään opinnot loppuun saakka ja arvioimaan opintojen 

sujumista kriittisesti (Ruohotie 1998, 33 -35). 
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1.3.3 Yliopisto-opetuksen resurssit  

Yliopistolaki (558/2009; 2§) määrittelee, että: ”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta 

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

opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää 

elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää 

tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”. Yliopistot ovat 

kuitenkin olleet suurten muutosten kohteena viime vuosina, eikä vähäisimpänä ole ollut se, että 

yliopistot ovat muuttuneet pienen eliittijoukon kouluttajista massojen kouluttajiksi. 

Opiskelijamäärien lisääntyessä resurssilisäykset eivät ole valitettavasti seuranneet perässä: 

esimerkiksi vuosina 1990-2006 opiskelijamäärä lisääntyi 60 prosenttia ja suoritettujen tutkintojen 

määrä vastaavasti 56 prosenttia, mutta opettajien määrä lisääntyi yhteensä vain 1,2 prosenttia. 

Yliopiston työntekijät ovat yrittäneet sopeutua kasvaviin opiskelijamääriin, tehtäväkuvien 

pirstoutumiseen, pätkittämiseen ja hämärtymiseen, sekä jatkuvaan paineen alla työskentelyyn 

(Puhakka & Rautopuro 2008, 176-177). Tästä syystä Puhakka & Rautopuro (2008) kyseenalaistavat 

lain noudattamisen mahdollisuudet nykymuotoisessa yliopistoissa ja niiden toimintaympäristöissä. 

Yliopistoilla ei enää ole omaa erityisasemaa vaan niiden on perusteltava merkityksensä ja tehtävänsä 

yhä uudelleen yhteiskunnalle, veronmaksajille ja elinkeinoelämälle. Yliopistojen perinteinen 

sivistystehtävä on jäänyt taka-alalle, kun tiedon ja osaamisen taloudellinen korostuminen on johtanut 

yliopistoja yhä soveltavampaan ja tuotteistavampaan suuntaan. Yliopistot eivät enää nauti 

yhteiskunnan luottamusta, vaan korkeakoulujen on osoitettava olevansa kustannustehokkaita ja 

tuottavia toimijoita (Puhakka & Routopuro 2008, 176-177). Yliopistojen on kilpailtava päästäkseen 

huipulle, jolloin toinen yliopiston päätehtävä eli opettaminen on jäänyt varjoon (Niemi 2007). Niemi 

(2007) toteaa, että opetus tapahtuu sivutuotteena kaikelle muulle toiminnalle.  

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja pääkysymykset 

Tässä pro gradu-tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisilla ajatuksilla ja odotuksilla opiskelijat 

saapuvat lukemaan biologiaa yliopistoon ja kuinka opinnot muokkaavat opiskelijan tulevaisuuden 

kuvaa.  

Tutkielman päätutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen kuva lukio-opiskelijalla on biologian opinnoista yliopistossa?  

2. Miten lukion sekä yliopiston opinnonohjausta voisi kehittää?  
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3. Millaisia odotuksia ja käsityksiä opiskelijoilla oli biologian opiskelusta ja biologian ammatista 

opintojen alussa, ja miten näiden odotusten ja käsitysten mahdollinen muuttuminen vaikutti 

opintojen keskeyttämiseen? 

Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, tuodaanko biologian tunneilla lainkaan esille sitä, millaista 

biologian opiskelu on tai minkälaisia alan työpaikkoja on ja, mitä työskentely käytännöntasolla on. 

Tarkoitus on lisäksi selvittää, minkälaisilla perusteluilla ihmiset ovat päätyneet keskeyttämään 

biologian opinnot ja hakemaan opiskelupaikkaa toiselta alalta. 

2. Aineisto ja menetelmät 

2.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tämä tutkimus toteutettiin hyödyntäen kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Jotta 

nämä menetelmät olisivat uskottavia, on oleellista ymmärtää kvalitatiivisen tutkimuksen 

tarkoitusperiä, jotka ainakin tässä tutkimuksessa eroavat kvantitatiivisen, eli määrällisen tutkimuksen 

tarkoituksista. Tarkka laadullisen tutkimuksen määrittely on kuitenkin hankalaa, koska sillä ei ole 

teoriaa, paradigmaa tai metodeja, jotka olisi vain sen omia (Metsämuuronen 2005, 198). Ja koska 

kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole täysin omia tarkasti määrättyjä metodeja, se on tutkimusta, joka 

koostuu joukosta erilaisia tutkinnallisia tutkimuskäytäntöjä (Metsämuuronen 2005, 198). Näiden 

tutkimuskäytäntöjen ensisijainen pyrkimys on ymmärryksen saavuttaminen, ei niinkään tiedon tai 

tulosten yleistettävyys. Näin on myös tämän tutkielman kohdalla: ei ole tarkoitus löytää tuloksia, 

joilla voisimme yleistää opiskelijoiden käyttäytymistä ja tuntemuksia, vaan enemmänkin löytää 

selityksiä niille. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään saamaan syvällinen ymmärrys tutkimusongelmaan 

hankkimalla monipuolisia aineistoja. Keskeistä laadullisessa tutkimuksessa onkin aineiston keruu eri 

tavoilla (Palmberg 2005, 293). Eskola ja Suoranta (1999, 62) haluavat korostaa, että tarkoitus ei ole 

kuitenkaan pelkästään kertoa aineistosta, vaan pyrkiä rakentamaan siitä teoreettisesti kestäviä 

näkökulmia. Lisäksi laadullisen tutkimuksen tuntomerkkinä voidaan pitää sitä, että usein tiedon 

keruun instrumentti on ihminen (Hirsjärvi ym. 2013, 161); luotetaan omiin havaintoihin ja ihmisen 

kykyyn mukautua tilanteisiin ja tulkita niitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen 

luonnollisissa tilanteissa (Hirsjärvi ym. 2013, 164). 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan joustavaa ja se muovautuu tutkimuksen edetessä. Aineistoa 

tutkitaan hyvin monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, jolloin teoria ja hypoteesien testaaminen eivät 
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määrää tutkimuksen kulkua. Tutkittavien näkökulmat on saatava esille tutkimuksessa ja siksi 

suositaan metodeja, joissa ”äänellä” on merkitystä, kuten teemahaastatteluja, osallistuvaa 

havainnointia, ryhmähaastatteluja ja erilaisten dokumenttien ja tekstien diskursiivisia analyyseja. 

Jokainen tutkittava tapaus käsitellään ainutlaatuisena. Näistä laadullisen tutkimuksen tarkoitusperistä 

ja menetelmistä johtuen onkin järkevämpää, että kvalitatiivisen tutkimuksen kohdejoukko valitaan 

aina tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen (Hirsjärvi ym. 2013, 164). 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa käytettiin metodeina kyselylomaketta ja haastattelua, molemmat 

tietoisuuden ja ajattelun sisältöihin kohdistuvia menetelmiä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34; Hirsijärvi 

ym. 2013, 164). Seuraavissa kappaleissa tarkoitus on tarkastella näitä valittuja tutkimusmetodeja ja 

perustella niiden valintaa teoriaan viitaten.  

2.2 Kysely 

Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen yhtenä keskeisimpänä menetelmänä. Survey-tutkimus 

tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään 

standardoidusti, ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta (Hirsjärvi ym. 

2013, 193). Valitettavasti englanninkieliselle termille survey ei ole vakiintunutta suomennosta 

(Vehkalahti 2008, 12). Standardoituus vastaavasti tarkoittaa sitä, että kaikilta kyselyyn osallistujilta 

kysytään asiat täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi ym. 2013, 193). Kyselytutkimuksessa tutkija 

esittää vastaajalle kysymykset kyselylomakkeen välityksellä, jolloin kyselylomakkeen on toimittava 

omillaan, ilman haastattelijan apua (Vehkalahti 2008, 12).  

Monet kyselytutkimusta käsitelleet henkilöt, kuten Vehkalahti (2008, 12) ja Tuomi & Sarajärvi 

(2012) eivät pidä kyselyn ja lomakehaastattelun välillä suurtakaan eroa itse tutkimustulosten 

kannalta. Tuomi & Sarajärvi (2012, 72) vertaavat kyselyä haastatteluun, jossa päällimmäisenä erona 

on se, ettei kysely koskaan tuota niin syvällistä aineistoa kuin haastattelu. Toisaalta ollaan myös sitä 

mieltä, ettei näitä kahta kannata pitää ainakaan toistensa vastakohtina. Siksipä kyselyä ja haastattelua 

on suositeltukin käytettäväksi yhdessä, jos mahdollista. Lomakehaastattelu eroaa kuitenkin kyselystä 

siinä, että haastattelussa ollaan haastateltavan kanssa vuorovaikutuksessa, vaikka kysymykset 

molempiin ovat ennalta tarkasti määrättyjä (Tuomi & Sarajärvi 2012, 73). Esimerkiksi Eskola (1966, 

158–159) määritteleekin kyselyn sellaiseksi menettelytavaksi, jossa tutkitut henkilöt itse täyttävät 

heille esitetyn kysymyslomakkeen. Kysymykset ovat joko avoimia tai suljettuja (Palmberg 2005, 

196). Avoimien kysymysten etuna on saatavan laadullisen tiedon määrä, tutkittavien omien 

käsitteiden ja selitysten muodossa, mutta toisaalta nämä ovat hankalampia analysoitavia ja 

luokiteltavia. Avoimia kysymyksiä hyödynnetään pienemmissä tutkimuksissa. Suljetut kysymykset 

eivät vaadi vastaajalta kovin suuria kirjallisen taidon ilmaisuja, vastaaminen on nopeaa ja ne on 
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helppo analysoida. Toisaalta vastaajille ei jää mahdollisuutta täydentää tai selittää omia vastauksiaan 

suljettuihin kysymyksiin (Palberg 2005). Avoimet kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun 

tulevia vastausvaihtoehtoja ei tarkkaan tunneta, vaan juuri kysymyksen avulla halutaan saada selville, 

millä eri tavoin vastaajat tiedusteltavan asian hahmottavat (Eskola 1966, 160).  

Kyselyn ehdottomana valttina pidetään yleisesti sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja 

tutkimusaineisto. Kyselyyn saadaan yleensä paljon henkilöitä sekä voidaan kysyä paljon asioita. 

Kysely on myös erittäin tehokas menetelmä säästäen tutkijan aikaa ja vaivannäköä, sekä kustannuksia 

(Eskola 1966, Hirsjärvi ym. 2013, 195). Lisäksi Eskola (1966, 162) muistuttaa nimettömän kyselyn 

tuomasta rehellisyydestä. On helpompi vastata täysin rehellisesti, mitä mieltä on, kun kukaan ei ole 

näkemässä eikä tarkkailemassa tilannetta (Eskola 1966, 162). Kyselytutkimuksessa tulee kuitenkin 

ottaa huomioon myös sen heikkoudet. Kyselyssä ei voi koskaan olla varma, kuinka vakavissaan 

vastaajat ovat suhtautuneet kyselyyn ja onko kysymyksiin vastattu huolellisesti. Kyselytutkimuksen 

ongelma voi olla myös se, ettei ole selvää ovatko vastaajat ylipäätänsä selvillä siitä alueesta, tai 

ovatko he perehtyneet tutkimuksen asioihin (Hirsjärvi ym. 2013, 195). 

Tässä tutkielmassa kysely suoritettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka koostui yhteensä 24 

eri kohdasta (Liite 1). Kyselylomake tehtiin Webropol-työkalun avulla, joka löytyy Webropolin 

verkkosivuilta (https://www.webropolsurveys.com/Surveys). Kyselylomakkeeseen muodostettiin 

verkkolinkki, joka jaettiin Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden sähköpostilistalle marraskuussa 

2015, jossa sillä oli mahdollisuus tavoittaa kaikki yliopiston kirjoilla olevat biologian opiskelijat. 

Verkkolinkki kyselyyn jaetiin myös Facebook-palvelussa biologian opiskelijoiden Syntaksi ry-

ryhmässä, johon kuuluu sekä entisiä että nykyisiä opiskelijoita. Sähköisen kyselylomakkeen alussa 

kerrottiin tutkielman tarkoitus sekä lyhyt ohjeistus kyselyyn vastaamisesta. Kyselylomakkeesta 

lähetettiin myös muistutusviesti joulukuussa 2015, jossa kerrottiin vastaamisaikaa olevan vuoden 

2015 loppuun asti.  

2.3 Haastattelut 

Haastattelu on tiedonhankinnan perusmuoto. Haastattelussa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa 

tutkittavan kanssa, mikä on hyödyllinen tilanne, luoden mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa 

itse tilanteessa. Lisäksi se tuo mahdollisuuden saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. 

Haastattelun aikana saadaan myös ei-kielellisiä vihjeitä, jotka voivat auttaa ymmärtämään sanallisen 

vastauksen merkityksiä paremmin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35). Haastateltavilla tulee kuitenkin olla 

tarpeeksi tietoa tutkimuksen luonteesta, jotta heillä on myös mahdollisuus kieltäytyä siihen 

osallistumasta (Homan 1991, 20). Mutta joskus tutkimuksesta kertominen on haastavaa, sillä pelkona 

https://www.webropolsurveys.com/Surveys
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on, että tieto voi vinouttaa tuloksia tai muuttaa tutkittavan käyttäytymistä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

35). 

Tässä tutkielmassa haastatteluihin valittiin viisi opintonsa keskeyttänyttä, entistä biologian 

opiskelijaa. Kohdejoukko valittiin siis tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2013, 206). 

Haastatteluun ei kannattanut valita tutkittavaa joukkoa sattumanvaraisesti, sillä tutkimuksen kannalta 

oli järkevää haastatella vain varmasti opintonsa keskeyttäneitä, eli tutkimuksessa käytettiin 

harkinnanvaraista otantaa haastateltavien osalta. Harkinnanvarainen otanta perustuu osittain siihen, 

että hankitun teorian pohjalta voidaan tehdä päätelmiä tarvittavista aineiston hankinnoista (Eskola & 

Suoranta 1999, 18). Toisaalta on helposti pääteltävissä ilman teoriaakin, että opintonsa keskeyttäneet 

tietävät opintojen keskeyttämisestä enemmän kuin edelleen biologiaa opiskelevat.  

Haastateltavilta kysyttiin halukkuudesta osallistua haastatteluun ja heille kerrottiin, mikä tutkimuksen 

aiheena on. Heille selitettiin myös, että tutkimuksen lopullinen aihe muovautuu täysin sen perusteella, 

mitä haastatteluista sekä kyselystä selviää. Haastatteluihin pystyttiin hyödyntämään 

kyselytutkimuksessa jo esiin nousseita teemoja, kuten esimerkiksi opinnonohjauksen tasoa. Kyseessä 

oli siis teemahaastattelu, jossa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto 

ja järjestys puuttuivat (Hirsjärvi ym. 2013, 208; Eskola & Suoranta 1999, 62). Haastattelujen aikana 

käsiteltiin seuraavat teemat: kiinnostus biologiaan, odotukset ja niiden toteutuminen, opiskelu ja 

keskeyttämisen syyt. Haastattelujen perusteella omaksi teemakseen nousi esiin myös opinnonohjaus, 

joka käsitellään tässä omana osanaan. Haastattelut olivat hyvin vapaamuotoisia ja rentoja, eikä mitään 

valmiita kysymyksiä ollut, vaan keskustelua käytiin edellä esitettyjen pääteemojen avulla. 

Myöhemmin haastatteluiden tuottama aineisto litteroitiin, eli tallennettu laadullinen aineisto 

kirjoitettiin puhtaaksi sanasanaisesti (Hirsjärvi ym. 2013, 222). Litteroinnissa hyödynnettiin 

harkintaa, eli kaikkia haastatteluissa tallentuneita keskusteluja ei kirjoitettu puhtaaksi, vaan 

aineistosta valittiin tutkimukseen sopivat teemat ja ne aiheet, joista syntyi aiheeseen sopivaa 

keskustelua. Jokainen haastattelu kuunneltiin läpi kaksi kertaa ennen litteroinnin aloittamista, jolloin 

yleiskuva tärkeimmistä esiinnousseista aiheista selkeni. Haastattelujen suurena etuna ja hyötynä tässä 

tutkimuksessa on se, että ne täydentävät ja syventävät kyselystä saatuja tietoja (Hirsjärvi & Hurme 

2000, Tuomi &Sarajärvi 2012, Hirsjärvi ym. 2013). Usein keskustelemalla saadaan aikaan 

yksityiskohtaisempaa kerrontaa, ja lisäksi haastattelun aikana kysymyksiä voitiin tarkentaa ja niihin 

voidaan palata uudelleen (Tuomi & Sarajärvi 2012). 
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2.4 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

Tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus aineistolähtöisellä analyysillä. 

Tutkimusmenetelmiä toteuttaessa analyysiyksiköt eivät ole vielä tiedossa, vaan ne valitaan 

syntyneestä aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan (Tuomi & Sarajärvi 

2012, 95). Myös teoria rakennetaan aineistosta käsin ns. alhaalta ylös-periaatteella (Eskola & 

Suoranta 1999, 19). On kuitenkin huomioitava, että harvoin tutkimuksessa pystytään käyttämään vain 

yhtä analyysitapaa ja usein eri analyysitavat kietoutuvat toisiinsa (Eskola & Suoranta 1999, 162). 

Tämän tutkimuksen pyrkimys on ymmärtää ja toisaalta tehdä päätelmiä, ei niinkään selittää, mikä 

tukee laadullisen analyysin valintaa tulosten tarkasteluun (Hirsjärvi ym. 2013, 224). 

Laadullisen tutkimuksen peruselementtejä on hyvä aineistoon tutustuminen ennen sen varsinaista 

analysointia (Vehkalahti 2008, 51). Sekä haastatteluista että kyselystä syntyi paljon käsiteltävää 

tekstiä, mutta eritoten kyselyiden vastauksista syntyi paljon myös pelkistämistä vaativaa tekstiä. 

Aineiston pelkistäminen eli redusointi on yksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin kulmakivistä 

(Tuomi & Sarajärvi 2012,109). Tässä tutkielmassa kyselyn vastaukset käsiteltiin ikään kuin auki 

kirjoitettuna tekstinä ja pelkistämällä siitä karsittiin ensimmäisenä kaikki epäoleellinen pois. 

Seuraavaksi vastauksia alettiin ryhmitellä eli aineisto klusteroitiin, jolloin alkuperäisiä vastauksia 

pelkistettiin ja näistä ilmaisuista alettiin etsiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Samaa tarkoittavat pelkistetyt 

ilmaukset yhdistettiin luokkiin, jotka nimettiin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä (Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 108-110). 

Haastatteluista saatu aineisto käytiin läpi ja sieltä eroteltiin ne asiat, jotka sisälsivät 

tutkimusongelmien kannalta kiinnostavia asioita. Kaikki muu jätettiin tutkimuksesta kokonaan pois. 

Lopullisesta litteroidusta aineistosta kerättiin erilleen ja teemoiteltiin se, mistä juuri tässä 

tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita (Tuomi & Sarajärvi 2012, 92,93). Haastatteluista saadut 

litteroidut tekstit oli verrattain helppo teemoittaa. Haastatteluista otettiin ylös tutkimuksen kannalta 

oleellisiin teemoihin liittyneet asiat ja ne järjestettiin teemoittain. Esimerkiksi kaikki keskeyttämisen 

syyt-teemaa käsitelleet asiat liitettiin tämän teeman alle. Tämän jälkeen teksteistä etsittiin 

yhtäläisyyksiä ja teemaa kuvaavia näkemyksiä. Teemoittelu on luokittelun kaltaista, mutta siinä 

painotetaan mitä kustakin teemasta on sanottu. Tarkoitus on pilkkoa laadullinen aineisto ja ryhmitellä 

se erilaisten aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2012, 93).  
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3. Tulokset 

3.1 Sähköisen kyselyn tulokset  

Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden sähköpostilistalle lähetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 

yhteensä 94 opiskelijaa, joista 73 oli naisia ja 21 miehiä. Iältään vastaajat olivat 19-37-vuotiaita ja 

aloittaneet biologian opintonsa vuosien 2002-2015 aikana. Vastaajissa oli 45 luonnontieteiden 

kandidaatin tutkinnon suorittanutta, kahdeksan filosofian maisterin tutkinnon suorittanutta ja yksi 

filosofian tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Vastaavasti 45:llä kyselyyn osallistuneella 

opiskelijalla ei ollut vielä valmista korkeakoulututkintoa. Tulosten läpikäymisen helpottamiseksi on 

kysymykset numeroitu samoin kuin alkuperäisessä kyselyssä (Liite 1). Vastaajien perustiedot, joita 

tässä osiossa ei käydä läpi edellä mainittua tarkemmin, kerättiin kysymyksissä 1-4, jolloin 

ensimmäinen varsinainen kysymys oli numero viisi. 

3.1.1 Odotukset ja niiden toteutuminen 

Kysymys nro. 5: Luettele syitä siihen, miksi hait opiskelemaan biologiaa 

Kyselyn ensimmäisessä varsinaisessa kohdassa haluttiin selvittää, mistä syistä opiskelijat ylipäänsä 

hakivat opiskelemaan biologiaa lukion jälkeen. Vastausten analysointia varten valittiin aineiston 

pohjalta analyysiyksikköjä, eli pelkistettyjä ilmauksia, joiden avulla vastauksia voitiin jakaa luokkiin, 

jotka on esitetty taulukossa 1. Näistä kahdeksasta eri luokasta eniten (34 kpl) teksteissä mainittiin 

kohtia Kiinnostus alaa kohtaan/kutsumus ja Luonto/eläimet/kasvit. Lähes yhtä paljon (30 kpl) 

mainintoja oli luokalla Hyvä opettaja/lempiaine lukiossa. Seuraavaksi eniten (24 kpl) vastauksissa 

mainittiin luokka Tiede yleisesti/tutkijan ura. Muita syitä biologialle hakemiseen olivat 

Luontoharrastukset (12 kpl), Opettajuus (10 kpl) ja Ympäristönsuojelu/maailman pelastus (10 kpl). 

En keksinyt muutakaan/ pakko valinta, oli vastauksissa mainittuna syynä hakemiseen kahdeksan 

kertaa. 

Taulukko 1. Esimerkkejä kysymykseen nro. 5 (”Luettelo syitä siihen, miksi hait opiskelemaan 

biologiaa”) annetuista vastauksista, poimitut pelkistetyt ilmaukset, niistä muodostetut luokat 

sekä mainintakerrat (kpl) vastauksissa.  

Esimerkkejä alkuperäisilmauksesta Pelkistetty ilmaus Luokka Kpl 

• ”Kiinnostus alaa kohtaan.”  

• ”Ala on kiinnostava ja todella 

monipuolinen.” 

Kiinnostus alasta, 

monipuolisuus, kutsumus 

Biologia alana 34 
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• ”Eläimet ja luonto ovat aina 

kiinnostaneet.” 

• ”Kiinnostus luontoon ja erityisesti 

riistalajeja kohtaan…” 

Eläimet, luonto, kasvit, 

riistalajit 

Luonto 34 

• ”Lukion biologian opetus oli 

hyvää ja mielenkiintoista.” 

• ”Pidin biologiasta lukiossa ja olen 

luonnostaan hyvä siinä.” 

Biologian opetus 

lukiossa, lempiaine, hyvä 

koulussa 

Lempiaine 30 

• ”Kiinnostus luonnontieteisiin 

yleensä (kemia ja fysiikkakin olisi 

saattanut kelvata, jos en tänne olisi 

päässyt)” 

• ”Olen kiinnostunut tieteestä ja 

tutkijan urasta…” 

Kiinnostus 

luonnontieteisiin, 

kiinnostus tieteeseen, 

tutkijan ura 

Tiede ja tutkijan ura 24 

• ”Olen pienestä pitäen napannut 

eläimiä, seurannut niiden 

käyttäytymistä ja mikroskopoinut 

revittyjä hyönteisiä.”  

• ”Harrastuneisuus lapsesta asti.” 

Eläinten nappaaminen ja 

tarkkailu, 

mikroskopointi, 

harrastuneisuus, ulkoilu 

Luontoharrastukset 12 

• ”Tiesin jo hakuvaiheessa 

haluavani aineenopettajaksi.” 

• ”Opettajan ammatti kiinnosti” 

Aineenopettajuus, 

opettajan ammatti 

Opettajuus 10 

• ”Uusi tieto ja teknologia kiinnosti, 

esimerkiksi uudet sovellukset 

ympäristönsuojelussa, 

öljyvahinkojen torjunnasta 

hormonaalisen ehkäisyn 

aiheuttamaan vesistöjen 

”hormonipäästöihin”.”  

• ”Halu parantaa maailmaa” 

Ympäristön suojelun 

uudet muodot, 

ympäristövahinkojen 

ehkäisy, maailman 

pelastaminen 

Ympäristönsuojelu 10 

• ”En keksinyt muutakaan.” Ei muita vaihtoehtoja, 

joku opiskelupaikka 

otettava 

Ei keksinyt 

muutakaan 

8 
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• ”Jonnekin oli lähdettävä 

opiskelemaan…” 

 

Kysymys nro. 6: Oliko biologia ensimmäinen vaihtoehtosi (sinä vuonna, kun pääsit sisään)? 

77 kyselyyn vastannutta kertoi biologian olleen ensimmäinen vaihtoehto hakiessaan 

korkeakoulutukseen. Näin ollen noin 82 % vastaajista oli hakenut ensisijaisesti lukemaan biologiaa.  

Kysymys nro. 7: Millaisia odotuksia sinulla oli biologian opiskelusta? (Millaisia kursseja odotit, 

millaista opiskelu käytännössä tulisi olemaan yms.) 

Kysymyksessä numero 7 selvitettiin, opiskelijoiden ennakko-odotuksia biologian opiskeluista. 

Vastausten perusteella niistä muodostettiin yhteensä seitsemän luokkaa, jotka on esitetty taulukossa 

2. Selvästi eniten (37 kpl) opiskelijat olivat odottaneet käytännönharjoittelua, mutta miltei yhtä paljon 

(34 kpl) he eivät olleet odottaneet mitään. Osa vastauksista olivat hyvin geneerisiä (uuden oppiminen-

, haastavuus- ja teoreettisuus-luokat), mutta kymmenen opiskelijaa oli maininnut odottavansa 

lajintunnistusta.  

Taulukko 2. Esimerkkejä kysymykseen nro. 7 (”Millaisia odotuksia sinulla oli biologian 

opiskelusta?”) annetuista vastauksista, poimitut pelkistetyt ilmaukset, niistä muodostetut 

luokat sekä mainintakerrat (kpl) vastauksissa. 

Esimerkkejä alkuperäisilmauksesta Pelkistetty ilmaus Luokka Kpl 

• ”Odotin koko opiskelun olevan 

kuin kenttis ja labraharkat” 

• ”Odotin että olisi paljon kenttä- ja 

labrakursseja.” 

Käytännön harjoitukset/ 

kenttäkurssit/ labrat 

Käytännön 

harjoittelu 

37 

• ”En odottanut mitään sen 

kummempaa”,  

• ”En miettinyt paljoa etukäteen 

mitä on luvassa.” 

Ei mitään kummempaa, ei 

miettinyt etukäteen 

 

Ei odotuksia  

 

34 

• ”Paljon uutta tietoa ja haasteita.” 

• ”Opiskelu olisi monipuolista.” 

Laadukasta ja monipuolista 

opetusta/mielenkiintoista 

uuden oppimista 

Uuden oppiminen 20 
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• ”Odotin, että yliopistotason 

biologia tulisi olemaan hyvin 

teoreettista ja vaatisi paljon 

kirjojen lukemista.” 

• ”Paljon luentoja.” 

Lukeminen/luennot/ 

itsenäinen työskentely, 

teoreettisuus 

Teoreettisuus 15 

• ”Arvelin, että olisi samantyylistä 

kuin yläkoulun ja lukion biologia” 

• ”Oletin, että opinnot ovat saman 

tyyppisiä kursseja kuin lukiossa, 

mutta syvemmälle porautuvia.” 

Samankaltaista kuin 

lukiossa/vanhojen tietojen 

syventämistä 

Lukiomaisuus 13 

• ”Oletin opiskelun olevan alkuun 

rankkaa”  

• ”Odotin ainakin, että yliopistossa 

olisi paljon vaikeampaa.” 

Vaikeaa/rankkaa Haastavuus 12 

• ”Odotin lajientuntemusta” 

• ”Odotin lajitietoutta (tunnistuksen 

lisäksi ekologiaa ja 

ominaisuuksia)” 

Eläinlajien tunnistus ja 

niiden ekologia 

Lajintuntemus 10 

 

Kysymys nro. 8: Ovatko odotuksesi mielestäsi täyttyneet? Perustele.  

20 kyselyyn osallistunutta vastasi tähän kysymykseen myöntävästi. Perusteluina annettiin mm. 

seuraavat vastaukset: 

”Kyllä! Biologia on mielenkiintoinen ala opiskella.” 

”Odotukseni ovat täyttyneet ja ylittyneet. Kurssit ovat monipuolisempia ja 

syvällisempiä, tietoa on todella paljon ja asiat käsitellään todella tarkasti. Käytännön 

harjoittelua on myös enemmän kuin oletin.” 

”Kyllä. Opetuksen passiivisuus yllätti tietenkin aluksi, mutta sittemmin tottumus korvasi 

tämän tunteen. Lajintuntemusta on tullut kivasti, mistä olen nauttinut suuresti. Samoin 

kaikkien kenttäkurssien käyminen samana kesänä antoi loistavan fiiliksen maastotyön 

miellyttävyydestä. olen oikealla alalla.” 
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”On. Käytäntöä ollaan päästy harjoittamaan Oulangan tutkimuskeskuksessa ja eri 

kurssien harkoissa.” 

 Vastaavasti 44 vastaajaa koko odotuksensa täyttyneen melkein tai suurimmaksi osaksi. Perusteluja:  

”Ovat täyttyneet muilta osin, mutta opinto-oppaassa luvatut mielenkiintoiset kurssit 

eivät toteutuneet.” 

”Opinnot ovat olleet monipuolisia ja biologialla on hyvin osaavaa 

opetushenkilökuntaa. Mutta yliopisto-opiskelu on kokonaisuutena ollut hienoinen 

pettymys, hyvä lukupää ja keskittyminen riittää tutkinnon suorittamiseen, mutta oppien 

soveltaminen käytäntöön onkin eri juttu.” 

”Käytännönläheisiä kursseja on ollut, ja kenttikset ovat olleet huippuja. Perusasioita 

totta kai käydään joka kurssilla läpi, ja ihan hyvä niin. Matikan, kemian ja fysiikan iso 

osa tuli silti vähän yllätyksenä, vaikka kyllähän siitä aina muistutetaan.”  

”Opinnot vastasivat aika lailla odotuksiani. Ehkä oletin, että kirjojen lukemista olisi 

enemmän.” 

13 vastaajaa koki odotustensa täyttyneen ainoastaan osittain, perustellen vastaustaan mm. seuraavilla 

tavoilla: 

”Osittain kyllä, osittain ei. Kurssit ovat olleet osaksi aika yleisluontoisia ja niissä on 

ollut paljon päällekkäisyyksiä, joidenkin aiheiden jäädessä selkeästi vähemmälle.” 

”Eivät täysin. Joillain ensimmäisistä kursseista tuli olo, että meiltä odotettiin paljon 

lukion kursseja kattavampaa taustatietoa. Myöskin kurssitarjonta on rajoitettu, eikä 

kaikkia opinto-oppaassa mainittuja kursseja enää järjestetä.” 

”Osa on, osa ei. Opiskelu on ollut käytännönläheistä, mutta kurssivalikoima on ollut 

suppeampi kuin oletin, etenkin nyt kun biologian koulutusohjelmaa tunnutaan ajavan 

alas ja kurssit vähenevät jatkuvasti.” 

”Opetus on ollut historiallisempaa kuin oletin, esim. risteytymisen tutkiminen 

kärpäsillä. Ouluun hakiessani en ollut tietoinen yliopistojen välistä painotuseroista. Jos 

tekisin yliopiston valintaa nyt, kallistuisin Helsinkiin, jossa on tarjolla esimerkiksi 

neurotieteiden ja kehitysbiologian opetusta. Eläinfysiologian kurssitarjonta on 

osoittautunut todella vähäiseksi ja käytännön osaaminen jää vähälle. Eläinfysiologian 
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opintosuunnitelmaan kuuluu yllättävän suuri määrä ekologian opetusta oman 

erikoisalan opetuksen jäädessä muutaman peruskurssin varaan.” 

Yhteensä 11 opiskelijaa puolestaan vastasi kielteisesti, eli opinnot eivät olleet vastanneet heidän 

odotuksiaan. Esimerkkejä vastauksista: 

”Ei mielestäni, koska ei ole hirveästi aikaa käydä pakollisten kurssien lisäksi itseään 

kiinnostavia kursseja. On myös vähän kursseja, joissa käytäisiin biologille tärkeitä 

käytännön työkaluja lävitse.” 

”Ei. Hyvä kun saa nopat kasaan maisteriin. Vapaasti valittavia kursseja ei oikeastaan 

ole, eikä näin voi koota tutkintoa, jolla erottuisi massasta vähääkään.” 

”Odotukset eivät kyllä ole kovinkaan vahvasti täyttyneet, tosin omat odotukseni olivat 

ehkä hieman utopistisia. Opiskelu ei aina ole opiskelijoille mielekästä ja välillä tuntuu, 

että oikeanlaisia esimerkkejä teoria pohjalle ei osata antaa.” 

”Yllätyin ensimmäisen vuoden kursseista, erityisesti eläinten lajintuntemus - ulkoa 

opettelu- tuntui vaikealta. Ehkä eivät siis täyttyneet, olin vähän hämmentynyt siitä, 

miten opiskeltiin ja miksi ja kokonaiskuvaa oli vaikea hahmottaa.” 

Kysymys nro. 9: Hakiessasi opiskelemaan biologiaa, muistatko ajatelleesi jotain tiettyä 

ammattia, johon tähtäät? 

Opiskelijoista 41 vastasi, ettei heillä ollut mielessä mitään ammattia. 53 opiskelijalle myöntävästi 

vastanneelle seurasi jatkokysymys, (nro. 10) mikä se (ammatti) oli. Selvästi yleisin (31 kpl) vastaus 

oli tutkija. Lisäksi 13 vastannutta oli maininnut erillisen erikoistumisalan tutkimukselleen. Toiseksi 

suosituin ammatti oli aineenopettaja (18 vastausta). Puolestaan kaksi henkilöä mainitsi sanan 

”asiantuntijatehtävät” vastauksessaan. Ainoastaan kertaalleen mainittuja ammatteja olivat mm. 

etologi, museo-opas ja Riistakeskuksen työntekijä. 

Kysymys nro. 11: Hakiessasi opiskelemaan biologiaa, oliko sinulla jonkinlainen kuva mitä 

suuntautumisvaihtoehtoa (eläinfysiologia, eläinekologia, kasvifysiologia, kasviekologia, 

genetiikka) aiot lukea? 

Kyselyssä 78 opiskelijaa vastasi, että he tiesivät jo hakuprosessin aikana, mikä 

suuntautumisvaihtoehto heitä kiinnostaa ja vastaavasti 16 vastasi, että he eivät tienneet. Kaikille 

myöntävästi vastanneille esitettiin jatkokysymys (nro. 12.), onko suuntautumisvaihtoehto 

muuttunut opiskelun aikana, jolloin heistä 18 vastasi, että kyllä.  
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Kysymys nro. 13: Mistä syistä olet vaihtanut biologian suuntautumisvaihtoehtoa? 

Suuntautumisvaihtoehdon muunnosta perusteltiin mm. työllisyystilanteella, kiinnostuksen kohteen 

vaihtumisella, opintomenestyksellä ja tulevaan työhön soveltuvuudella: 

”Luennoitsijan ja kiinnostuksen herääminen toiseen suuntautumisvaihtoehtoon. 

Kuvittelin aikaisemmin, että kasvit ovat tylsiä, mutta eläimet ne vasta tylsiä ovatkin!” 

”Kun valkeni, mitä tutkijan työ käytännössä on ja selvisi mikä on työtilanne 

biologeille.” 

”Aluksi ajattelin, että eläinekologia on kutsumukseni. Ensimmäisen labrakurssin 

aikana tykästyin kuitenkin labratyöskentelyyn. Kasvimorfologian käytyäni päätin 

yleisestä mielenkiinnosta mennä Kasvien solukkoviljelyn kurssille, ja siellä hurahdin 

täysin kasvifysiologiaan - jota en aiemmin ollut päässyt kokeilemaan käytännössä ja 

josta en ennen kurssia ollut oikein tiennyt tarkemmin.” 

3.1.2 Keskeyttämisen harkinta 

Kysymys nro. 14: Oletko koskaan opintojen aikana harkinnut lopettavasi biologian opinnot? 

94 vastaajasta yhteensä 46 oli joskus harkinnut lopettavansa biologian opintonsa kesken ja 48 

puolestaan ei. Myöntävästi vastanneilta opiskelijoilta kysyttiin kolme jatkokysymystä.  

Kysymys nro. 15: Mistä syistä päädyit harkitsemaan biologian opintojen keskeyttämistä?  

Kysymyksessä numero 15 tiedusteltiin syitä biologian opintojen keskeyttämisen harkitsemiselle. 

Vastausten perusteella niistä muodostettiin yhteensä neljä luokkaa, jotka on esitetty taulukossa 3. 

Eniten keskeyttämisen harkintaan olivat johtaneet motivaatiopula (27 kpl) ja biologien 

työllisyystilanne (22 kpl). Vastaavasti tutkijan työn väärä ammattikuva oli saanut yhdeksän 

opiskelijaa harkitsemaan opintojen keskeyttämistä.  

Taulukko 3. Esimerkkejä kysymykseen nro. 15 (”Mistä syistä päädyit harkitsemaan biologian 

opintojen keskeyttämistä?”) annetuista vastauksista, poimitut pelkistetyt ilmaukset, niistä 

muodostetut luokat sekä mainintakerrat (kpl) vastauksissa. 

Esimerkkejä alkuperäisilmauksesta Pelkistetty ilmaus Luokka Kpl 

• ”Tuntuu, että en ole tarpeeksi hyvä 

puhumaan tai kirjoittamaan 

Motivaation puute, omien 

taitojen kyseenalaistaminen, 

omaa juttua ei löydy 

Motivaatiopula 27 
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englanniksi, että voisin pärjätä 

tutkijana.” 

• ”Jotenkin biologiasta ei tuntunut 

löytyvän itselle mielenkiintoista 

osa-aluetta, vaikka kokonaisuus 

onkin mielenkiintoinen.” 

• ”Huono työllisyystilanne.”  

• ”Työllisyystilanne biologien osalta 

näytti niin heikolta, että päädyin 

vaihtamaan koulutusohjelmaa.” 

huono työllisyystilanne, 

tulevaisuus epävarma 

Työllisyystilanne 22 

• ”Koen ettei biologian laitoksen 

opetustarjonta tue haaveitani siitä 

mitä haluan tulevaisuudessa 

ammatillisesti osata.” 

• ”Opettajia potkitaan pois, kursseja 

lopetetaan eikä kellään ole aikaa 

ohjata oppilaita.” 

huono opetustarjonta, 

opettajien vähyys, oppilaille 

ei ole aikaa, opetuksen 

heikko laatu 

Opintojen laatu 

 

14 

• ”Tutkijan työt eivät ole sitä, mitä 

kuvittelin niiden olevan. Luulin 

työn olevan enimmäkseen 

labratöitä, mutta ehkä kolmantena 

vuotena tajusin työn olevan 

lähinnä artikkelien kirjoittamista.” 

Tutkijan työ ei kiinnosta, työ 

ei vastaa odotuksia 

Väärä 

ammattikuva 

9 

 

Kysymys nro. 16: Mistä syistä olet kuitenkin jäänyt opiskelemaan biologiaa? 

Kyselyn 16. kysymyksessä tiedusteltiin, minkä takia opiskelija oli jäänyt biologialle 

keskeyttämisajatuksista huolimatta. Vastaukset jaettiin yhteensä viiteen luokkaa, jotka on esitetty 

taulukossa 4. Biologia alana sekä toiveikkuus alaa kohtaan saivat molemmat 16 kappaletta 

mainintoja. 11 kpl opiskelijoista puolestaan tahtoi suorittaa tutkinnon loppuun, koska sitä oli niin 

vähän jäljellä. Kahdeksan opiskelijaa ei ollut keksinyt mitään muutakaan vaihtoehtoa, ja toisaalta 4 

opiskelijaa vastasit, etteivät olleet jääneet. 
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Taulukko 4. Esimerkkejä kysymykseen nro. 16 (”Mistä syistä olet kuitenkin jäänyt 

opiskelemaan biologiaa?”) annetuista vastauksista, poimitut pelkistetyt ilmaukset, niistä 

muodostetut luokat sekä mainintakerrat (kpl) vastauksissa. 

Esimerkkejä 

alkuperäisilmauksesta 

 

Pelkistetty ilmaus Luokka Kpl* 

• ”Biologia ja sen alueet itsessään 

kiinnostavat minua. Ihan oman 

tiedon lisäämisen kannalta.” 

• ”Biologia kuitenkin kiinnostaa ja 

se on varsin laaja aihe, joten siitä 

saa kyllä kytköksiä moneen 

muuhunkin oppialaan.”  

Biologia kiinnostaa alana ja 

aiheena 

Biologia alana 16 

• ”Haluan nähdä, mitä opinnot 

tuovat niiden edetessä ja 

muuttuuko ala 

kiinnostavammaksi, kun pääsen 

lopultakin omien mielenkiinnon 

kohteiden äärelle.” 

• ”Tajusin, että tutkijan uran eteen 

on vain taisteltava hieman 

enemmän, ja on valittava 

tutkimusaihe, jota rahoitetaan 

mukavasti maailmalla.” 

Toiveikas tulevasta/Avoimin 

mielin eteenpäin 

Toiveikkuus 16 

• ”Samahan tuo tutkinto oli 

kuitenkin hoitaa pois 

kuljeksimasta.” Kyllä se joku 

tutkinto olla pitää. Ei sitä enää 

tässä vaiheessa hyövää jättää 

kesken.” 

Enää vähän jäljellä, sama 

tehdä tutkinto loppuun 

Tutkinto 11 

• ”Koska en keksinyt muutakaan 

alaa.”  

En keksinyt muutakaan Ei muutakaan 8 
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• ”En ole keksinyt vielä 

parempaakaan vaihtoehtoa.” 

•   Ei jäänyt 4 

 

Kysymys nro. 17: Aiotko lopettaa biologian opinnot kesken (ennen maisterin tutkintoa)? 

Perustele. 

Tämä kysymys oli lähinnä tarkoitettu niille, jotka suorittivat vielä kandidaatin tutkintoaan. Vastaajista 

26 ei aikonut lopettaa opintoja ja halusi suorittaa maisterin tutkinnon loppuun. Kaksi näistä vastaajista 

aikoivat kuitenkin vaihtaa yliopistoa suoritettuaan kandidaatin tutkinnon, koska Oulun yliopisto ei 

tarjonnut heille kiinnostavia maisteriohjelmia. Vastaajista viisi ei ollut aivan varma, tulevatko he 

suorittamaan tutkinnon loppuun vai keskeyttävätkö. Esimerkkivastauksia: 

”En tiedä. Ehkä. Riippuu siitä, kuinka hyvin mielenkiinto pysyy koholla ja stressi 

kurissa. Jos tämä ei lainkaan helpotu raskaudeltaan tai tylsyydeltään, voi olla, että 

vaihdan alaa kandin jälkeen.” 

”Ehkä. Gradussa on niin iso työ, että ei motivoi tehdä sitä ”muuten vain”.” 

Vastaajista viisi piti hyvin todennäköisenä biologian opintojen keskeyttämisen.  

”Hyvin mahdollista. Ikävä kyllä mielenkiinto opiskeluun on lopahtanut. Enkä usko, että 

olisin hyvä biologi. Tällä hetkellä en koe olevani kovin hyvä opiskelijakaan…” 

”Todennäköisesti en tule tekemään maisterin tutkintoa.” 

Kysymys nro. 18: Oletko harkinnut hakevasi muihin aloihin? 

Opiskelijoista 69 oli harkinnut hakevansa muuta alaa, 25 puolestaan ei. 

Kysymys nro. 19: Mihin aloille olet harkinnut hakevasi? 

Opiskelijoiden vastauksissa oli määritelty yli 50 erilaista ammattikuntaa, ammattia tai 

opintosuuntausta, joista merkittävästi ei mikään noussut esiin. Eniten mainintoja saivat kuitenkin 

lääketieteellinen ala (mukana myös eläin- ja hammaslääketietteellinen ala), farmasia, teknilliset alat 

sekä erilaiset taide- ja kulttuurialat.  

3.1.3 Opinnonohjaus 

Kysymys nro. 20: Saitko lukion aikana opinto-ohjausta tulevia opintoja tai ammatin valintaa 

varten? 
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94 vastanneesta 73 kertoi saaneensa opinto-ohjausta. 21 vastasi kielteisesti. Kysymys nro. 21 esitettiin 

vain niille, jotka vastasivat kysymykseen nro. 20 ”kyllä” (yht. 73 henkilöä). 

Kysymys nro. 21: Minkälaista ohjausta sait ja oliko se mielestäsi riittävää? 

Opiskelijoiden saama opinnonohjaus vaihteli laadultaan ja määrältään erittäin suuresti ja myös 

opiskelijoiden omat kokemukset hyvästä ja huonosta opinnonohjauksesta eivät olleet aina 

verrattavissa. Vastaukset jaettiin kolmeen eri kategoriaan opiskelijan oman kokemuksen mukaan 

seuraavasti: hyvää/riittävästi ohjausta (22 kpl), keskinkertaista/omatoimista ohjausta (23 kpl), 

huonoa/vähäistä (26 kpl). 

Opiskelijat jotka olivat kokeneet opinnonohjauksen hyväksi ja riittäväksi, käyttivät kuvauksissaan 

sanoja riittävä, kattava, laadukas, hyödyllinen, yksilöllisyys ja keskustelu. Opiskelijat kehuivat 

opinnonohjaajiaan hyviksi ja aktiivisiksi, ja apua joko oli tai sitä olisi saanut aina kysyttäessä. Osa 

vastaajista ei avannut opinnonohjauksen sisältöä paljoakaan, mutta totesivat kuitenkin vastauksessaan 

ohjauksen olleen heidän mielestään riittävää.  

”Meidän opomme oli erittäin aktiivinen ja esitteli meille useita kouluja. Kävimme 

abipäivillä, eteenpäinmessuilla, jopa Ruotsissa tutustumassa Lulean yliopistoon. 

Lisäksi meillä kävi eri alojen opiskelijoita esittelemässä koulutusalaansa. Biologeja 

meillä ei tosin käynyt.” 

”Keskustelua opon kanssa, jonka kanssa kävimme läpi kaikki Suomen paikat, joissa voi 

opiskella biologiaa ja mitä näillä paikoilla on tarjota. Ohjaus oli erittäin hyödyllinen 

ja kattava.” 

”Abivuonna opinto-ohjaus kurssi, joissa kerrottiin erilaisista koulutuksista. Oli 

riittävää ja kysymällä sai hyvin lisätietoa.”  

Opiskelijat, jotka olivat kokeneet opinnonohjauksen keskinkertaiseksi, kuvailivat opinnonohjausta 

sanoilla: vähäinen, ympäripyöreä, pintapuolinen ja painottuminen, jolla opiskelijat viittasivat 

ohjauksen olleen melko yksipuolista. Opiskelijat kokivat tehneensä paljon työtä omatoimisesti ja 

varsinkin eri alojen ja ammattien työnkuvat olivat jääneet hämärän peittoon. Tähän kategoriaan 

sopivat myös vastaukset, joissa opiskelijat kertoivat omista parannus ehdotuksistaan 

opinnonohjaukseen. 

”Aika ympäripyöreää ohjeistusta.” 
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”Mielestäni opinto-ohjauksessa olisi voitu kertoa enemmän tarjolla olevista 

vaihtoehdoista ja paremmin perehtyä mihin opiskelija voisi oikeasti sopia.” 

”Opo lähinnä esitteli erivaihtoehtoja. Ammateista ei kukaan puhunut mitään. Alan 

opettajat kertoivat jotain, jos joku kysyi. Tosin tämä nyt oli jo auttamattomasti 

vanhentunutta tietoa, tosin he sen kyllä itsekin myönsivät.” 

”Abi-vuonna lukiossa ramppasi opiskelijoita esittelemässä omia opintolinjojaan ja 

käytiin tutustumassa paikalliseen amk-oppilaitokseen. Aika suppean kuvan siitä sai 

kaikista mahdollisista opintomahdollisuuksista ja työllistymisasioista ei kerrottu yhtään 

mitään.” 

Opiskelijat jotka olivat kokeneet opinnonohjauksen huonoksi ja vähäiseksi käyttivät kuvauksissaan 

sanoja: vähäinen, ei riittävä, turhaa, roskaa, ”surkeeta” ja kehnoa.  

”Ei tosiaankaan ollut riittävää. Olihan meillä opo, mutta hän oli opiskellut yliopistossa 

60-luvulla eikä tuntunut tietävän mitään nykyajan yliopistomaailmasta ja 

vaatimuksista. Yleensä keskustelut opon kanssa olivat niin kaukana aiheesta kuin 

mahdollista (aiheet vaihtelivat metsästyksestä perunoihin). Jos hän jotain sanoi jatko-

opinnoista, suositteli hän jokaiselle luonnontieteistä kiinnostuneille lääkärin ammattia 

ja lopuille opettajan.” 

”Kaksi vastaanottoa opinto-ohjaajan kanssa abivuotena. Ohjaus ei ollut riittävää eikä 

tarjonnut riittävästi tietoa yliopisto opiskelusta tai valmiuksia verrata yliopistojen 

tarjoamia mahdollisuuksia.” 

”Ensimmäinen ja ainoa opiskelijakohtainen keskustelu opiskelupaikoista opon kanssa 

oli joskus abikeväänä, kun korkeakouluhaku oli jo alkamassa ja olin jo käytännössä 

päättänyt mihin haen. Tämä oli mielestäni pinnallista ja liian myöhään siihen nähden, 

jos ei olisikaan tiennyt mitä haluaa. Tästä keskustelusta jäi mieleen vain se, että opo 

yritti käännyttää minua ravitsemustieteisiin, koska hänellä itsellään oli sellainen 

tausta.” 

”Ei ollut mielestäni riittävää. Opinto-ohjaajani kehotti minua olemaan hakematta 

luonnontieteelliselle alalle koska ei uskonut, että pärjään opinnoissani. Opinto-ohjaus 

ei tarjonnut minulle oikein mitään työkaluja pohtia motivaatiotani tai osaamistani, 

vaan lähinnä suosituksia hakeutua ”helpolle” alalle.  
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Kaikista saaduista vastauksista nousi esiin muutamia opiskelijoiden itse kertomia parannusehdotuksia 

tai puutteita, jotka toistuivat vastauksissa usein. Useat opiskelijat kokivat, että kerrottujen 

hakuvaihtoehtojen määrä jäi todella vähäiseksi. Monet kokivat harmilliseksi myös sen, ettei biologian 

opetusta tarjoavien yliopistojen välisistä eroista oltu kerrottu. Opiskelijat olisivat kaivanneet 

enemmän tietoa tulevista ammateista ja alojen konkreettisista työtehtävistä, joista ei vastausten 

perusteella usein ollut puhuttu lainkaan. Opiskelijat kokivat opinto-ohjaajiensa tiedot vanhentuneiksi 

tai puutteellisiksi, mikä joissakin tapauksissa on johtanut vääriin neuvoihin. Esimerkki tapauksina 

vastaaja, jonka lukion opinnonohjaaja oli neuvonut lukemaan ranskaa, jos aikoi hakea lukemaan 

biologiaa ja vastaaja, jonka opinnon-ohjaajan mielestä biologi ei tarvitse kuin biologiaa ja maantietoa 

ja neuvoi kirjoittamaan vain nämä reaaliaineet.  

Hyvää ohjausta saaneiden opiskelijoiden opinnonohjaajat olivat selvästi ottaneet selvää eri 

yliopistojen välisistä eroista sekä toimineet aktiivisena vaikuttajana siihen, että opiskelija on tiennyt 

mihin hän ryhtyy. Hyviä ohjaajia yhdisti aktiivisuus ja nykypäiväsen tiedon jakaminen. Hyvät 

ohjaajat olivat pitäneet sekä ryhmätunteja, mutta tarjonneet jokaiselle oppilaalle myös yksittäistä 

ohjausta. Opiskelijat, jotka olivat kokeneet saaneensa hyvää ohjausta, mainitsivat lähes aina 

vastauksissaan, että apua sai, kun sitä kysyi.  

Kysymys nro.22: Olisiko se mielestäsi ollut tarpeellista? 

Tämä kysymys oli tarkoitettu niille, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen kielteisesti. 21 

opiskelijaa ei ollut saanut opinnon-ohjausta lukiossa, ja 13 oli sitä mieltä, että opinnonohjausta olisi 

pitänyt ehdottomasti olla. Vastaajat olivat sitä mieltä, että lukioikäinen ei vielä välttämättä osaa itse 

hahmottaa omia vahvuuksiaan tai kiinnostuksen kohteitaan, sekoittamatta niitä omien kavereiden 

puheisiin. Lisäksi lukioikäiset eivät tiedä kaikista mahdollisuuksistaan, ellei siitä heille kerrota. 

”Olisi. Olisin tajunnut, että joka yliopistossa on hiukan eri bilsat ja mitä opetettava 

sivuaineita voi ottaa. Samoin kuinka vaikea päästä sisään.” 

”Olisi todellakin ollut tarpeellista. Itse koin olevani lukion jälkeen todella hukassa 

jatkokoulutuksen suhteen ja lähdinkin opiskelemaan ensimmäisenä (ennen biologialle 

tuloa) täysin itselleni väärää alaa, jonka sittemmin keskeytin päästyäni nyt biologialle. 

Mielestäni ”väärät valinnat” voitaisiin minimoida, jos panostettaisiin opiskelijoiden 

tietämykseen mitä mahdollisuuksia heillä olisi ja miten he näihin ko. mahdollisuuksiin 

soveltuisivat.” 
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Vastaajista kolme oli sitä mieltä, että he eivät olisi kaivanneet opinnonohjausta tai se 

tuskin olisi vaikuttanut millään tavalla heidän hakupäätöksiinsä. Vastaajista viisi oli sitä 

meiltä, että opinnonohjaus olisi varmasti voinut olla joillekin hyvä juttu tai tarpeellista, 

mutta eivät oikein siltikään uskoneet opinnonohjaukseen puutteen vaikuttaneen 

mitenkään heidän elämäänsä.  

”Ei, tiesin selkeästi, minne haluan ja miten sinne pääsen.” 

”Eipä oikeastaan. Ajauduin biologiaan ihan oman kiinnostuksen pohjalta. En 

oikeastaan lukiossa paljoa edes biologiaa lukenut. Vasta kun sain itse rauhassa tutustua 

mitä maailmalla on tarjottavana, tajusin että tiede ja tarkemmin biologia voisi olla mun 

juttu. Se mitä elämällään tekee, pitää lähteä omasta tahdosta, ei siihen mitään apua tai 

viitoitusta voi antaa. Jokaisen pitää löytää oma tiensä itse.”  

3.1.4 Tulevaisuuden näkymät 

Kysymys nro. 23: Millaisia biologian alan töitä uskot tekeväsi tulevaisuudessa? Perustele.  

Tähän kysymykseen monet vastaajista kertoivat useista eri urasuunnitelmistaan ja vaihtoehdoistaan, 

jolloin vastauksia oli mahdoton luokitella kategorioihin. Vastauksista on poimittu mainintoja ja ne on 

kaikki otettu huomioon. Vastaajista enemmistö uskoo työllistyvänsä tutkijapuolella (mainittu 44 

vastauksessa), joko oman väitöskirjan puolelta tai muutoin yliopiston kautta. Osa vastaajista toivoo 

tutkijan uraa, mutta eivät yliopistopuolelta. Vastaajista 17 oli vastannut tutkijan työn olevan ainoa 

työ, jota tahtoo tulevaisuudessa tehdä. Osa vastaajista osoitti huolensa työtilanteesta, mutta uskoi 

kuitenkin tieteen tarpeellisuuteen, tutkimuksen voimaan ja itseensä.  

”Tutkijan töitä. En ole juurikaan kiinnostunut muunlaisesta työstä. Koen, että tutkijoilla 

on aina töitä, etenkin ulkomailla.” 

”Uskon olevani neurobiologian tutkija tulevaisuudessa. Olen tällä hetkellä 

motivoitunut, ohjaajallani on kontakteja huippututkijoihin ja rahoitustilanne vaikuttaa 

olevan maailmalla parempi. Kaikki ystäväni ja puolitutut sanovat, että tulen olemaan 

jonain päivänä professori.” 

Opettajan töihin pyrkiviä vastaajia oli 33 kappaletta, joista 15 vastaajaa halusi vain ja ainoastaan 

opettajan töitä. Muutama vastaajista piti opettajan koulutusta hyvänä vaihtoehtona ja 

varasuunnitelmana, jos tutkijantöitä ei saakaan.  

”Opettajan töitä, olen valmistumassa ”vain” opettajaksi” 



 

 

38 

 

Monet työtehtävät joita vastauksissa mainittiin kuuluvat tutkimuspuolen tehtäviin ja tutkijan 

ammattiin. Monet vastaajista haaveilivat maastotöistä mainiten maastokartoitusten olevan mukavia 

töitä ja toivoivat saavansa niitä jatkossakin. Jotkut opiskelijat toivoivat löytävänsä laboratoriotöitä, 

sillä he toivoivat työllistyvänsä biologian alalle, mutta he eivät halunneet itse ryhtyä tutkijoiksi. 

Asiantuntijatehtäviin toivottiin pääsevän joko kunnalle, valtiolle tai yrityksiin. Seitsemässä 

vastauksessa mainittiin mieluisiksi työpaikoiksi valtion ympäristöorganisaatiot (esim. 

Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset ja Metsähallitus).  

Viisitoista vastaajaa ei uskonut (tai suuresti epäili) työllistyvänsä biologian alalle. Suurin osa heistä 

ajatteli, ettei töitä ole ja toiset taas eivät kokeneet työnkuvaa millään tavalla kiinnostavaksi.  

Kysymys nro. 24: Kerro vapaasti ajatuksiasi tai kokemuksiasi biologian opintoihin hakemisesta 

tai biologian opiskelusta. 

Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 91 henkilöä 94 kyselyyn osallistuneesta. Yli puolet 

kysymykseen vastanneista (50 mainintaa) halusivat kertoa, että ovat nauttineet biologian opinnoista. 

Opiskelu on yllättänyt heidät positiivisesti, ja opinnot ovat olleen sekä miellyttäviä että 

mielenkiintoisia. Useissa vastauksissa viitattiin biologien hyvään yhteishenkeen ja siihen, kuinka on 

ollut ihanaa löytää hyvin samankaltaisia ihmisiä ystävikseen. Opetuksen taso (luennot ja kurssien 

järjestelyt) jakoivat opiskelijoiden mielipiteitä, mutta opettajien helppo lähestyttävyys ja erityisesti 

kenttäkursseilla ilmi tullut osaamisen taso herätti opiskelijoissa kiitosta.  

Opiskelijoiden huolenaiheita olivat epävarma tulevaisuus alalla. Suoraa työttömyyttä pelkäsi 18 

vastannutta ja useat opiskelijat osoittivat huolta tulevasta pohtien esimerkiksi varasuunnitelmia. 

Opiskelijat olivat kokeneet Oulussa opiskelun pääsääntöisesti mukavaksi, mutta kuusitoista 

vastannutta osoitti suoraa huolta ja harmistusta Oulun yliopiston biologian koulutusohjelmaan 

kohdistuneista säästötoimista. Opiskelijat olivat pettyneitä kurssien supistuksiin ja karsimiseen. 

Kuten aiemmin jo mainittiin, opiskelijat kokivat opettajat yleensä tutuiksi ja olivat harmissaan myös 

henkilökunnan puolesta heihin kohdistuneiden vähennysten takia. Eläinmuseon menetys koettiin 

myös suurena iskuna. Erityisen huolen alla on eläinfysiologian suuntautumisvaihtoehto (ennen 

uudistusta), jonka opetushenkilökunnan ja resurssien vähenemisen takia osa opiskelijoista on kokenut 

valmistumisen vaikeaksi tai mahdottomaksi. Eläinfysiologian tilanne ja kurssien tarjonnan 

vähentyminen tai epävarmuus on ajanut muutaman opiskelijan harkitsemaan maisterivaiheen 

suorittamista jossain muussa yliopistossa. 

”Rakastan mitä opiskelen. Tuntuu huutavalta vääryydeltä, ettei voi tehdä sitä, minkä 

kokee omaksi intohimokseen. Haluaisin olla tutkija. Olen hyvä siinä. Harmi vain, ettei 
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sitä kukaan muu arvosta (pois lukien laitos ja muut biologit). Välistä tuntuu siltä, että 

olen heittänyt viisi vuotta elämästäni hukkaan. Että olisi pitänyt olla viisaampi ja hakea 

muualle järkeviin töihin. Pelottaa nuorempien opiskelijoiden puolesta: Meille ei ole 

töitä, niin miten heillekään olisi?” 

”Rankkaa on ollut, mutta onneksi kiinnostavia kursseja on ollut vielä tarjolla (kuten…) 

Opiskeluita on varjostanut kuluneen vuoden aikana pelko opetuksen laadun 

heikkenemisestä, kun yliopisto säästää joka ikisestä asiasta ja biologi alana tuntuu 

jäävän varjoon (ei ilmeisesti ole kaikista tulosta tuottavin.) Opintoja on siis varjostanut 

huoli huomisesta ja laitoksen tulevaisuudesta.”  

Opiskelijat ottivat kantaa myös nykyisiin tutkintorakenteisiin sekä kurssien vapaavalinnaisuuksiin. 

Vastaajat kokivat tutkintoonsa kuuluvan ns. turhia kursseja ja toisaalta puuttuvan erikoiskursseja. Osa 

vastaajista koki ongelmaksi myös sen, että yliopistotason opinnonohjaus on olematonta tai avun 

saanti opintoasioissa on välillä todella vaikeaa tai ainakin siinä menee kauan.  

3.2 Haastatteluiden tulokset 

Haastatteluihin osallistui viisi Oulun yliopiston biologian laitoksen entistä opiskelijaa. 

Haastateltavista kolme oli aloittanut opintonsa vuonna 2010 ja kaksi heistä oli suorittanut kandidaatin 

tutkinnon loppuun ja vaihtanut sitten koulutusalaa. Kolmannella oli jäänyt kandi hiukan kesken, eikä 

aikonut tehdä sitä loppuun. Haastateltavista vanhin oli aloittanut opintonsa vuonna 2008 ja lopettanut 

ne ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista. Nuorin haastateltavista oli aloittanut opiskelut vuonna 

2011, eikä hänkään ollut suorittanut kandidaatin tutkintoa.  

Haastattelujen aikana käsiteltiin siis seuraavat teemat: kiinnostus biologiaan, odotukset ja niiden 

toteutuminen, opiskelu ja keskeyttämisen syyt. Lisäksi haastattelujen perusteella omaksi teemakseen 

nousi esiin opinnonohjaus, joka käsitellään tässä omana osanaan. Kaikkien haastateltavien kanssa 

käytiin läpi samat teemat, mutta kysymykset ja yksityiskohdat muodostuivat haastattelun aikana. 

Ehkä jopa hiukan yllättäen, haastateltavien tarinat olivat hyvinkin samakaltaisia, eivätkä vastaukset 

juurikaan poikenneet toisistaan, jolloin haastattelut sujuivat miltei samaa kaavaa noudattaen. 

Kiinnostus biologiaan oli kaikilla haastatelluilla syntynyt joko jo yläkoulussa tai viimeistään lukiossa, 

jossa biologia oli heidän lempiaineitaan. Neljä haastatelluista mainitsi ylipäätään luonnontieteiden 

olevan kiinnostavia, joista biologia oli valikoitunut parhaimmaksi. Hyvä menestys opinnoissa antoi 

lisävahvistusta biologian opinnoille. Haastateltavat antoivat kuitenkin ymmärtää, ettei heistä kukaan 

ollut ollut hakiessaan ihan täysin varma, että biologia tulisi olemaan heidän tulevaisuuden alansa. 

Vuonna 2008 opintonsa aloittanut haastateltava kertoi, ettei lukioaikana juurikaan miettinyt 
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tulevaisuutta ja lopulta hetki tulevaisuuden päätöksille tuli yllättäen. Haastateltavista yksi oli 

valikoinut juuri Oulun yliopistoon sen perusteella, että siellä korostettiin genetiikkaa. Muut 

haastateltavat eivät olleet ottaneet selvää yliopistojen erilaisuuksista. Kaksi heistä kertoi Oulun olleen 

tulevana opiskelukaupunkina itsestäänselvyys ja helppo valinta.  

”Todennäkösesti ehkä tärkein syy oli se, että koki että biologia on mielenkiintosta ja 

ennen kaikkea genetiikka, että se oli ehkä se syy minkä takia haki varsinki just Ouluun, 

koska täällä oli genetiikka yksinään, että toinen vaihtoehto ois ollu Turku, jossa ois ollu 

eläinfysiologia- ja genetiikka. Että genetiikka oli se tärkein.” 

”Siis ainahan mää oon tykänny bilsasta. Että ei siinä, että tota se on ollu aina mun 

lempiaihe koulussa, et. Sitte mä seurasin just penskana avaraa luontoa ja tota ja aina 

jotenki luonto ollu sillee lähellä sydäntä. Ja sitte tietenki niinku tosi iso vaikutus siihen, 

että miksi lähti lopulta opiskeleen bilsaa, niin oli tota varmaan lukio. Siellä oli niin hyvä 

opettaja. Tota mää vähä hain aika moneen paikkaan sillon ekoilla kerroilla, siis niinku 

sellasiin paikkoihin millä ei oo mitään tekemistä toistensa kanssa.” 

Odotukset ja niiden toteutuminen aiheena oli haastava, sillä ymmärrettävästikin voi olla vaikeaa 

hahmottaa tai erotella mikä on ollut todellista odotusta ja kuinka tämä mielikuva on muokkautunut 

opintojen aikana. Kaikki haastateltavat olivat aluksi olleet? sitä mieltä, että eivät kauheasti odottaneet 

mitään, mutta lopuksi totesivat, etteivät opinnot olleet toteuttaneet heidän odotuksiaan.  

”Ajattelin, että opinnot jatkuis aika lailla siitä mihin lukiossa oli jääty. Kuitenki opinnot 

meni heti tosi syvällisiksi ja esim. genetiikkaa opiskeltiin kait oikeastaan ainoastaan 

molekyylitasolla. Kiinnostus alko laskea. Tuntu ettei opinnoista saanut mitään irti. En 

niinku osannu yhdistää asioita isompiin kokonaisuuksiin enkä ymmärtäny mitä hyötyä 

ulkoa opetelusta oli. Että labroissa eppareihin laitettiin ohjeessa annetut aineet ilman 

että ymmärrettiin siitä miksi niin tehtiin ja mitä vaikutusta niillä oli.” 

”Ei mulla ollu oikeestaan mittään odotuksia sen kummemin. En ollu aatellu mitää. Että 

onhan niinku ku vertaa sitä, että minkälaista on yliopistossa opiskella ja sitte, mitä se 

oli niinku lukiossa, niin onhan se nyt aivan eri asia. Ku miettii, että täällä on hirveesti 

kaikkia labroja ja. No ehkä mulla oli vähä sellanen, että vitsit tuolla sitä sitte mennään 

jossaki viidakossa (nauraa). Etitään jotain apinaa ja (nauraa) sellanen, ehkä sellanen 

romanttinen kuva tai semmonen.” 
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”No kyllä ehkä niinku enemmän odotti, että on tosi paljo semmosta käytännössä, 

varsinki labrassa tehdään kaikkea hienoo ja muuta vastaavaa ja käytännössähän se 

sitte oli sitä, että oli vähän labraa ja ne oli semmosia isoja labrakursseja, joilla on paljo 

porukkaa ja se on vaan yhtä koheltamista ja sulla ei oo mitään hajua mitä sää teet. Että 

ei ehkä vastannu niitä odotuksia mitä ehkä niinku tavallaan odotti, että pääsee 

enemmän tekemään. Ja ehkä vähä yllätti seki, että kuinka paljo on just sitte kaikkee 

muutaki tämmöstä, niinku ekologiaa ja varsinki lajintuntemusta oli tosi paljo, että sitä 

en ollu ees aatellu, että kuinka paljo joutuu noita, mutta sitähän Oulussa painotetaan.” 

”Mutta esimerkiksi ne osa jostain kasvien lajintuntemuksesta meni vähä semmoseksi 

ulkoa pänttäämiseksi ja vaan että katottiin että tää on tää ja sit. Se ei tuntunu jotenkin 

kauheen mielekkäältä opetella vaan ulkoa jotain, että sen muistais ulkoa. Että pystyis 

suoltamaan ne kaikki sitte tentissä ja unohtamaan. Siinä ei tuntunu olevan mitään 

suurempaa tavotetta takana miksi ne opeteltiin.” 

Opinnonohjausta oli ollut neljällä haastatelluista, yhdellä heistä kerran lukion alussa. Opiskelijat eivät 

pitäneet saatuaan opinnonohjaustaan hyödyllisenä. He kokivat, etteivät opinnonohjaajat olleet 

huonoja, mutta itse ohjauksesta vain ei ollut mitään käytännön hyötyä, esimerkiksi rajaamaan 

hakuvaihtoehtoja. Haastateltavat pitivät ongelmallisena sitä, että opinnonohjaajilla oli aivan liikaa 

oppilaita ohjattavana, eikä aika mitenkään voinut riittää kaikille. Tämä johtaa myös siihen, etteivät 

opinnonohjaajat tunne ketään ohjattavistaan, jolloin ohjaus voi jäädä hyvin pinnalliseksi. 

Haastateltavat uskoivat, että halutessaan he olisivat varmaankin päässeet opinnonohjaajan juttusille, 

mutta toisaalta olivat sitä mieltä, että aika harva lukioikäinen vielä ymmärtää mennä omatoimisesti 

hakemaan ohjausta, vaikka ei tietäisikään tulevaisuuden suunnitelmiaan. Lisäksi yksi haastateltavista 

nosti esille ongelman siitä, ettei kukaan voi mennä kysymään asiasta, jonka olemassaolosta ei tiedä. 

Haastateltavista kukaan ei ollut keskustellut oman biologian opettajansa kanssa tulevista opinnoista. 

Kaksi haastateltavaa oli lukion jossain vaiheessa maininnut hakevansa biologialle, mutta maininta ei 

ollut poikinut keskustelua opettajan kanssa. Haastateltavat pohtivat, että olisi varmasti ollut hyvä, jos 

olisi tajunnut kysyä opettajalta enemmän tietoa asiasta.  

Myös yliopistoon olisi kaivattu enemmän opinnonohjusta. Haastateltavat kokivat, että erityisesti 

tulevista uravaihtoehdoista tulisi kertoa paljon enemmän. Haastateltavat pohtivat voisiko esimerkiksi 

kurssien sisältöön kuulua tietoa siitä, miten tätä voi hyödyntää työelämässä. Tämä lisäisi osakseen 

motivaatiota opiskella asioita. Lisäksi ongelmana pidettiin sitä, että vielä yliopistossakin ajateltiin 

ainoina työmahdollisuuksina olevan tutkijan tai opettajan ura. Haastateltavat myös huomauttivat, että 
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huonosta työllisyystilanteesta kuuli yleensä myös professoreilta ja suurin osa luennoista tai kursseista 

alkoi tiedotuksella, että rahaa ei ole. Lähes kaikki haastateltavat myönsivät puhuttaessa 

työllisyystilanteesta, että useinkaan usko huonoon työllisyystilanteeseen ei perustunut faktoihin, vaan 

kuulopuheisiin ja yleiseen ilmapiiriin. Haastateltavat kuitenkin perustelivat, että myös mediasta saa 

sellaisen kuvan ja pitivät näitä tietoja oikeina. 

Kolme haastateltavista mainitsi tässä yhteydessä, että suurin ongelma heidän mielestään on se, että 

biologialle otetaan aivan liian paljon opiskelijoita sisään. Yksi haastateltavista kuitenkin pohti, että 

asia on vähän kaksipiippuinen siinä mielessä, että kun lopettavienkin määrä on niin suuri. Hän 

muisteli, että heidän vuosikurssistaan ei ollut kandivuotena enää jäljellä kuin kaksikymmentä 

opiskelijaa. Toisaalta haastateltava pohti sitä, että taloudellisestihan se ei ole yhtään kannattavaa, että 

biologia satsaa opiskelijoihin, jotka eivät ole valmistumassa sieltä. Kaksi haastateltavista nosti esiin 

myös sen ongelman, että yliopistolla ei ole ketään puolueetonta neuvojaa tutkintoasioissa. Oman 

tiedekunnan sisällä saa apua kyllä jossain vaiheessa, vaikka sekin on ruuhkautunut, mutta jos haluaa 

vaihtaa tiedekuntaa, apua ei ole enää saatavissa missään.  

Puhuttaessa opiskeluajasta, jokainen haastateltava halusi tehdä erittäin selväksi, ettei millään tavalla 

ajatellut biologian olevan huono ala tai etteivätkö sitä suosittelisi ja arvostaisi. He halusivat korostaa, 

että biologian opiskelu on tärkeää, mutta se vain ei ollut ”heidän juttunsa”. Haastateltavat olivat 

kaikki sitä mieltä, että yleisesti ajateltuna biologian opiskelu on ollut mukavaa henkilökunnan ja 

muiden opiskelijoiden ansioista. Haastateltavat pohtivat, etteivät varmaan itse saaneet opiskelusta 

kaikkea irti, sillä haaveilivat jostain toisesta alasta tai vastaavasti jo lukivat samalla toisiin 

pääsykokeisiin. 

Haastateltavat kritisoivat yleisesti opintoja siitä, että kursseilla hypättiin liian nopeasti liian syvällisiin 

asioihin ja suuremmat asiakokonaisuudet jäivät hahmottumatta. Neljä haastateltavaa kertoivat 

olleensa usein täysin vailla ymmärrystä, minkä takia jotain opeteltiin tai tehtiin. 

”Opeteltiin ulkoa asioita, joita ei osattu yhdistää isompiin kokonaisuuksiin. Tällöin 

opiskelu ei ollut tehokasta ja näin muutamaa vuotta myöhemmin en muista asioista 

oikeastaan mitään. Mielestäni olisi tärkeää antaa ns. joku syy opiskeltaville asioille. 

Tällöin motivaatio opiskelua kohtaan voisi olla sisäistä motivaatiota ja opiskelusta 

voisi olla oikeasti jotain hyötyä. Tai ainakin itse oppijana koen, että tarvitsen 

opiskelulle jonkun tarkoituksen.” 

Keskeyttämisen syyt haastateltavilla olivat hyvin samankaltaiset. Jokainen haastateltava mainitsi 

huonon työllisyystilanteen, kolme mainitsivat sen pääsyyksi lopettaa opinnot. Haastateltavat eivät 
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ymmärtäneet, miksi käydä koulua vähintään viisi vuotta ja valmistua työttömäksi. Haastateltavat 

uskoivat olleensa tietoisia huonosta työllisyystilanteesta jo hakuvaiheessa. Vuonna 2010 sisään 

päässeet korostivat kuitenkin, että heille mainostettiin taloustilanteen olevan parempi silloin kun he 

valmistuisivat. Haastateltavat kertoivat olleensa naiiveja ja tajunneensa vasta yliopistossa, ettei 

opiskelu, tulevat työt tai työtilanne ollut mitään, mitä he toivoivat lukion lopussa. Haastateltavat 

pohtivat, että lukiossa keskittyi niin kovasti kirjoituksiin, että ne tuntuivat (silloin) osittain jopa 

tärkeämmiltä kuin tuleva opiskelupaikka. Vaikean työllisyystilanteen johdosta neljä haastateltavaa 

oli päätynyt pohtimaan, että töitä saadakseen on elettävä työlle ja todennäköisesti myös lähdettävä 

ulkomaille. Haastateltavat kertoivat, etteivät olleet niin kiinnostuneita alasta, että se olisi ollut elämän 

kannalta järkevää. Yksi haastateltavista kertoi tajunneensa jo ensimmäisen vuoden aikana, että 

biologia ei ole hänen alansa ja tiesi jo, minne halusi hakea seuraavaksi. Niin epätodennäköistä kuin 

se onkin, jokainen haastateltava kuvasi biologian opintoja ”virheeksi, joka täytyi tehdä”. 

4. Pohdinta 

4.1 Tutkimuksen toteutuminen 

Sähköiseen kyselyyn saatu vastausmäärä oli iloinen yllätys, kun oletetun noin kahdenkymmenen 

vastauksen sijaan niitä saatiinkin lähes sata kappaletta. Tutkimukseen kerätty kyselyaineisto oli siis 

varsin laaja, jonka ansiosta saatiin koottua laaja kirjo erilaisia kokemuksia, ja tutkielman tuloksien 

tarkastelua voidaan pitää luotettavana. Laajan aineiston avulla tuloksia on helpompi verrata 

aikaisempiin tehtyihin tutkimuksiin aiheesta. Tosin jos vastausten määrä olisi tiedetty etukäteen, olisi 

kyselyyn ehdottomasti tehty myös esimerkiksi numeroasteikkoja hyödyntäviä kysymyksiä ja muita 

numeerisesti arvioitavia kohtia. Näiden avulla tutkimukseen olisi voinut liittää myös kvantitatiivista 

tutkimusta. Tutkimuksen sähköisessä kyselyssä olisi voinut yhtenä osana kysellä myös esimerkiksi, 

kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat opintoihinsa, ja mitä opinnonohjauspalveluja he ovat 

hyödyntäneet yliopistolla. 

Tutkielmassa hyödynnetty kyselylomake oli itsessään onnistunut, sillä väärin ymmärrettyjä kohtia tai 

kysymyksiä ei ilmennyt, jolloin kaikkien vastanneiden vastaukset voitiin huomioida lähes 

sataprosenttisesti. Sekä kyselyssä että haastattelussa oikeat kohderyhmät löydettiin helposti, sillä 

voidaan olettaa, että juuri biologian opiskelijoiden postituslistalle lähetetyn ja Facebook-ryhmään 

linkitetyn kyselyn vastaajat olisivat melko hyvin perillä biologian opiskelusta, tai ainakin siitä, miten 

he ovat sinne päätyneet. Toisaalta on aivan perusteltua olettaa, että kysely ei välttämättä tavoittanut 

opinnoissaan heikosti menestyviä ja opintojen ulkopuolelle niin sosiaalisesti kuin akateemisestikin 

jääneitä, eli huonosti integroituneita henkilöitä, sillä he eivät todennäköisesti seuraa sähköpostejaan 
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tai kuulu biologikillan Facebook-ryhmään. Tämä on voinut vaikuttaa saatuihin tuloksiin jossain 

määrin. 

Haastatteluista saatu aineisto tuki kyselytutkimuksessa ilmenneitä tuloksia ja toisaalta syvensi niiden 

ymmärrystä erityisesti opintojen odotusten ja niiden toteutumisen kokemisesta. Haastattelun aikana 

osa haastateltavista koki sanomisensa ilmeisesti liian negatiiviseksi ja oli välillä selkeästi 

puolustuskannalla, jolloin tutkimuksen tarkoitusperiä jouduttiin selittämään uudelleen. Tämä on yksi 

haastattelun haastetekijöistä, sillä haastateltavilla on yleensä taipumus antaa sosiaalisesti suotuisia 

vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35). Lisäksi osa haastateltavista koki nauhoitustilanteen hyvin 

jännittäväksi, mikä saattoi vaikuttaa varsinkin aluksi itse aiheeseen keskittymiseen. Haastattelijan 

lievä kokemattomuus saattoi myös vaikuttaa suoritukseen, vaikka teoriapohja olikin haastatteluihin 

valmistautuessa hyvä ja opettajan koulutus antoi valmiuksia haastattelun kaltaisiin tilanteisiin. 

Loistavaan haastattelutilanteeseen vaaditaan kuitenkin yleensä taitoa ja kokemusta, ellei jopa alan 

koulutusta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35).  

4.2 Odotukset ja niiden toteutuminen 

4.2.1. Odotukset biologian opiskelusta 

Tutkimuksessa selvisi, että valitettavan suuri osa sähköiseen kyselyyn vastanneista opiskelijoista ei 

tuntunut omanneen mitään odotuksia tulevista opinnoistaan. Tämä kielii siitä, että opiskelijoilla ei 

ollut tarpeellisia tietoja tulevista opinnoista. Samalla tavalla informaation puutteesta kertoo ne 

opiskelijat, jotka odottivat yliopisto-opiskelun olevan samanlaista kuin lukiossa. Täten tulokset 

tukevat mm. Laukkasen (1988, 14) ja Mäkisen (1999, 2004) aiempia havaintoja.  

Lukion biologian opetuksella on selvästi merkitystä opiskelijoiden hakupäätöksiin, sillä 

kolmekymmentä opiskelijaa kertoi hakemisen syyksi sen, että biologia oli heidän lempiaineensa 

lukiossa. Opiskelijat kuvasivat opettajiaan innostaviksi ja antoivat painoarvoa sille, että olivat itse 

kokeneet olleensa hyviä biologiassa. Haastateltuja entisiä biologian opiskelijoita yhdisti se, että 

biologia oli ollut heidän lempiaineensa lukiossa ja olivat myös menestyneet siinä. Myös Tampereen 

teknillisessä yliopistossa suoritettu tutkimus osoitti, että opiskelijoiden motivaatio hakea alalle 

useinkin perustui sille, että he kokivat olleensa hyviä alaan johtavissa aineissa lukiossa (Pajarre 2012, 

3).  

Odotuksistaan kertoneiden opiskelijoiden vastaukset olivat hyvin samankaltaisia: he odottivat uuden 

oppimista, haasteita, rankkaa opiskelua ja laadukasta opetusta. Kaikki neljä ovat realistisia odotuksia, 

mutta toisaalta vastauksena hyvin geneerisiä. Opiskelijoiden vastauksista päätellen noin puolella 

kyselyyn vastanneella opiskelijalla ei ollut mitään odotuksia opiskelusta, jopa vääriksi tulkittavia 
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odotuksia tai odotukset kohdistuivat hyvin universaaleihin, lähinnä yleisesti yliopisto-opiskelua 

kuvaaviin tuntemuksiin. Coten ja Levinen (1997, 233; 2000, 64) mukaan jäsentymätön eli 

sitoutumaton motivaatio, joka viittaa tilanteeseen, jossa opiskelija ei oikein tiedä miksi on hakeutunut 

yliopistoon, tai jossa parempiakaan vaihtoehtoja ei ole ilmennyt, on yhteyksissä opintojen 

keskeyttämisharkintoihin. 

Toinen puolikas kyselyyn osallistuneista opiskelijoista kuvailivat odotuksiaan 

käytännönläheisemmin. Suurin osa opiskelijoista odotti käytännön harjoittelua. Opiskelijat odottivat 

opiskelun olevan suurimmaksi osaksi ”kuin kenttis ja labraharkat”. Tämä on hyvin luontevaa 

opiskelijoille, joille luonto itsessään oli ollut suurin syy hakea opiskelemaan biologiaa. Suurin osa 

opiskelijoista kertoikin, kuinka eläimet ja luonto olivat kiinnostaneet koko elämän. Myös harrastukset 

olivat osalle motiivi hakea opiskelemaan biologiaa ja näissä vastuksissa painotettiin nimenomaan 

aktiivista luontoharrastamista, kuten eläinten tarkkailua maastossa ja mikroskoopin alla. 

Ympäristönsuojelu puolestaan mainittiin vastauksissa kymmenen kertaa syynä biologian opintoihin 

hakemiseen; opiskelijat kertoivat haluavansa pelastaa maailmaa (tai mitä siitä oli enää jäljellä), mitä 

voidaan pitää hyvin emotionaalisena syynää hakea biologian opiskelupaikkaa. Toistaiseksi 

yliopistolla ei kuitenkaan oteta huomioon opiskelijoiden hakumotiiveja, vaikka hakumotiivit 

muodostavat opiskelijan hakeutumisen sitoutumisen lähtökohdat sekä opiskelijan tekemät ura- ja 

opintopäätökset. Yliopistoilla olisi mahdollisuus vaikuttaa positiivisin tavoin opintoihin 

kiinnittymiseen, kehittämällä opintojen alkuvaiheen ohjausta ja kehittämällä opintoihin 

hakeutumisen lähtökohtien tunnistamista. Yliopistot voisivat ottaa hakumotiivin huomioon jo 

opiskelijavalinnassa (Korhonen & Rautopuro 2012, 106-107). 

Huomattavasti pienempi osa opiskelijoista odotti opiskelun olevan hyvin teoreettista. Nämä 

opiskelijat olivat valmistautuneet luentoihin ja isoihin kirjatentteihin. Ainoaksi aika spesifiseksi 

odotukseksi kyselyssä nousi lajintuntemus, joka mainittiin kymmenen vastauksessa. Opiskelijat 

olivat siis odottaneet lajintuntemusta ja lajien ekologian opiskelua. Tämä viittaisi siihen, että ainakin 

nämä kymmenen opiskelijaa olivat ottaneet selvää erilaisista painotuksista yliopistojen välillä, sillä 

Oulun biologian yksikköä on pidetty perinteistä lajintuntemusta arvostavana ja se onkin mainittu 

yhtenä koulutuksen tavoitteena opinto-oppaissa (Opinto-opas 2014-2015, 7). Myös yksi 

haastateltavista oli ottanut asiasta selvää ja valikoinut Oulun yliopiston, koska siellä painotettiin 

genetiikkaa. 

Hyvin pieni osa opiskelijoista koki opiskelupaikan hakemisen perustuneen sille, etteivät he olleet 

keksineet mitään muutakaan vaihtoehtoa tai että jonnekin oli lähdettävä opiskelemaan. Biologian 
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alhaisen sisäänpääsyprosentin perusteella voimme kuitenkin olettaa, että nämäkin opiskelijat ovat 

lukiossa pärjänneet biologiassa ja kokeneet edes jonkinlaista kiinnostusta sitä kohtaan.  

Haastatellut entiset biologian opiskelijat vastaavasti olivat sitä mieltä, ettei heillä oikeastaan ollut 

ollut mitään isompia odotuksia opintojen suhteen. Eräs haastateltavista oli ajatellut opintojen olevan 

samankaltaista kuin lukiossa, toinen taas kuvasi odotuksiaan laboratoriotöillä ja muilla käytännön 

harjoituksilla. Kolmas puolestaan kertoi lähes huvittuneena, kuinka hänen olettamukset opinnoista 

olivat olleet aika romantisoituneita kuvitelmia David Attenborough- tyylisistä seikkailuista 

viidakossa. Yksi haastateltavista kertoi, kuinka hän lukioaikana ei juurikaan miettinyt tulevaisuutta, 

ja lopulta hetki tulevaisuuden päätöksille tuli yllättäen. Kaikki myös mainitsivat, etteivät olleet 

hakuvaiheessa olleet ihan täysin varmoja onko biologia heidän tulevaisuuden alansa. Biologiaa he 

kuitenkin pitivät alana kiinnostavana ja osoittivat kiinnostusta muitakin luonnontieteitä kohtaan. 

Kaksi opiskelijaa koki, että heiltä puuttui rohkeus hakea sitä, mitä oikeasti halusivat. 

4.2.2. Odotusten toteutuminen 

Tutkimuksen kannalta oli myös oleellista tarkastella, olivatko opiskelijoiden odotukset heidän 

mielestään täyttyneet. Vaikka opiskelijoilla ei olisikaan ollut mitään kummempia odotuksia, voi 

opiskelijalle silti syntyä mielikuva tai ainakin tunne siitä, onko opiskelu tuntunut mieluisalta 

aloituksen jälkeen. Joskus on vaikeaa sanoa mitä odotti, mutta helpompi sanoa, että mitä ei ainakaan 

odottanut. Yhteensä kaksikymmentä kyselyyn vastannutta oli sitä mieltä, että opiskelu oli täyttänyt 

heidän odotuksensa. Opiskelijat kuvailivat biologian opiskelua mukavaksi ja mielenkiintoiseksi, 

asioita käsitellään syvällisesti ja käytännön harjoitteita sekä lajintuntemusta oli ollut tarpeeksi. 

Tyytyväisistä vastauksista kumpusi käytännön työskentelyn miellyttävyyden kokeminen. Melkein 50 

% vastanneista koki odotusten täyttyneen melkein kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Opiskelu oli 

ollut pääosin mukavaa ja mielenkiintoista. Opiskelijat olivat kuitenkin jääneet kaipaamaan 

esimerkiksi opinto-oppaasta joitakin kursseja, jotka eivät toteutuneet. Osa opiskelijoista oli pettynyt 

yliopisto-opiskeluun kokonaisuutena, toiset taas olivat kokeneet yllätyksenä matematiikan, kemian 

ja fysiikan suuresta osuudesta opinnoissa.  

Osa opiskelijoista koki odotustensa täyttyneen osittain tai ei täysin. Yllätyksenä opiskelijoille oli 

tullut muun muassa kurssien päällekkäisyys sekä ajallisesti että aiheellisesti, rajoittunut kurssitarjonta 

ja pois jääneet kurssit, koulutusohjelman yleinen ”alasajo” sekä eri yliopistojen väliset painotuserot. 

Opiskelijat, jotka eivät kokeneet odotustensa täyttyneen lainkaan, kuvailivat opintojen olevan 

sekavia, sillä sitä seikkaa, mitä ja miksi opiskeltiin, oli usein vaikea hahmottaa. Opiskelijat myös 

kokivat, ettei kurssitarjonta antanut mahdollisuutta massasta erottumiselle. 
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Kuten kyselyyn vastanneet, myös haastatellut opiskelijat harmittelivat myös sitä, ettei opintojen 

aikana useinkaan tuntunut opiskelun takana olevan mitään suurempaa tavoitetta. Lukiomaisuutta 

odottanut opiskeluja oli ajatellut, että yliopistossa tietoja syvennetään pikkuhiljaa. Syvällisiin asioihin 

oli kuitenkin hypätty heti ja haastateltava koki olleensa aina epävarma, mitä opiskeltiin ja miksi. 

Yhdistäminen isompiin kokonaisuuksiin siis koettiin hankalaksi. Opiskelija, joka kuvasi odotuksiaan 

laboratoriotöinä, oli puolestaan yllättynyt siitä, miten täynnä opiskelijoita kurssit olivat lopulta olleet: 

opiskelu oli tuntunut välillä pelkältä koheltamiselta, eikä ollut aina tiennyt, ”mitä tässä pipetoidessa 

oikeasti tekee”. Eläinten ja kasvien lajintuntemuksen paljous ja ulkoa opettelu oli hämmentänyt 

useampaakin haastatelluista. 

Myös kysymys tulevasta ammatista ennen opintojen alkua kertoo siitä, onko hakija tiennyt mihin hän 

on ryhtymässä. Vaikka biologian opiskelu ei suoranaisesti valmista mihinkään tiettyyn ammattiin, 

olisi hakijan hyvä tietää edes yleisimmät, eli tutkijan ja aineenopettajat vaihtoehdot. Tässä 

tutkielmassa 56 % vastaajista oli tiennyt tulevat pääammattivaihtoehtonsa. Toisaalta Mäkinen (2004, 

65) on todennut tutkimuksessaan, että harva opiskelija on aina tiennyt, mitä haluaa tehdä työkseen. 

Työnkuva selkenee opintojen edetessä, yleensä kolmannen tai neljännen opiskeluvuoden aikana. 

Mäkisen tutkimuksessa opiskelijoiden mielestä ammattikuvan selkeytymiseen olivat vaikuttaneet 

muun muassa sivuaineopiskelu, kesätyöt ja muut opiskeluaikana tehdyt työt sekä opiskeluun 

liittyvät työharjoittelut (Mäkinen 2004, 65). 78 opiskelijaa kuitenkin tiesi jo hakuvaiheessa mihin 

suuntautumisvaihtoehtoon aikoo suuntautua, eli nämä asiat olivat suurimmalle osalle selvillä ennen 

opiskelun aloitusta. 

4.3 Opinnonohjaus 

4.3.1 Opinnonohjaus lukiossa 

Tämän tutkielman myötä tehdyssä kyselyssä selvisi, että reilu neljännes vastanneista ei ollut saanut 

lainkaan opinnonohjausta lukioaikanaan. Tämä on jo pelkästään opetussuunnitelman vastainen 

tilanne, sillä kaikissa viimeaikaisissa lukion opetussuunnitelman perusteissa (vuosilta 1994, 2003 ja 

2015) tehdään selväksi, että opinnonohjausta on oltava sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti 

opettajan kanssa. Vaikka lukion opinnonohjauksen perimmäisiä tavoitteita on antaa opiskelijalle 

tarvittavat tiedot ja taidot jatko-opintoihin siirtymiseen (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994), 

vaikuttasi siis siltä, että opiskelijat tekevät valintoja tietämättä kaikkia vaihtoehtoja. Ilman 

opinnonohjausta opiskelija on hyvin yksin valintojensa kanssa ja väärinkäsitykset sekä yleisen 

tietämättömyyden riski kasvavat. Opiskelijoista suurin osa olikin sitä mieltä, että opinnonohjausta 

olisi ehdottomasti pitänyt olla (enemmän). Lisäksi he kokivat, että tiedon puutetta oli ollut paljon 

hakuvaiheessa, ja että kaverit olivat vaikuttaneet päätöksiin enemmän kuin omat kiinnostukset, joita 
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oli vaikeaa vielä siinä iässä hahmottaa ilman aikuisen opastusta. Tässä suhteessa tulokset muistuttavat 

mm. Lowen & Cookin (2003) aiempia havaintoja. Mutta muutama vastanneista oli myös sitä mieltä, 

ettei opinnonohjauksesta olisi ollut mitään hyötyä kuitenkaan; he uskoivat, että jokaisen pitää löytää 

oma tiensä. 

Sähköisen kyselyn vastauksissa korostettiin etenkin sitä, että opiskelijat eivät tienneet eri yliopistojen 

painotuseroista biologian opintoja ajatellen. On hyvä huomioida, että osa näistä vastaajista oli käynyt 

opiskelemassa ensin muuta kuin biologiaa ja myöhemmin ymmärtäneet, että ovat väärällä alalla. 

Myös neljä haastateltavista myönsi, etteivät he olleet ottaneet selvää, eikä heille oltu kerrottu 

biologian opiskelusta tai yliopistojen välisistä painotuseroista. Kun yliopistojen välisistä eroista ei 

kerrota, opiskelija ei välttämättä ymmärrä hakea ns. oikeaan yliopistoon ja alun väärät valinnat 

johtavat esimerkiksi opiskelijoiden siirtymisen maisterivaiheessa johonkin toiseen kouluun. Lisäksi 

monet kyselyyn vastanneet mainitsivat lähteneensä lukemaan täysin väärää alaa aluksi siksi, koska 

ylioppilaskirjoitusten jälkeen iski paniikki, ”että johonkin on nyt vain haettava”. He korostivat sitä, 

että vaihtoehdot jäivät hyvin kapeiksi ja ”lukiomaisiksi”. Väärän valinnan tekeminen aiheuttaa 

valitettavaa turhautumista. Tämä ongelma heijastui opiskelijoiden monissa vastauksissa, joissa 

turhautuminen johti lopulta opiskeluinnon heikkenemiseen. Nämä väärät valinnat olisivat helposti 

korjattavissa kunnollisen ja ajantasaisen opinnonohjauksen avulla: hyvät ennakkotiedot 

korkeakouluopinnoista ja niihin liittyvistä ammatillisista mahdollisuuksista vähentäisi huomattavasti 

koulutusvalintoihin kohdistuneita pettymyksiä (Laukkanen 1988). Kuten Laukkanen (1988) 

aiemmassa tutkimuksessaan, myös Numminen ym. (2002, 119–120) päätyi siihen tulokseen, että 

opiskelijoiden koulutusvalinnat perustuvat varsin puutteellisille tiedoille tulevista opinnoista ja niiden 

vaatimuksista. 

Enemmistö lukiossa opinto-ohjausta saaneista opiskelijoista kuvasi sitä huonoksi ja vähäiseksi. 

Ohjausta oli ollut monilla vain yhden kerran koko lukion aikana ja sekin aivan liian myöhään, vasta 

abiturienttikeväänä. Vastauksista erottui kaksi hiukan eri tavalla huonoa ohjausta kokenutta ryhmää. 

Toinen ryhmä kuvasi saatua opinnonohjausta keskikertaiseksi ja hyvin yksipuoliseksi. Opiskelijat 

olivat selvitelleet asioita paljon omatoimisesti. Toisen ryhmän opiskelijat eivät kokeneet, että eri 

alojen ja ammattien työnkuvat olisivat olleet selvillä missään vaiheessa. Opiskelijat korostivat sitä, 

että itse ammateista ja työllisyystilanteesta ei juurikaan puhuttu mitään. Joillakin ohjausta oli ollut, 

mutta tunneilla oli puhuttu aivan muusta kuin opiskeluvaihtoehdoista; ohjauksessa oli kerrottu 

lähinnä, mihin opiskelijan ei kannata hakea, koska taidot eivät riitä, sekä ohjeistettu yksikertaisesti 

aivan väärin. Vanhentuneiden tietojen, omien mieltymysten ja väärän tiedon levittäminen 

opiskelijoiden avuksi voi olla jopa pahempaa kuin se, ettei opinnonohjausta olisi ollut lainkaan. 
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Esimerkiksi kun opinnonohjaaja neuvoo biologian opinnoista kiinnostunutta oppilasta kirjoittamaan 

vain biologian ja maantiedon, kertoo se siitä, ettei opinnonohjaajalla selvästikään ole ymmärrystä 

biologian alan laajuudesta. Esimerkiksi matematiikan perustaidot ovat erittäin tärkeitä niin ekologian, 

genetiikan kuin fysiologiankin puolella. Jos opiskelija haluaakin yliopistossa erikoistua genetiikan tai 

fysiologian puolelle, tulee urakasta raskas, jos ei ole lukenut lukiossa pitkää kemiaa, sillä esimerkiksi 

kasvifysiologia on sekoitus biologiaa, kemiaa ja jopa fysiikkaa.  

Myöskään haastatellut opiskelijat eivät olleet kokeneet opinnonohjausta hyödylliseksi ja pääsyynä 

haastateltavat kokivat tähän liian suuren oppilasmäärän yhtä opinnonohjajaa kohden, jolloin 

kahdenkeskistä aikaa ei riittänyt kaikille. Haastateltavat pohtivat, että opinnonohjaajat eivät tunteneet 

opiskelijoita millään muotoa, jolloin saatukin ohjaus jää hyvin pintapuoliseksi arvosanojen 

tuijottamiseksi. Haastateltavat olisivat halutessaan päässeet todennäköisesti opinnonohjaajan 

juttusille, mutta eivät uskoneet kovinkaan monen lukioikäisen vielä tajuavan tarvitsevansa apua tai 

mennä kysymään apua, vaikka sitä olisi tiennyt tarvitsevansa. Lisäksi eräs haastateltavista nosti esiin 

ongelman, että ei kukaan voi mennä kysymään asiasta jonka olemassaolosta ei tiedä mitään. 

Informaation vähyys estää perehtymästä aiheeseen edes sen vertaa, että siitä voisi muodostaa mitään 

kysyttävää. Haastateltavat harmittelivat, etteivät itse ainakaan olleet tajunneet kysyä omilta biologian 

opettajiltaan enemmän tulevista opinnoista tai mitä kannattaisi opintojen tueksi esimerkiksi lukea 

lukiossa tai kirjoittaa. Lukiossa kirjoitukset tuntuivat haastateltavien mukaan niin suurelta asialta, että 

tulevaa työtä tai siihen johtavaa opiskelupaikkaa ei miettinyt juurikaan ennen kuin oli pakko ja vähän 

jo liian myöhäistä. 

Vain 22 opiskelijaa koki saadun ohjauksen hyväksi ja riittäväksi. Näitä opiskelijoita yhdisti sekä 

ohjaajan aktiivisuus että lukion opetussuunnitelman noudattaminen. Opiskelijat kuvailivat 

kokemuksia, joissa opinnonohjaajan kanssa oli kahden kesken käyty läpi kaikki Suomen 

korkeakoulut joissa voi lukea biologiaa ja mitä painotuseroja näillä oli. Ohjaus oli sisältänyt paljon 

tapahtumia ja vierailua, mutta ennen kaikkea kahdenkeskistä juttelua. Nämä kokemukset erottuivat 

muista opinto-ohjausta saaneiden vastauksista, sillä muut opiskelija eivät kokeneet opinnonohjauksen 

olleen lainkaan hyvää.  

Tässä tutkielmassa saadut tulokset tukevat varsin hyvin aikaisempia tutkimuksia. Viimeisin kattava 

tutkimus Suomen koulujen opinto-ohjauksen tilasta on tehty vuonna 2002, jolloin arvioitiin 

perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjausta, sekä kiinnitettiin huomiota 

erityisesti siihen, millaista tukea oppilaat/opiskelijat saavat koulutuksen siirtymävaiheissa 

(Numminen ym. 2002). Tutkimuksessa selvisi, että opinto-ohjauksessa on vakavia puutteita. 
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Ohjattavien määrä yhtä ohjaajaa kohti lukiossa vaihteli 16 ja 686 kappaleen välillä, mutta lukiossa 

päätoimisilla ohjaajilla oli keskimäärin 288 ja sivutoimisilla 182 ohjattavaa. Niissä oppilaitoksissa, 

joissa ohjattavia oli paljon (yli 300), eivät ainakaan kaikki opiskelijat voineet saada riittävästi 

henkilökohtaista ohjausta. Tällaisia lukiota Suomessa oli noin kolmannes. Opiskelijoiden oma 

arviointi ohjauksen saatavuudesta oli kohtalainen. Moni opiskelija oli kertonut, että aikoja 

henkilökohtaiseen ohjaukseen olisi saanut pyydettäessä. Tämä kertoo opinto-ohjaajien yrityksistä 

vastata opiskelijoiden tarpeisiin. Opinto-ohjausta ei kuitenkaan voida rakentaa sen varaan, että 

opiskelijat hakevat itse ensiapua (Numminen ym. 2002, 21-23). Tässä tutkimuksessa suoritettujen 

haastatteluiden perusteella opiskelijat olivat samaa mieltä ja myönsivät ettei lukioikäinen kovin 

helposti hakeudu itsenäisesti ohjattavaksi, vaikka mahdollisuutta tähän tarjottaisiin.  

Tulokset olivat samankaltaisia myös Nummisen (2002) tutkimuksessa, jossa lukion opiskelijat 

arvioivat opinto-ohjauksen saatavuuden, tutkimuksessa käytettyjen mittareiden avulla, välille 

jokseenkin heikko-kohtalainen. Opinto-ohjaajat olivat arvioineet saatavuuden kohtalaiseksi, mutta 

tutkimuksessa ero oli kuitenkin tilastollisesti merkittävä. Runsas kolmasosa (36 %) opiskelijoista oli 

kuvaillut saaneensa opinto-ohjausta riittävästi tai melko riittävästi, mutta lähes kaksi viidesosaa (39 

%) opiskelijoista oli sitä mieltä, etteivät he olleen saaneet ohjausta lainkaan riittävästi. Opinto-

ohjauksen saatavuudella oli myös alueellisia eroja, sillä taajamissa saatava opinto-ohjaus oli 

vähäisempää kuin kaupungeissa tai maaseutulukioissa (Numminen ym. 2002, 23-24). Samassa 

tutkimuksessa selvitettiin myös opintosuunnitelmien perusteissa määritettyjen opinto-ohjauksen 

ydintehtävien toteutuminen (Numminen ym. 2002). Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjauksen 

sekä opiskelutaitojen ohjauksen opiskelijat arvioivat melko heikoksi-kohtalaiseksi. 

Henkilökohtaiseen kasvuun opiskelijat kokivat saavansa apua opinto-ohjaajalta, mutta eivät muilta 

opettajilta. Tutkimuksessa enintään neljännes lukio-opiskelijoista oli mielestään saanut hyvin apua 

oppimiseen, opiskelumenetelmien parantamiseen ja opiskelutavoitteiden asettamiseen. Ammatillisen 

suuntautumisen ohjaus osoittautui tutkimuksessa yhdeksi koulujärjestelmän ongelma-alueeksi. 

Opiskelijat olivat kyllä tietoisia uravalintojen tärkeydestä ja osasivat arvostaa erilaisia työelämään tai 

ammatteihin tutustumisen muotoja. Tutkimuksessa tuli kuitenkin esiin se, että niin opiskelijat kuin 

oppilaatkin olisivat kaivanneet enemmän tietoa ammateista ja työelämästä. Opiskelijat olivat sitä 

mieltä, että tietoa saa hyvin tutkinnoista ja opinnoista, mutta ammattien ja niiden työtehtävien kuva 

jäi hämäräksi. Lukion opiskelijoista suurin osa ei ollut mielestään saanut tarpeeksi tietoja työelämästä 

tai ammateista. Lisäksi kahdella kolmasosalla ei ollut ollut työelämään tutustumispäiviä ollenkaan. 

Vastaavasti hyvän arvioin opiskelijat antoivat jatko-opintoihin ohjauksesta (Numminen ym. 2002, 

119- 120). 
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Uuden lukion opetussuunnitelman myötä opinnonohjauksen tulisi parantua. Edelliseen vuoden 2003 

lukion opetussuunnitelman perusteisiin on tehty muutos opinnonohjauksen kurssien osalta niin, että 

molemmat kurssit ovat pakollisia. Uudessa lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 on kaksi 

pakollista opinnonohjauksen kurssia: 1. Minä opiskelija ja 2. Jatko-opinnot ja työelämä (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2003, 217; 2015, 219). Uudet opinnonohjauksen kurssit painottavat 

selvästi enemmän tulevin jatko-opintoihin ja ennen kaikkea tuleviin ammatteihin. Muutos tulee 

parantamaan lukioikäisen käsitystä tulevista uravaihtoehdoista, mutta tietenkin vain sillä oletuksella, 

että kurssit järjestetään hyvin. Muutos on joka tapauksessa juuri sitä, mitä tähän tutkimukseen 

osallistuneet opiskelijat kaipasivat omasta opinnonohjauksestaan. Opinnonohjausta koskevista 

vastauksista voidaan kuitenkin päätellä, että useinkaan lukioikäinen ei osaa ottaa opinnonohjausta 

vakavana aiheena. Samassa luokassa on usein paljon oppilaita ja paljon häiriötekijöitä, jolloin vielä 

lukioikäinenkin voi käydä kaikki opinnonohjaustunnit oppimatta oikeastaan mitään. Lukiossakin 

tulisi panostaa nimenomaan kahdenkeskiseen ohjaukseen, jossa voidaan varmistaa paremmin 

oppilaan vakava suhtautuminen tulevaisuuteen. 

Varsinaisen opinto-ohjauksen lisäksi tietoa tulevasta opiskelupaikasta ja alasta tulisi saada myös 

lukion biologian tunneilla. Opettajilla on velvollisuus opastaa ja ohjeistaa oppilaita oman aineensa 

kohdalla. Tässä tutkimuksessa tuli kuitenkin ilmi, että opiskelijat eivät olleet keskustelleet omien 

lukion biologian opettajiensa kanssa juurikaan tulevasta opiskelupaikastaan. Toiveissa on, että uusi 

opetussuunnitelma antaa opiskelijoille paremman kuvan biologiasta ammattina. Uusimmassa vuoden 

2015 Lukion opetussuunnitelmien perusteissa (OPS 2015) painotetaankin opetuksen panostavan 

entistä enemmän käytännön töihin. Biologian opetuksessa käytetään havainnoivia ja kokeellisuuteen 

perustuvia aktiivisia työ- ja toimintatapoja. Opetuksessa hyödynnetään laborointeja, digitaalisia sekä 

koulun ulkopuolisia oppimisympäristöissä (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, 140). Myös 

opetuksen tavoitteissa määritetään, että opiskelija perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla. 

Painotus on selvästi paranemassa siihen suuntaan, että biologiasta syntyisi laajempi käsitys ja 

millaisia uravaihtoehtoja biologilla on. Suurin muutos tämän tutkimuksen kannalta on tapahtunut 

biologian kolmannen syventävän kurssin kohdalla (Biologian sovellukset (BI5), jossa panostetaan 

tutkimukseen ja opiskelijoiden itse tekemiin tutkimuksiin. Biologia sovellus-kurssin idea on ollut 

sama jo vuoden 2003 opetussuunnitelmassa, mutta uusi OPS 2015 painottaa tutkimusmenetelmien ja 

tieteenalan laajaa tuntemista huomattavasti enemmän. Biologian sovellukset-kurssi tarjoaa ehkä 

kattavimmat tiedot siitä, millaista biologia voi olla ammattina. Kurssin tarkoituksena on, että 

opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. 

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, 
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elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Kurssilla 

tarkastellaan erityisesti geeniteknologian ja mikrobiologian erilaisia sovelluksia. Tälläkin kurssilla 

opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen. Kurssin 

keskeiset sisällöt ovat: bioteknologian sovellukset ja merkitys, mikrobiologian sovellukset ja 

merkitys, geeniteknologian sovellukset ja merkitys sekä kasvi- ja eläinjalostus (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2015, 145). Kurssin painotuksella tieteenalan menetelmiin ja sen 

sovelluksiin on varmasti postiviinen vaikutus opiskelijoiden käsityksiin biologiasta alana. Laaja 

käsitys itse työskentelystä ja toisaalta alan sovelluksista lukiossa parantaa opiskelijoiden odotusten 

realisoitumista.  

4.3.2 Opinnonohjaus yliopistossa 

Yliopiston opinnonohjauksen yksi päätavoitteista on synnyttää vuorovaikutus opiskelijoiden, 

henkilökunnan ja yliopistoympäristön välille. Onnistuneen ohjauksen avulla opiskelijat 

integroituisivat yliopistoon sekä sosiaalisesti että akateemisesti (Lähteenoja 2010, 38). Sähköisen 

kyselyn ja haastattelujen perusteella voidaan päätellä, ettei akateeminen integraatio ole täysin 

onnistunut Oulun yliopiston biologian yksikössä. Kyselyyn osallistuneet opiskelijat nostivat esiin 

henkilökohtaisen avunsaannin vaikeudet ja sen puutokset kuten hitaus. Haastatellut entiset biologian 

opiskelijat pitivät ongelmana sitä, ettei tiennyt mistä hakea apua tarvittaessa ja toisaalta kukaan ei 

halunnut enää auttaa, jos edes harkitsit opintojen keskeyttämistä, mikä taas edesauttoi opintojen 

keskeyttämistä. Akateemisen integraation osittain onnistuneena puolena voidaan pitää opiskelijoiden 

suhtautumista opettajiin ja muuhun yliopiston henkilökuntaan. Opiskelijat pitivät opettajia helposti 

lähestyttävinä kurssien aikana, mutta jostain syystä tämä yhteydenpito pidettiin hankalana kurssien 

loputtua. Yhtenä pääsyynä tähän opiskelijat mainitsivat henkilökunnan kiireisyyden. Sosiaalinen 

integraatio puolestaan on biologian opiskelijoiden kokemusten mukaan hyvä. Opiskelijat kokivat 

yksikön yhteishengen hyvänä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan kesken, mikä johtui 

samanhenkisistä opiskelutovereista ja opiskelijatoiminnasta.  

Kuten tässäkin tutkimuksessa, Kärkkäisen (2005, 89) teettämässä tutkimuksessa opintojen 

ohjauksessa havaittiin puutos opintojen keskivaiheessa. Opiskelijoilla ei ollut ohjauskokemuksia 

fuksivuoden ja opinnäytetyön teon välillä. Kärkkäisen tutkimuksessa 80 % opiskelijoista kannatti 

ehdotusta vuosittaisesta opintojenohjauksesta. Tasainen ja opintojen koko matkan kestävä ohjaus 

tukisi akateemista integraatiota. Tutkimuksessa todettiin, että akateemisesti hyvin integroituneet 

opiskelijat valmistuivat ajallaan ja toisaalta kokivat olleensa myös sosiaalisesti integroituneita. 

Yliopistoon integroituminen kokonaisuutena vaikuttaa opintojen etenemiseen merkittävästi 
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(Kärkkäinen 2005, 90). Vaillinainen opinnonohjaus johtaa huonoon integraatioon, joka taas aiheuttaa 

epävarmuutta omista opinnoista.  

Yliopiston opiskelijakin kaipaa kahdenkeskistä opastusta ja jonkun jolta uskaltaa kysyä apua 

ongelmatilanteiden aikana. Tässä tutkimuksessa sekä aiemmissa tutkimuksissa (Tinto 1975, 

Pascarrella & Terenzini 1991, Meriläinen 2008, Korhonen & Hietava 2011) on selvinnyt, että 

epävarmuus ja motivaation puute syövät opiskeluinnon, joka johtaa alisuoriutumiseen ja pettymiseen 

ja pahimmillaan opintojen keskeyttämiseen. Yliopiston tulisi ohjauksen ja opetuksen avulla tarttua 

tähän ongelmaan silloin kun ensimmäisiä epävarmuuden tunteita syntyy opiskelijalle. Parhaiten 

ongelmista tietää keskustelemalla oppilaiden kanssa tai esimerkiksi keräämällä nimetöntä palautetta. 

Olisi tärkeää, että opiskelijat tietäisivät mistä hakea apua jo pieniinkin ongelmiin, ja että yliopisto 

muodostaisi ympäristön missä kynnys avun hakemiseen on matala. 

Opetuksen yleinen arvostus suhteessa tutkimukseen vaikuttaa opetuksen ja esimerkiksi opiskelijoiden 

ohjaamiseen. Jos työaikajärjestelyt, opetussuunnitelmien tiukat rakenteet ja ilmapiiri eivät tue 

opettajan ohjaustehtävää, ei voi odottaa, että opettaja panostaisi opetukseen tai opiskelijoiden 

ohjaukseen. Ohjauksen ja opetuksen onnistumiseen vaikuttavat keskeisesti ohjaajan ja ohjattavien 

kiinnostus ja sitoutuminen. Laitoksen ja laajemmin koko yliopiston tuki vaikuttavat siihen, miten 

esimerkiksi ohjaus integroituu osaksi jokapäiväistä opetusta (Voutilainen & Haapaniemi 2001, 23). 

Lyytinen (1999) on pitää ongelmana sitä, ettei yliopistotason opetusta arvosteta. Eikä tällä viitata 

opiskelijoihin, vaan yliopiston edellyttämiin henkilökohtaisiin, vuosittaisiin työsaavutuksiin, joissa 

painotetaan julkaisujen ja muiden kuin opetusansioiden listausta. Opetuksen laadun tarkkailu tai edes 

opetuksen dokumentointi vuosittaisiin työsaavutuksiin yhdeksi meriitiksi kohentaisi opetuksen 

arvostusta, mikä taas motivoi opetuksen laadun kehittämistä (Lyytinen 1999, 5). 

Opiskeluvaiheessa haastateltavat olivat kokeneet, että tiedekunnan sisällä sai kyllä lopulta apua, jos 

jaksoi odottaa, mutta ketään puolueetonta auttajaa ei oikein tahtonut löytyä, ja jos harkitsi 

tiedekunnan vaihtamista, apua ei saanutkaan enää mistään. Tieto on pirstottu pieniin osiin ympäri 

yliopistoa eikä opiskelijalla välttämättä ole mitään ymmärrystä, mihin asiaan haetaan apua mistäkin. 

Lisäksi nämä yliopiston ohjaustoimet ovat jatkuvan muutoksen alla. Osa ongelmaa on, etteivät 

opiskelijat tiedä mistä apua voisi hakea, kuten Kärkkäinen (2005, 76) totesi Tampereella 

teettämässään tutkimuksessaan. Tutkimuksessa 27 % vastaajista tiesi opintojen ohjauksesta ja sen eri 

tahoista hyvin. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että koulutuksen tarjoamista opintojen ohjauksesta 

tienneet opiskelijat valmistuivat nopeammin kuin vastaavasti ne, jotka eivät tienneet tai hyödyntäneet 

ohjausta (Kärkkäinen 2005, 77). Jyväskylän yliopistossa keväällä 2004 tehdyssä tutkimuksessa 
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opiskelijat toivovat eniten henkilökohtaisen opinnonohjauksen lisäämistä (Saukkonen 2005, 45). 

Tutkimuksessa nousivat esille opiskelijoiden tyytymättömyys siihen, että opiskelijoita piiskataan 

opintoaikaa vähentämällä, mutta kukaan ei tarjoa mitään apukeinoja niille, jotka eivät tahdo pysyä 

mukana opiskelun tahdissa. Opinnonohjaus ja yleinen apu yliopistolla koettiin tutkimuksessa lähes 

olemattomaksi (Saukkonen 2005, 45-46). Tässä tutkimuksessa haastateltavat opiskelijat eivät 

kokeneet saamaansa apua niin huonoksi, mutta toisaalta haastateltavat olivat päätyneet 

keskeyttämään omat opintonsa. Myös sähköisessä kyselyssä yliopiston opinnonohjaus tai sen puute 

tuli opiskelijoiden vastauksissa esille. Vastaajat kokivat ohjauksen olleen olematonta ja usea tunsi 

avun saannin olevan todella vaikeaa tai ainakin siihen menevän todella kauan. Turussa teetetyn 

yliopisto-ohjaustutkimuksen mukaan opiskelijat puolestaan kaipaavat ennen kaikkea tiedollista 

tukemista ja ohjausta käytännön asioissa, kuten kirjallisten töiden tekemisessä. Opiskelijat olivat siis 

kokeneet saaneensa ohjauksesta apua tiedollisesti. Tutkimuksessa selvisi myös, että opiskelijat 

kokivat tuen saamisen myös emotionaalisesti tärkeänä. Opettajien ja toisten opiskelijoiden osoittama 

kiinnostus opiskelijaa kohtaan oli koettu kannustavana ja tärkeänä. Tutkimuksen osallistujat olivat 

pitäneet merkittävämpänä ohjauksen muotona ns. epävirallista ohjausjärjestelmää, eli toisten 

opiskelijoiden antama ohjaus. Toiseksi tärkeimpänä ohjauksessa pidettiin opettajia (Aho 1999, 101-

102). 

Ohjauksen avulla opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet, koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet ja 

työelämän vaatimukset kohtaisivat toisensa. Tulevan uran suunniteluun ja sen toteutukseen 

haastateltavat olisivat kaivanneet apua yliopiston henkilökunnalta. Kontaktit työelämään jo 

varhaisessa opintojen vaiheessa auttaisivat opiskelijoita näkemään eri oppiaineiden hyödyn, kun 

niille saataisiin jokin kiinnekohta työelämästä. Opiskelumotivaation lisäksi 

työllistymismahdollisuudet avautuisivat, joka motivoi opinnoissa lisää. Opiskelijoilla on tällä 

hetkellä pakollisena opintoja 3. opintovuonna harjoittelu, jossa opiskelijat työskentelevät yleensä 

kesän ajan biologian alan työpaikassa (Opinto-opas 2013-2014, 55). Yliopistoissa Urapalvelut 

tarjoavat ohjausta ja koulutusta itsensä työllistämiseen akateemisilla markkinoilla (Voutilainen & 

Haapaniemi 2001, 22-23). Motivaation ja opinnoista innostuksen heräämiseen olisi tarvinnut olla 

joku kiintopiste tulevaisuudessa, vaikka tämä olisikin voinut muuttua opintojen edetessä. Myös 

yleisesti kursseihin ja opintoihin toivottiin enemmän kiinnekohtaa työelämään ja yliopistossa 

tehtävään tutkimukseen. Poikela & Vuorinen (2008) ovat koonneet opiskelun laatua tutkivia tuloksia, 

joista yhtenä tärkeimpänä päätelmänä oli, että opiskelijoiden ammatillisessa tulevaisuudessa 

tarvitsemia työelämävalmiuksia ei oteta oppimista ja opiskelua motivoivalla tavalla huomioon. 

Huolimatta siitä, oliko kyseessä akateeminen ammatti- vai tutkijaura, opiskelijoilta puuttui työn ja 
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ammatillisen identiteetin kehittämisen peilauspinta. Helpoiten opinnoistaan reflektointipintaa 

löytävät jo alusta asti tutkijaksi tähtäävät opiskelijat. Suurin osa opiskelijoista kuitenkin kahlaa 

opinnot läpi epätietoisena siitä, mitä heiltä vaaditaan tulevassa työssä käsitteiden, teorioiden ja 

tutkimusmetodien opettelun lisäksi (Poikela & Vuorinen 2008, 41). 

Saukkonen pohtii omassa tutkimuksessaan pitäisikö yliopistojen vakavasti harkita opinto-ohjaajien 

määrän lisäämistä (Saukkonen 2005, 53). Opinto-ohjaajien lisääminen tuo toki henkilöstökuluja lisää, 

mutta toisaalta vähentää opiskelijoiden opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä, puhumattakaan 

hyödyistä joita voidaan saavuttaa paremmin orientoituneilla ja motivoituneilla opiskelijoilla. 

Saukkonen (2005) kuitenkin painottaa, että ensisijaisesti olisi analysoitava huolella jo käytössä olevat 

ohjausresurssit. On hyvinkin mahdollista, että yliopistolla on jo kaikki eväät loistavaan 

opinnonohjaukseen, mutta hajautettu suuri organisaatio, mahdolliset toimintojen päällekkäisyydet, 

koordinoimattomuus ja yksiköiden välisen tiedonkulun puutteellisuus estävät sen (Saukkonen 2005, 

53).  

Kärkkäisen (2005, 100) tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes kaikki (99 %) opiskelijoista olivat 

yrittäneet hyödyntää internetin tarjoamia infosivuja ja oppaita kohdatessaan ongelmia opinnoissa. 

Tutkimuksessa ei valitettavasti selvitetty, olivatko opiskelijat kokeneet sivut hyödyllisiksi, mutta 

tämän tutkimuksen aikana on tutustuttu laajasti eri korkeakoulujen tarjoamiin nettisivustoihin ja taso 

on huimaavan heikko. Oulun yliopiston biologian opinnoista tarjoama sivu on sekoitus nykypäivään 

päivitettyä keskeneräistä tietoja ja linkkejä, jotka eivät johda mihinkään tai eivät toimi (Oulun 

yliopisto). Itä-Suomen yliopiston sivuilta ei kerta kaikkiaan selvinnyt edes, että voiko siellä vielä 

opiskella biologiaa, vaan neuvoa jouduttiin kysymään yliopistolla väitöskirjaa tekevältä jatko-

opiskelijalta.  

Yliopisto-opintoja voidaan kuvailla vaiheittaisena jatkumona, eräänlaisena opintopolkuna. Polku 

alkaa jo ennen yliopisto-opintoja siinä vaiheessa, jolloin etsitään kiinnostavia opintoaloja, 

valmistutaan lukiosta ja osallistutaan valintakokeisiin. Opintoihin ohjaaminen alkaa jo ennen 

opiskelemaan tuloa, sillä hakijan on saatava realistinen ja oikea kuva alkavien opintojen sisällöstä ja 

vaativuudesta, jotta hän osaa orientoitua oikealla tavalla (Levander ym. 2004, 181). Tässä 

tutkimuksessa havaittuja ongelmia siis kannattaisi lähteä ratkaisemaan sen alkamispaikasta, ja 

yliopistojen kannattaisi olla kiinnostuneita siitä, mitä lukiossa kerrotaan tulevista opinnoista. 

Yliopiston tulisi pyrkiä ulottumaan sekä alaspäin lukion suuntaan, että ylöspäin työelämää kohti. 

Yliopistojen ja lukioiden paremmalla yhteistyöllä myös lukion opinnonohjaus paranisi. Vaikka 

lukioissa käydään puhumassa opiskelijoiden toimesta yliopisto-opiskelusta, tässäkin tutkimuksessa 



 

 

56 

 

selvisi, ettei yksittäisellä opiskelijan pitämällä tunnilla opinnoista ja parhaimmista bileistä ole 

paljonkaan hyötyä lukioikäiselle, joka ei tiedä käytännöntasolla mitään yliopisto-opiskelusta. 

Yliopistotasolla on paljon tietoa ja taitoa, joka pitäisi siirtää lukion opettajien ja erityisesti 

opinnonohjaajien tietoon.  

4.4 Tulevaisuuden näkymät 

Moni kyselyyn vastanneista ei ollut tiennyt opintoihin hakiessaan, minkälaisia töitä he tulevat 

tekemään tulevaisuudessa. Tämä on kuitenkin selvästi hahmottunut opiskelijoille opintojen kuluessa, 

ja enemmistö vastaajista uskoi työllistyvänsä erilaisiin tutkijapuolen töihin joko Oulun yliopistolla, 

muissa yliopistoissa tai jatkavansa väitöskirjan tekoon. Vastaajissa oli myös opiskelijoita, jotka 

halusivat tutkijan uran, mutta jostain muualta kuin yliopistolta. Monet vastaajat kertoivat tekevänsä 

maastotöitä kuten maastokartoitusta, laboratoriotöitä ja asiantuntijatöitä. Vastaajista 35 % halusi 

tehdä opettajan töitä, osalle se oli tutkijan työn varasuunnitelma. Viisitoista vastaajaa ei uskonut 

tekevänsä tulevaisuudessa töitä biologian alalla. Nämä opiskelijat eivät uskoneet töitä olevan tarjolla 

eivätkä he toisaalta kokeneet työnkuvaa kiinnostavaksi.  

Opiskelijat kokivat biologian yleisesti kiinnostava alana. Se, että vastaajista yli 80 % on hakenut 

opiskelemaan biologiaa ensisijaisesti, kertoo, kuinka biologiaa pidetään monipuolisena ja 

kiinnostavana alana. Opiskelijat kokivat biologian joskus jopa kutsumukseksi. Kyselyn vastauksista 

pystyi tulkitsemaan opiskelijoiden kokevan olevansa hyvin samankaltaisia ja omaavan samanlaisia 

aatteita. Tämä yhteenkuuluvuuden tunne, voi olla yksi oleellisimpia asioita opintojen jatkamisen 

kannalta. Opiskelu on välillä rankkaa ja yleensä parhaimman tuen ja kannustimen pystyvät 

tarjoamaan oman alan opiskelijakollegat. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa (2012) 

todettiin, että ryhmähengellä oli suuri vaikutus yksittäisen opiskelijan motivaatioon opiskella. 

Ryhmähenki saattoi kuitenkin myös jarruttaa opiskelijoiden intoa, jos esimerkiksi vuosikurssilla 

vallitsi negatiivinen suhtautuminen opiskeluun. Parhaimmillaan hyvä ryhmähenki kantoi 

opiskelijoita rankimmista ajoista ja piti motivaatiota yllä (Pajarre 2012, 27). Tutkimuksessa selvisi 

myös, että luonnontieteet kiinnostivat yleisesti ja opiskelijat halusivat hakeutua tieteelliselle alalle ja 

suunnittelivat tutkijan uraa.  

Vastauksista kävi ilmi, että opiskelijat olivat yleisesti huolestuneita biologian alan tulevaisuudesta. 

Opiskelijat kokivat oman alansa arvostuksen yleisesti huonoksi ja yliopiston säästötoimien koettiin 

heikentäneen juuri biologian laitosta. Vastaajat olivat pettyneitä leikkauksiin, peruuntuneisiin tai 

supistettuihin kursseihin sekä opettajien kiireisyyteen ja vähyyteen. Leikkaukset ja kurssien 

vähentymiset ovat omalta osaltaan vaikuttaneet myös siihen, että osa opiskelijoista koki 
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tutkintorakenteen muodostuvan paljon heille turhista kursseista ja toisaalta osa erikoiskursseista oli 

jäänyt pois. Opiskelijat pelkäsivät, että Oulusta ei valmistu alansa erikoisosaajia, vaan massa 

samanlaisia opiskelijoita. Taloudellinen tiedotustoimisto suoritti vuonna 2009 tutkimuksen, jossa 

selvitettiin miten ns. lamauutisointi on vaikuttanut nuorten tulevaisuuden uskoon. Tutkimuksessa 

selvisi, että 40 % nuorista koki työelämän pelottavaksi (Taloudellinen tiedotustoimisto 2009, 15). 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat ja kyselyn vastaukset kertoivat, että usein rahan 

puutoksista ja leikkauksista kuuli henkilökunnalta. On aivan sallittua tehdä päätöksiä henkilökunnan 

sisällä siitä, mistä puhutaan ja missä. Työllisyystilanne ei parane sillä, että työnnetään pää pensaaseen, 

mutta ehkä luentojen aloittaminen työllisyystilanteen tai rahatilanteen (epämääräisellä) parjaamisella 

ei ole paras mahdollinen motivointikeino. Työpaikoilla voidaan sopia sääntöjä, joissa päätetään 

yksimielisesti, että luentojen ja opiskelutilanteiden aikana keskitytään mieluummin motivoimaan 

opiskelijoita alkavaan aiheeseen kuin mitätöimään heidän tuleva urasuunnitelmansa.  

On selvää, että yliopistoihin kohdistuneet leikkaukset vaikuttavat työntekijöihin ja opiskelijoihin. 

Yliopiston työtekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan myös opiskelijoiden hyvinvointiin. Vaikka 

tutkimus ei ole ollut laajaa, yliopistomaailmaa yhdistäviä piirteitä löytyy useista tutkimuksesta 

(Puhakka & Routapuro 2008, 179): työntekijöiden terveyteen, työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin 

vaikuttavat esimerkiksi opiskelijoiden suuri määrä opettajaa kohti, epävarmuus palvelussuhteen 

jatkumisesta (joka johtuu määräaikaisista virkasuhteista), aika- ja resurssipula (joka on johtanut yhä 

kiristyvään työtahtiin ja toisaalta henkilöstön ja muiden voimavarojen vähenemiseen) sekä tutkimisen 

ja julkaisemiseen liittyvät paineet (Keskinen & Marttila 2000, 6-9, 15-30, 36-37; Puhakka & 

Rautopuro 2001, 15-34; Siltala 2007, 366-368). Tässäkään tutkimuksessa opiskelijat eivät missään 

vaiheessa ilmaisseet tyytymättömyyttä opettajiin vaan enemmänkin olosuhteisiin. Leikkauksilla ja 

henkilökunnan venyttämisellä viimeiseen asti voi olla ikäviä seurauksia tulevaisuudessa. Loppuun 

palaminen näkyy aina viiveellä.  

Sekä yliopiston henkilökunnalla, että opiskelijoilla on vaara altistua liialliselle stressille ja 

työuupumukselle. Uupumistilanteessa yksilön voimavarat ovat riittämättömät stressitilanteen 

käsittelyyn eikä yhden päivän lepo tuo takaisin normaalia suorituskykyä. Työuupumuksen 

seurauksena voidaan kokea myös kyynisyyttä, joka ilmenee työn merkityksen ja mielekkyyden 

kyseenalaistamisena. Usein uupuneet ihmiset luovat henkistä etäisyyttä mahdottomalta tuntuvaan 

tilanteeseen. Loputon stressikierre johtaa pahimmillaan ammatillisen itsetunnon heikkenemiseen. 

Pelko siitä, ettei suoriudu työstään tai opiskeluvelvoitteistaan luo kyvyttömyyden tunnetta ja 

esimerkiksi opiskelulle asetetut tavoitteet vaikuttavat saavuttamattomilta (Kinnunen & Feldt 2009, 

14). 
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Tämän tutkimuksen kannalta on hyvä huomata, että edellä mainituissa tutkimuksissa (Keskinen & 

Marttila 2000, Puhakka & Rautopuro 2001, Siltala 2007) ei ollut kyse siitä, että ihmiset olisivat 

tyytymättömiä työhönsä: suurin osa suomalaisista työntekijöistä (70-80 %) kokee työn iloa ja riemua, 

vaikka toisaalta sama määrä valittaa kiirettä ja stressiä. On oleellista ymmärtää, että on eri asia valittaa 

työstään tai opiskelustaan kuin valittaa sen ehdoista ja puitteista. Moni työtekijä (57 %) uskoi vuonna 

2004 olevansa unelmatyössään, mutta henkilökunnan vähyys, henkinen rasittavuus, sairaspoissaolot 

ja työn mielekkyyden kadottaminen oli ajanut heidätkin siihen pisteeseen, että irtisanoutuisivat 

työstään tilaisuuden tullen (Siltala 2007, 388-389). Työntekijät kokivat selviä uupumisen oireita 

(Kinnunen & Feldt 2009, 14). Niin kauan kuin työteko on mukavaa, se ei johda työntekijän tai 

opiskelijoiden uupumiseen. Edes vapaa-ajalla työn jatkaminen ei haittaa, jos motivaatio 

lisäponnistuksiin kumpuaa työtekijästä itsestään, eikä esimerkiksi työnantajan vaatimuksista 

(Kinnunen & Feldt 2009, 149). Stressi ei myöskään ole pelkästään negatiivinen asia, vaan tarpeellinen 

sisäinen kannustin (Manka 2012, 16). Ihmiset pitävät työstään, eikä miellyttävän työn tulisi aiheuttaa 

uupumusta, jota kuitenkin tutkimusten mukaan esiintyy, voidaan todeta, että juuri työn ehdoissa ja 

puitteissa on vikaa työn mielekkyyden vähentyessä (Siltala 2007, 388; Kinnunen & Feldt 2009, 149; 

Manka 2012, 11). 

4.5 Keskeyttäminen 

Keskeyttämiseen johtavat syyt olivat tässä tutkimuksessa haastatelluilla henkilöillä hyvin samat: 

motivaatiopula, tutkijan työnkuva sekä päällimmäisenä huoli tulevaisuudesta ja työttömyydestä 

ajoivat lopulta opiskelijat päätökseen lopettaa opinnot. Lisäksi he kokivat opintojen pureutuneen heti 

liian syvällisiin asioihin, mikä oli johtanut suuremman ymmärryksen ja kokonaisuuden 

hahmottamisen puutumiseen. Haastateltavat olisivat siis halunneet opiskelulleen jonkun selvän syyn, 

mikä heidän mukaansa olisi herättänyt sisäistä motivaatiota oppia asioita ja auttanut saamaan 

opiskelusta kaiken irti. Yleisesti haastateltavat halusivat painottaa biologian opintojen mukavuutta 

niin henkilökunnan kuin muiden opiskelijoiden ansiosta. 

Haastateltavia (eli opintonsa keskeyttäneitä) yhdisti se, että heille kaikille biologia oli ollut heidän 

lempiaineensa lukiossa ja olivat menestyneet siinä. Osa opintojen keskeyttämisen ongelmaa on se, 

että opiskelijat usein hakevat opiskelemaan sitä aihetta/alaa, jonka he hallitsevat. 

Ylioppilaskirjoituksista ja pääsykokeista selvinneet ovat varmasti paljon tietäviä ja osaavia. Nämä 

opiskelijat ovat usein hyvin menestyneitä ja he ovat todennäköisesti tehneet myös paljon töitä 

koulumenestyksen eteen. Usein hyvinkin menestyvillä opiskelijoilla aikaisemman motivaation 

takana on ollut puhtaasti koulumenestys; työnteko on ollut itsestään selvää, ellei jopa pakollisen 

tuntuista, ei niinkään omista valinnoista tai innostuksesta riippuvaista. Lopulta yliopistoon 
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hakeudutaan juuri näiden omien menestysten perusteella, kuten usein opinnonohjauksessakin 

kehotetaan. Kun kouluaikana arvostusta on saanut vain menestyminen, voi yliopistossa tuntea itsensä 

petetyksi, kun omaa mielekästä alaa ei löydykään. Mitä pidemmälle yliopisto-opinnot etenevät, sitä 

vähemmän arvosanoilla on merkitystä opintojen mielekkyyden kannalta. Punaisen langan 

kadottaminen, tai se ettei sitä koskaan löytänytkään, rasittaa opiskelijan mielialaa (Eerola & Vadén 

2005, 76-78). 

Sähköisessä kyselyssä selvisi, että noin puolet vastaajista on harkinnut biologian opintojen 

keskeyttämistä. Syitä keskeyttämisen harkinnalle olivat hyvin samanlaisia kuin haastatteluissakin 

annetut syyt keskeyttämiselle: motivaatiopula, työllisyystilanne, opintojen laatu sekä väärä kuva 

tulevasta työstä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin. Sekä Christien 

ym. (2004), että Yorken (2000) päätyivät jäsentämään keskeyttämisen syitä. Christien ym. (2004, 

623) tutkimuksessa voitiin syiksi luokitella kursseihin liittyvät ongelmat, motivaation puute, 

yliopistoympäristöön (sosiaaliseen ja institutionaaliseen) sopeutumisvaikeudet ja taloudelliset syyt. 

Yorken (2000, 65) tutkimuksessa löydettiin neljä merkittävää keskeyttämiseen liittyvää syytä: huonot 

opiskelukokemukset, kyvyttömyys selviytyä opintojen vaativuudesta, väärän opiskelualan valinta ja 

tyytymättömyys institutionaalisiin olosuhteisiin. Useissa suomalaisissa tutkimuksissa (esim. Kössi 

ym. 1989,23-24; Laukkanen 1998, 59) on todettu lukion heikon opinnonohjauksen johtaneen 

huonoon ennakkotietämykseen alan opintojen sisällöstä ja toisaalta tutkinnon suorittaneiden 

työllistymisestä: opintonsa keskeyttäneet opiskelijat ovat epävarmoja omasta tulevaisuudestaan ja 

uravalinnastaan.  

Tämän tutkielman tulosten perusteella opiskelijat pitivät biologiaa yhä kiinnostava alana ja uskoivat 

biologian opinnoista olevan hyötyä jatkossa, joko oman mielenkiinnon takia tai kytköksissä muihin 

oppialoihin. Opiskelijat osoittivat myös toiveikkuutta: he uskoivat, että tulevaisuus on alalla parempi 

ja täytyy vain itse tehdä kovasti töitä uransa eteen. Tällaiset opiskelijat ovat yliopistolle ja 

yhteiskunnalle tärkeitä, ja biologian opetushenkilökunnalla täytyisi olla työkaluja ja aikaa panostaa 

näiden opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen, jotta kiinnostus opiskeluihin säilyy myös 

jatkossa. Opetuksessa tulisi vähintäänkin tulla selville, miksi opiskellaan ja mihin suurempaan 

kokonaisuuteen opeteltava asia liittyy. Kolmasosa opiskelijoista oli halunnut jäädä suorittamaan 

tutkinnon loppuun, koska he eivät kokeneet järkeväksi vaihtaa enää alaa, ja toisaalta osa ei keksinyt 

mitään muutakaan vaihtoehtoa. Nämä molemmat syyt ovat erittäin heikosti motivoivia ja opiskelu 

voi olla ”pakkopullaa”.  
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Neljä kyselyyn vastanneista kertoi, että he olivat jo keskellä lähtöprosessia eli eivät aikoneet jäädä. 

Kyselyssä selvisi myös, että kymmenen vastanneista opiskelijoista ei todennäköisesti aio suorittaa 

maisterivaiheen tutkintoa biologialta. Nämä opiskelijat eivät olleet motivoituneita ja tästä syystä 

esimerkiksi kokivat gradun tekemisen aivan liian isoksi työksi. Vastaajista muutama harkitsi vaihtoa 

toiseen yliopistoon, koska Oulun yliopisto ei tarjoa kiinnostavia maisteriohjelmia. Onkin selvää, ettei 

omien odotusten vääriksi osoittautuminen, epävarmuus tulevasta ja opeteltavien asioiden irrallisuus 

ei motivoi opiskelijaa jatkamaan opintojaan. Meriläinen (2008,146) uskoo, että luotto opiskelusta 

saatavaan hyötyyn on merkittävä tekijä yksilön motivaatiolle. Opiskelijan on koettava opinnot ja 

opiskeltavat asiat järkeviksi sekä tavoittelemisen arvoisiksi. Tutkintoon johtava usein vuosien työ on 

koettava tarkoituksenmukaiseksi, jolloin opiskelija voi tuntea opintonsa mielekkääksi. Positiivinen 

tunne voi vaikuttaa myönteisesti opintojen sujumiseen (Korhonen & Rautopuro 2011, 107). 

Mielenkiinto näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voi ilmentyä esimerkiksi opiskeltavan alan 

valinnasta aina tunteeseen, että opiskeltavista asioista on hyötyä tulevaisuudessa työhaussa tai 

varsinaisessa työnteossa. Kuten tämän tutkimuksen kannalta ja Meriläisen (2008) mielestä on 

oleellista huomata, että mielenkiintoon voidaan vaikuttaa. Mielenkiintoa voidaan herätellä ja lisätä 

tehtäviä kohtaan. On hyvä myös muistaa, että vahvakin mielenkiinto tarvitsee aika ajoin herättelyä ja 

tukemista (Meriläinen 2008, 146). Mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen ovat tärkeitä 

oppilaan opintoihin sitoutumisen kannalta sekä opiskelijan pedagogiselle hyvinvoinnille (Renninger 

& Hidi 2002, 191). Näistä syistä opiskelijoiden motivointi, vaikka jokaisen kurssin alussa, on tärkeää.  

Tulos on yliopiston kannalta positiivinen siinä mielessä, että motivaatiopula on asia, johon yliopisto 

voi vaikuttaa opetuksen ja ohjauksen kautta. Motivaatiopulaan ovat johtaneet opiskelijoiden tunteet 

vähäisyydestä sekä taitojen puutteesta, huono itsetunto sekä ”oman jutun” löytämisen vaikeus. 

Toinen asia johon biologian yksiköllä on osittain mahdollisuus tehdä muutoksia, on opiskelijoiden 

mainitsema opintojen laatu. Opetuksen tarjontaa voidaan uudistaa ja keskittyä niihin asioihin, jotka 

auttavat opiskelijoita urallaan. Opintojen laatuun vaikuttavat myös opettajien määrä, ja tämä on 

ainoastaan rahoituksesta riippuvainen seikka. Opiskelijat kokivat, ettei opettajia ole tarpeeksi eikä 

heillä ole aikaa ohjata oppilaita. Jos opiskelijat saisivat enemmän ohjausta, he voisivat myös kokea 

opintojen laadun parantuneen, koska osaisivat paremmin itse etsiä kurssisisällöistä ne itselleen 

oleelliset asiat. Lukion opinto-ohjaus taas on vastuussa siitä, että opiskelijoilla tulisi olla oikeanlainen 

kuva opintojensa johtavista työtehtävistä. Opiskelijat eivät esimerkiksi tunnu tietävän, että tutkijan 

työ on osaksi artikkelien ja julkaisujen työstämistä.  

Työllisyystilanteeseen on kenenkään vaikea vaikuttaa, mutta tämän tutkimuksen puitteissa on 

selvinnyt, kuinka työllisyystilanteen käsitykset opiskelijoilla perustuivat usein lähinnä 
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kuulopuheeseen eikä faktoihin. Tällöin hyvä sosiaalinen integraatio voi kääntyä ryhmässä myös 

itseään vastaan, sillä muutaman ihmisen mielipide muuttuu nopeasti tiedoksi, jota levitetään. Kun 

tulevaisuudennäkymät nähdään negatiivisina, ei opintoihinkaan löydetä motivaatiota. Toisaalta 

opiskelijoiden pelot työllistymisen haasteista eivät ole täysin keksittyjä, sillä biologien työllistyminen 

on osittain ollut heikkoa ja monet työpaikat ovat määräaikaisia (Rantasuo 2014, 5-7).  

Tässä tutkimuksessa päädyttiin hyvin samankaltaiseen lopputulokseen kuin Pajarren vuonna 2012 

teettämässä Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa: opiskelijamarkkinoinnissa tulisi 

kiinnittää parempaa huomiota koulutusohjelmakuvauksiin, ja orientoivissa opinnoissa tutkinnon 

rakenteen ja sen sisällön merkitys tulisi jatkossa tuoda paremmin esille. Kun opiskelijat hahmottavat 

koulutusohjelman vaatimat osaamisedellytykset ja toisaalta valmistumisen antamat 

työllistymismahdollisuudet, he pystyvät hahmottamaan opiskeltavien opintojaksojen merkityksen 

tutkinnossa. Tämä kaikki vaikuttaa opiskelumotivaatioon heti fuksivuodesta alkaen (Pajarre 2012, 

27). 

5. Johtopäätökset 

Tässä pro gradu-tutkielmassa haluttiin selvittää, millainen kuva lukio-opiskelijalla on biologian 

opinnoista yliopistossa, ja valitettavasti tutkimuksen tuloksena on, että suurimmalla osalla 

opiskelijoista ei ole ollut realistista kuvaa yliopisto-opinnoista. Opiskelijat eivät tienneet, 

minkälaiseen koulutukseen hakivat tai kuva opiskelupaikan tarjoamista mahdollisuuksista oli ainakin 

osittain vääristynyt. Tähän vaikutti esimerkiksi se, että monella opiskelijalla ei ollut tietoa esimerkiksi 

biologian opintoja tarjoavien yliopistojen painotuseroista. Yliopisto-opiskelu otaksuttiin hyvin 

lukiomaisena ja opintojen syvällisyys yllätti osan opiskelijoista heti opintojen alussa. Kemian ja 

matematiikan osaamisen vaatimukset tulivat myös monelle yllätyksenä. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia odotuksia ja käsityksiä opiskelijoilla oli opiskelusta ja 

biologian ammatista opintojen alussa, ja kuinka niiden mahdollinen muuttuminen vaikutti opintojen 

keskeyttämiseen. Vaikka lähes puolella opiskelijoista oli positiivinen mielikuva omien odotusten 

täyttymisestä, vaaditun työn määrä opiskelun aikana tuli opiskelijoille yllätyksenä verrattuna tuleviin 

työnsaantimahdollisuuksiin. Työllisyystilanne olikin vaikuttanut oppilaiden mielikuviin omasta 

tulevaisuudestaan eniten: opiskelijat eivät halua opiskella vaikeaa alaa työttömäksi. Keskeyttäneet 

opiskelijat pitivät tätä suurimpana syynä ja keskeyttämistä harkitsevat vastaavasti toiseksi 

suurimpana syynä keskeytyksen harkintaan. Lisäksi opiskelijat eivät pitäneet opintojen ulkoa 

opettelua mielekkäänä, ja toisaalta kursseilla ei usein tullut selväksi syyt opiskelulle. Opiskelijat eivät 



 

 

62 

 

siis aina ymmärtäneet, mihin opinnot johtavat ja isompi kokonaisuus jäi hahmottumatta. Tämä 

johtaa motivaation heikentymiseen, mitä keskeyttämistä harkitsevat pitivätkin suurimpana 

ongelmana opiskelussa. Ennakko-odotukset muokkaavat kokemuksia ja toisaalta voivat korostaa 

odottamattomia asioita liikaa. Tutkijan työnkuva on mahdollisesti romantisoituneiden odotusten 

myötä taas vain vääristynyt, koska siinä ylikorostuvat ne asiat, joita ei aiemmin osattu odottaa, 

kuten esimerkiksi apurahojen hakeminen ja kirjoitustyö.  

Yksi keino parantaa opiskelijoiden käsityksiä yliopisto-opiskelusta on hyvä ja ajantasainen 

opinnonohjaus. Siksipä tutkimuksessa haluttiin myös löytää keinoja kehittää lukion opinnonohjausta. 

Tutkimuksessa selvisi, että alle neljäsosa kyselyyn osallistuneista opiskelijoista oli saanut mielestään 

hyvää ja riittävää opinnonohjausta lukiossa. Vastaavasti yli 20 % vastanneista ei ollut saanut 

ollenkaan opinnonohjausta koko lukion aikana. Tämä olisi ensisijainen korjauksen aihe: jokaisella 

lukiolaisella olisi oikeus saada koulun järjestämää opinnonohjausta. Tutkimuksessa selvisi myös, että 

suurin osa opinnonohjausta saaneista opiskelijoista ei ollut kokenut sitä hyväksi tai hyödylliseksi. 

Paitsi että opinnonohjausta pitäisi olla kaikilla opiskelijoilla, tulisi sen edes kerran lukion aikana olla 

kahdenkeskistä. Lisäksi opinnonohjauksen tulisi olla jatkumo lukion alusta aina kirjoituksiin asti, 

jolloin esimerkiksi tulevia hakukohteita mietittäisiin hyvissä ajoin ennen koulun loppumista.  

Kyselyyn osallistuneiden vastauksissa voitiin päätellä, että lukioikäinen ei osaa ottaa opinnonohjausta 

vakavana aiheena. Opinnonohjaukseen hakemisen vastuun jättäminen opiskelijalle itselleen on 

tutkimuksen tulosten perusteella virhe. Lukion tehtävä olisi saada opiskelijat ymmärtämään 

ohjauksen merkitys sekä opastaa nuoria aktiiviseen tiedonhankkimiseen. Nuoren näkökulmasta lukio 

tulee kestämään ikuisuuden, ja on aikuisten tehtävä osoittaa, että kolme vuotta menee yllättävän 

nopeasti. Lisäksi tutkimuksen mukaan lukion tulisi panostaa opinnonohjauksen laatuun ja 

opinnonohjaajien koulutukseen, koska opiskelijat kokivat saaneensa vanhanaikaista, väärää ja usein 

liian suppeaa tietoa tulevista koulutusmahdollisuuksista.  

Tutkimuksessa selvisi, että myös yliopiston opinnonohjauksessa olisi parantamisen varaa. Ohjausta 

täytyisi olla myös fuksivuoden alun ja gradun teon välillä. Erityisesti opiskelijat kaipaavat uran 

suunnittelua ja sen tukemisen ohjausta opintojen aikana. Opiskelijat kaipasivat kurssien asioiden 

linkitystä käytännönasioihin, joka samalla toisi opiskeltavat aiheet lähemmäs tehtävää tutkimusta. 

Lisäksi opiskelijat eivät useinkaan tiedä kenen puoleen voi kääntyä, jos opiskeluissa on ongelmia tai 

ne eivät suju. Biologian yksiköllä on ollut käytössä omaopettajajärjestelmä, mutta syystä tai toisesta 

tämä ei ole toiminut. Yliopisto-opintojen helpottamisessa opinnonohjauksella olisi suuri rooli. 
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Opinnonohjaus yliopistossa olisi samalla elämänhallintaa ja toisaalta urasuunnittelua, joka vahvistaa 

opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja epävarmuuden sietämistä. 

Jatkona tälle tutkimuksella olisi mielenkiintoista suorittaa lukion abiturienteille laajennettu kysely 

siitä, mitä he oikeasti tietävät yliopisto-opiskelusta ja sen suuntautumisvaihtoehdoista. Lisäksi lukion 

aloittavilta voisi kysyä, tietävätkö he mihin aikovat hakea, onko siihen saatu apua ja tietävätkö he 

mitä aineita heidän kannattaa lukea. Tämä koskisi luonnollisesti toki koko yliopistoalaa, ei pelkästään 

biologiaa. Lisäksi yliopistolla olisi mielenkiintoista suorittaa tutkimus, jossa testattaisiin 

opiskelijoiden tietoutta yliopiston ohjauspalveluista ja kuinka paljon niitä on käytetty.  

6. Kiitokset 

Haluan kiittää tutkielmani ohjaajia, biologian puolelta dosentti Anna Maria Pirttilää sekä 

kasvatustieteiden puolelta biologian, maantiedon ja terveystiedon didaktiikan yliopisto-opettaja Anne 

Pellikkaa. Kiitos neuvoista, kommenteista, kannustuksesta ja erityisesti innostuneisuudesta! Kiitos 

myös kärsivällisyydestänne, kun tämä projekti venyikin odotettua pidemmälle. Kiitos Anna Marialle 

hyvän tieteellisen kirjoittamisen vaalimisesta; olen oppinut tämän tutkimuksen aikana todella paljon. 

Kiitos, Anne, siitä, että sytyt minussa uuden innon tutkimuksen tekemiseen ja erityisesti laadulliseen 

tutkimukseen. Kiitos molemmille, että sain teidän ansiostanne tehdä didaktisen pro gradu -työn, jonka 

koin todella mielenkiintoiseksi ja mielekkääksi.  

Haluan kiittää kaikkia sähköiseen kyselyyn vastanneita opiskelijoita. Ilman teidän suurta joukkoanne 

tutkimus olisi jäänyt tekemättä tai ainakaan se ei olisi saanut näin mahtavia mittasuhteita. Kiitos ja 

kumarrus kaikille viidelle haastatteluihin osallistuneelle; uhrasitte omaa aikaanne ilman 

minkäänlaista uhkailua tai lahjontaa, mikä helpotti elämääni ja pro gradu -työni tekemistä valtavasti. 

Kiitos myös Suomen Biologian Seura Vanamo ry:lle, joka myönsi pro gradu -työtäni varten apurahan.  

Kiitos ihanalle perheelleni tuesta ja kannustuksesta, jota on riittänyt koko opintojen ajan. Kiitos, 

Vekku, sillä olet kannustanut minua koko opintojen läpi ja korjannut yhdyssanavirheitäni enemmän 

kuin Word, enkä olisi koskaan saanut tätä gradua tehtyä ilman sinua. Erityisesti haluan kiittää ihmisiä, 

joiden vertaistuen ja rakkauden ansiosta opiskelu on ollut sanoin kuvaamaton seikkailu. Joten kiitos 

Henna Saarikoski, Ninnu Korpi, Maria Rajakallio, Heidi Isotalo, Taru Miller, Reetta Peuraniemi, 

Aura Pyysalo, Tiina Karkiainen, Iiris Lepola, Essi Vuorisalo ja Camilla Mykkälä. Ameeba❤  



 

 

64 

 

7. Lähteet:  

Aho A-M. (1999) Yliopisto-opiskelijoiden ohjauskokemukset. Tiedollista tukemista, rohkaisua ja 

sosiaalisia verkostoja. Teoksessa: Yliopisto-opiskelu ja sen kokeminen. Toim. Mäkinen J. ja 

Olkinuora E. Painosalama Oy, Turku  

Allen G. (2016) Reflections on the History of Biology as a Field: 1966-2014. Journal of the History 

of Biology 49, 733-742 

Christie H., Munron M. ja Fisher T. (2004) Leaving university early: exploring the differences 

between continuing and non‐continuing students. Studies in Higher Education 29 (5) 617-636 

Cote J. ja Levine C. (1997) Student Motivations, Learning Environments, and Human Capital 

acquisition: Toward an Integrated Paradigm of Student Development. Journal of Adolescent Research 

38 (3) 229-242 

Cote J. ja Levine C. (2000) Attitude versus AptitudeIs Intelligence or Motivation More Important for 

Positive Higher Educational Outcomes? Journal of Adolescent Research 15 (1) 58-80 

Colby A., Ehrlich T., Beamount E. ja Stephens J. (2003) Educating citizens. Preparing America’s 

undergraduates for lives of moral and civic responsibility. Jossey- Bass Inc., California 

Eerola S. ja Vadén T. (2005) Vailla punaista lankaa - Vai vailla kysymystä? Teoksessa: Ohjaus 

yliopiston oppimisessa. Nummenmaa A-R., Lairio M., Korhonen V. & Eerola S. (toim.) 

Eloranta V. (2000) Miksi opettaa ja opiskella biologiaa? Teoksessa: Biologia eläväksi - Biologian 

didaktiikkaa. Toim. Eloranta V., Jeronen E. ja Palmberg I. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 

Eskola A. (1966) Sosiologian tutkimusmenetelmät 2. Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapaino, 

Porvoo 

Eskola J. ja Suoranta J. (1999) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus Kirjapaino Oy, 

Jyväskylä 

Haarala-Muhonen A. (2011) Oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden haasteet opiskelussa. 

Yliopistopaino, Helsinki 

Heikkilä A., Keski-Koukari A. ja Eerola S. (2011) Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. 

korkeakouluopiskelun haasteet. Teoksessa: Opiskeluterveys. Toim. Kunttu K., Komulainen A., 

Makkonen K. ja Pynnönen P. Bookwell Oy, Porvoo 



 

 

65 

 

Helenius B. (1991) Korkeakouluopintonsa keskeyttäneiden sijoittuminen. Opetusministeriö. 

Korkeakouluneuvoston julkaisuja 4/1991. Helsinki, Korkeakouluneuvosto 

Helsingin yliopisto. <http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/koulutusohjelmat.html> Luettu 13.3.2017 

Hirsjärvi S. ja Hurme H. (2000) Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Yliopistopaino, Helsinki 

Hirsjärvi S., Remes R. ja Sajavaara P. (2013) Tutki ja kirjoita. Bookwell Oy, Porvoo  

Homan R. (1991) The ethics of social research. s. 69 Teoksessa: Tutkimushaastattelu: 

Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Hirsjärvi S. ja Hurme H. (2000)  

Honkimäki S. (2001) Going to School at University? Teoksessa: Finnish Higher Education in 

Transition. Perspectives on Massification and Globalisation. Toim. Välimaa J. ER-paino Ky, 

Jyväskylä 

Itä-Suomen yliopisto. <https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.98538565627> 

Luettu 13.3.2017 

Jyväskylän yliopisto. <https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/bio-ja-ymparistotieteiden-

laitoksen-ohjeita/akvaattisten-tieteiden-ohjeita/FMwet> Luettu 13.3.2017 

Kankaanranta M. ja Vahtivuori-Hänninen S. (2011) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän 

yliopistopaino, Jyväskylä 

Keeton W. ja Gold J. (sekä Gould C.) (1993) Biological Science. W.W Norton & Company Inc., New 

York, London 

Keskinen S. & Marttila O. (2000) Tyky TY - Miten yliopistotyöyhteisössä voidaan? Turun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan työkykykartoitus. Painosalama Oy, Turku 

Kinnunen U. ja Feldt (2009) Työkuormituksesta palautuminen. Teoksessa: Irtiottoja työstä: 

työkuormituksesta palautumisen psykologia. Toim. Kinnunen U. ja Mauno S. Juvenes-Print, 

Tampere 

Korhonen V. ja Hietava S. (2011) Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin 

sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna. Juvenesprint, Tampere 

Korhonen V. ja Rautopuro J. (2011) Hitaasti mutta varmasti - onko opintoihin hakeutumisen 

lähtökohdilla yhteyttä opintojen käynnistymisongelmiin? Teoksessa: Opiskelijat korkeakoulutuksen 

näyttämöllä. Toim. Korhonen V. ja Mäkinen M. Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere 

http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/koulutusohjelmat.html
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.98538565627
https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/bio-ja-ymparistotieteiden-laitoksen-ohjeita/akvaattisten-tieteiden-ohjeita/FMwet
https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/bio-ja-ymparistotieteiden-laitoksen-ohjeita/akvaattisten-tieteiden-ohjeita/FMwet


 

 

66 

 

Kotilainen M-R. (2011) Itseohjautuvuuden tukeminen monimuotoisessa vieraiden kielten 

opetuksessa. Teoksessa Opetusteknologia koulun arjessa II. Toim. Kankaanranta M. ja Vahtivuori-

Hänninen S. Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 

Kärkkäinen J. (2005) Ohjaus opintojen edistäjänä? Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden 

kokemuksia opintojen etenemisestä, opintojen ohjauksesta ja yliopistoon integroitumisesta. TTY-

paino, Tampere 

Kössi J., Lahtonen V. ja Vuorinen M. (1989) Opintojen Keskeyttäminen Turun yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Turun yliopiston Hallintaviraston julkaisuja 

3/1989. Turun yliopisto offsetpaino, Turku 

Lagerspetz K. (1982) Sattumasta säätelyyn: Eliöt sopeutuvina säätelyjärjestelminä. WSOY:n 

graafiset laitokset, Juva 

Laukkanen E. (1998) Korkeakouluopinnot: Keskeyttäminen, viivästyminen ja ammatillinen 

epävarmuus. Taloudellinen suunnittelukeskus, Helsinki  

Levander L., Kaivola T. ja Nevgi A. (2004) Opiskelijan ohjaaminen. Teoksessa: Yliopisto- ja 

korkeakoulu - Opettajan käsikirja. Toim. Lindblom-Ylänne S. ja Nevgi A. Dark Oy, Vantaa 

Liljander J-P. (1996) Statusvoittojen ja - tappioiden tiet korkeakoulutuksessa - Keskeyttäminen ja 

koulutuksen vaihtaminen opintouran taitekohtina. Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 

Lowe H. ja Cook A. (2003) Mind the Gap: are students prepared for higher education? Further and 

Higher Education, 27 (1) 53-76  

Lukion opetussuunnitelman perusteet (1994) Opetushallitus. Painatuskeskus, Helsinki 

Lukion opetussuunnitelman perusteet (2003) Opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala  

Lukion opetussuunnitelman perusteet (2015) Opetushallitus. Next Print Oy, Helsinki 

Lyytinen H. (1999) Yliopisto-opetusta kehittämässä. Teoksessa: Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. 

Honkimäki S. (toim.) Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 

Lähteenoja S. (2010) Uusien opiskelijoiden integroituminen yliopistoon. Sosiaalipsykologinen 

näkökulma. Yliopistopaino, Helsinki  

Malmberg K. (2017) Murrosikä on huono hetki päättää ammatinvalinnasta, sanoo professori - tämän 

takia Suomessa suunnataan niin vahvasti miesten ja naisten töihin. Helsingin Sanomat 15.3.2017  



 

 

67 

 

Manka M. (2012) Työnilo. Sanoma pro, Helsinki 

Mayr E. (1997) This is Biology: The science of the living world. The Belknap press of Harvard 

Unirvesity press, Cambridge, London 

Meriläinen M. (2008) Opiskeluympäristön pedagogiset hyvinvointitekijät yliopistossa. Teoksessa: 

Pedagoginen hyvinvointi. Toim. Lappalainen K., Kuittinen M. ja Meriläinen M. Painosalama Oy, 

Turku 

Metsämuuronen J. (2005) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Gummerrus kirjapaino 

Oy, Jyväskylä 

Mäkinen M. (1999) Matemaattis-luonnontieteellisten opintojen keskeyttämisen ja koulutusalan 

vaihdon jäljillä. Teoksessa: Yliopisto-opiskelu ja sen kokeminen. Toim. Mäkinen J. ja Olkinuora E. 

Painosalama Oy, Turku 

Mäkinen M. (2004) Mikä minusta tulee ”isona”? Yliopisto-opiskelijan ammattikuvan kehittyminen. 

Teoksessa: Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Toim. Tynjälä P, Välimaa J. ja Murtonen M. PS-

kustannus, Jyväskylä  

Niemi H. (2007) Yliopistoissa opetus on jäänyt lapsipuolen asemaan. Helsingin Sanomat. 

Pääkirjoitus, vieraskynä. 26.4.2007 

Niermeyer R. ja Seyffert M. (2004) Motivaatio. Maskun kirjapaino Oy, Helsinki 

Numminen U., Jankko T., Lyra-Katz A., Nyholm N., Siniharju M. ja Svedlin R. (2002) Opinto-

ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa 

koulutuksessa sekä koulutuksen siirtymävaiheissa. Arviointi 8/2002. Opetushallitus. Yliopistopaino, 

Helsinki S.  

Nurmi J-E. ja Salmela-Aro K. (2002) Modernin motivaatiopsykologian perusta ja käsitteet. 

Teoksessa. Mikä meitä liikuttaa - Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Toim. Salmela-Aro K. 

ja Nurmi J-E. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 

Opetushallitus (2000) Lukion opetussuunnitelmien analyysi lukuvuosilta 1996-1997 ja 1998-1999.  

Opetushallitus (2007) Lukion opetussuunnitelma-analyysi 2006. Moniste 6/2007. 

Opinto-opas 2011-2012. Biologian koulutusohjelma. Internetlähde: 

<http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/files/biologia10-11.pdf> 

http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/files/biologia10-11.pdf


 

 

68 

 

Opinto-opas 2013-2014. Biologian koulutusohjelma. Internetlähde:  

<http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/files/Opas_13-14.pdf> 

Opinto-opas 2014-2015. Biologian koulutusohjelma. Internetlähde: 

<https://biologia.drupal.oulu.fi/sites/default/files/content/files/BiologiaOpas14_15_0.pdf> 

Opinto-opas 2015-2016. Biologian koulutusohjelma. Internetlähde: 

<https://biologia.drupal.oulu.fi/sites/default/files/content/files/BiologiaOpas15_16_0.pdf> 

Oulun yliopisto. <http://www.oulu.fi/biologia/> Luettu 13.3.2017 

Pajala S. ja Lempinen P. (2001) Pitkä tie maisteriksi. Selvitys 1985, 1988 ja 1991 yliopistoissa 

aloittaneiden opintojen kulusta. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 22/2001  

Pajarre E. (2012) Minä DI-opiskelijana - Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja 

odotuksia yliopisto-opiskelusta. Suomen yliopistopaino Oy, Tampere 

Palmberg I. (2005) Ainedidaktinen tutkimus: opettaja tutkijana. Teoksessa: Biologia eläväksi: 

Biologian didaktiikka. Toim. Eloranta V., Jeronen E. ja Palmberg I. PS-Kustannus, Jyväskylä 

Pascarella E. ja Terenzini P. (1991) How college affects students. Jossey-Bass Inc. California 

Penttinen L. ja Falck H. (2007) Mutkia opintopolulla: keskeyttämistä harkitsevien ohjaustarpeet ja 

haettu ohjaus. Teoksessa Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa. Toim. Lairio M. ja Penttilä M. 

Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 

Poikela E. & Vuorinen V. (2008) Yliopisto-opiskelun laatu - Arviointi oppimisen ja opettamisen 

kehittäjänä. Teoksessa: Laatua opiskeluun - Oppiminen ja opetus yliopistossa. Toim. Poikela E. ja 

Poikela S. Juvenes Print Oy, Tampere 

Puhakka A. ja Rautopuro J. (2001) Pätkillä tieteen huipulle. Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 

2001. Joensuun yliopistopaino, Joensuu 

Puhakka A. ja Rautopuro J. (2008) ”Eipä nää riennot paljon huvita…” Mikä vie ilon yliopisto-

opetuksesta ja tutkimuksesta? Teoksessa: Pedagoginen hyvinvointi. Toim. Lappalainen K., Kuittinen 

M. ja Meriläinen M. Painosalama Oy, Turku 

Rajala R. (1993) Lapin yliopiston opiskelijoiden opiskeluongelmat, toiminta oppimistilanteissa ja 

opintotyytyväisyys. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Sarja B. Yliopistopaino, 

Rovaniemi 

https://biologia.drupal.oulu.fi/sites/default/files/content/files/BiologiaOpas14_15_0.pdf
https://biologia.drupal.oulu.fi/sites/default/files/content/files/BiologiaOpas15_16_0.pdf
http://www.oulu.fi/biologia/


 

 

69 

 

Ranta E. (2011) Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Opiskelun haasteet lukiossa ja ammatillisessa 

oppilaitoksessa. Teoksessa: Opiskeluterveys. Toim. Kunttu K., Komulainen A., Makkonen K. ja 

Pynnönen P. Bookwell Oy, Porvoo 

Rantasuo T. (2014) Tutkinnon suorittaneiden ura-ja työmarkkinaseuranta - Vuonna 2009 

valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopisto, Oulu 

Rautopuro J. ja Korhonen V. (2011) Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin 

kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa: Korkeajännityksiä - kohti osallistuvaa luovaa korkeakoulutusta. 

Toim. Mäkinen M., Korhonen V., Annala J., Kalli P., Svärd P. ja Värri V.-M. Tampereen 

yliopistopaino Oy, Tampere 

Reece J., Urry L., Cain M., Wasserman S., Minorsky P. ja Jackson R. (2011) Campbell Biology. 

Pearson Education Inc., San Francisco 

Renninger A. ja Hidi S. (2002) Student Interest and Achievement: Developmental Issues Raised by 

a Case Study. Teoksessa: Development of achievement motivation. Toim. Wigfield A. ja Eccles J. 

Academic Press, Michigan  

Ruohotie P. (1998) Motivaation, tahto ja oppiminen. Oy Rastor Ab, Helsinki s.31-35 

Saukkonen S. (2005) Antakaa meille ihmisiä - Yliopisto-opiskelijoiden toive ihmiskasvoisesta 

ohjauksesta. Teoksessa: Ohjaus yliopisto oppimisympäristössä. Toim. Nummenmaa A., Lairio M., 

Korhonen V. ja Eerola S. Juvenes Print Oy, Tampere 

Siltala J. (2007) Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 

Taloudellinen Tiedostustoimisto (2009) Nuorten arvot ja elämä - tutkimus. <https://www.tat.fi/wp-

content/uploads/2012/06/Nuorten-arvot-ja-el%C3%A4m%C3%A4.pdf> Luettu 21.2.2017 

Tenhula T. ja Pudas A. (1994) Tutorointi suomalaisessa korkeakouluopetuksessa: holhousta vai 

opiskelun tukemista? Oulun yliopiston opintotoimen julkaisusarja. Sarja A7. Oulun yliopistopaino, 

Oulu 

Tinto V. (1975) Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. 

Review of Educational Research 45 (1) 89-125 

Tinto V. (1996) Reconstructing the First year of College. Planning for Higher Education 25 (1) 1-6 

Tinto V. (2006) Research and Practice of Student Retention: What Next? Journal of College Student 

Retention 2006-2007 (8) 1-19 

https://www.tat.fi/wp-content/uploads/2012/06/Nuorten-arvot-ja-el%C3%A4m%C3%A4.pdf
https://www.tat.fi/wp-content/uploads/2012/06/Nuorten-arvot-ja-el%C3%A4m%C3%A4.pdf


 

 

70 

 

Tirri R., Lehtonen J., Lemmentyinen R., Pihakaski S. ja Portin P. (2006) Biologian sanakirja. Otavan 

kirjapaino Oy, Keuruu 

Topping K. (1996) The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and 

review of the literature. Higher education 32, s. 321-345 

Tuomi J. ja Sarajärvi A. (2012) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hansaprint Oy, Vantaa 

Tuominen-Soini H. (2015) Onko nuorella kaikki hyvin, jos koulussa menee hyvin? Teoksessa: 

Positiivisen psykologian voima. Toim. Uusitalo-Malmivaara L. Bookwell Oy, Juva 

Turun yliopisto a. <http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/Sivut/home.aspx> Luettu 

13.3.2017  

Turun yliopisto b. <http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/opiskelu/fm-

tutkinto/Sivut/home.aspx> Luettu 13.3.2017 

Ulriksen L., Madsen M. ja Holmegaard T. (2010) What do we know about explanations for drop 

out/opt out among young people from STM education programmes? Studies in Science Education 46 

(2) s. 209-244  

Vanhala M. (1997) Tutoroinnin kokemuksia kartoitettu korkeakouluista. Peda-forum 

korkeakoulupedagoginen tiedotuslehti 1/1997. s. 7-8 

Vehkalahti K. (2008) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Vammalan Kirjapaino Oy, 

Vammala 

Voutilainen U. ja Haapaniemi T. (2001) Ohjauksella opiskelun hallintaa. Teoksessa: Ohjaus - 

opiskelun voimavara: Joensuun, Kuopion ja Oulun yliopistojen ja Lappeenrannan teknillisen 

korkeakoulun opiskelijanohjaushankkeen ensimmäisen toimintavuoden raportti. Toim. Voutilainen 

U. ja Haapaniemi T. Kuopion yliopiston painatuskeskus, Kuopio 

Vuori V. (2011) Työelämään siirtyminen. Teoksessa: Opiskeluterveys. Toim. Kunttu K., Komulainen 

A., Makkonen K. ja Pynnönen P. Bookwell Oy, Porvoo 

Watson G., Johnsson G. ja Austin H. (2004) Exploring relatedness to field of study as an indicator of 

student retention. Higher Education Research & Development 23 (1), 57-72 

Yliopistolaki 558/2009. <https://www.edilex.fi/he/fi20090007.pdf> Luettu 13.3.2017 

Yorken M. (2000) The Quality of the Student Experience: What can institutions learn from data 

relating to non-completion? Quality in Higher Education 6 (1), 61-75 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/opiskelu/fm-tutkinto/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/opiskelu/fm-tutkinto/Sivut/home.aspx


 
 

71 
 

Liitteet  
Liite 1: Tutkimuksessa hyödynnetty sähköinen kyselylomake 

 

Kysely biologian opinnoista 

 

1. Ikä * 

 

 

 

 

2. Sukupuoli * 

 

 Nainen 

 

 Mies 

 

3. Aloitusvuosi * 

 

 

 

 

4. Suoritetut biologian tutkinnot * 

 

 Kandin tutkinto 

 

 Maisterin tutkinto 

 

 Tohtorin tutkinto 

 

 Ei vielä valmista tutkintoa 

 

5. Luettele syitä siihen, miksi hait opiskelemaan biologiaa? * 
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6. Oliko biologia ensimmäinen vaihtoehtosi (sinä vuonna, kun pääsit sisään)? * 

 

 Kyllä 

 

 Ei 

 

7. Millaisia odotuksia sinulla oli biologian opiskelusta? (Millaisia kursseja odotit, millaista opiskelu käytännössä tulisi olemaan 

yms.) * 

 

 

 

 

 

8. Ovatko odotukset mielestäsi täyttyneet? Perustele. * 

 

 

 

 

 

 

9. Hakiessasi opiskelemaan biologiaa, muistatko ajatelleesi jotain tiettyä ammattia, johon tähtäät? * 

 

 Kyllä 

 

 Ei 

 

 

10. Mikä se oli? * 

 

 

 

 

 

 

11. Hakiessasi opiskelemaan biologiaa, oliko sinulla jonkinlainen kuva mitä suuntautumisvaihtoehtoa (eläinfysiologia, 

eläinekologia, kasvifysiologia, kasviekologia, genetiikka) aiot lukea? * 

 

 Kyllä 

 

 Ei 
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12. Onko tämä muuttunut opintojen aikana? * 

 

 Kyllä 

 

 Ei 

 

13. Mistä syistä olet vaihtanut biologian suuntautumisvaihtoehtoa? * 

 

 

 

 

 

 

14. Oletko koskaan opintojen aikana harkinnut lopettavasi biologian opinnot? * 

 

 Kyllä 

 

 En 

 

15. Mistä syistä päädyit harkitsemaan biologian opintojen keskeyttämistä? * 

 

 

 

 

 

 

16. Mistä syistä olet kuitenkin jäänyt opiskelemaan biologiaa? * 

 

 

 

 

 

 

17. Aiotko lopettaa biologian opinnot kesken? (Ennen maisterin tutkintoa). Perustele. * 
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18. Oletko harkinnut hakevasi muihin aloihin? * 

 

 Kyllä 

 

 En 

 

19. Mihin muille aloille olet harkinnut hakevasi? * 

 

 

 

 

 

 

20. Saitko lukion aikana opinto-ohjausta tulevia opiskeluja tai ammatin valintaa varten? * 

 

 Kyllä 

 

 Ei 

 

21. Minkälaista ohjausta sait ja oliko se mielestäsi riittävää? * 

 

 

 

 

 

 

22. Olisiko se mielestäsi ollut tarpeellista? * 

 

 

 

 

 

23. Millaisia biologian alan töitä uskot tekeväsi tulevaisuudessa? Perustele. * 

 

 

 

 

 

24. Kerro vapaasti ajatuksiasi tai kokemuksiasi biologian opintoihin hakemisesta tai biologian opiskelusta. * 

 

 


