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Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi valittujen kokemuksia – Toinen reitti 

yliopistoon -hankkeessa toteutetun kyselyn tuloksia 

 

1. Kyselystä 

 

Tässä raportissa esitellään pääpiirteittäin Toinen reitti yliopistoon -hankkeen (TRY) 

työpaketti 4:n (”Opintopalvelut sekä neuvonta ja ohjaus”, Toinen reitti yliopistoon -internet-

lähde) järjestämän keväällä 2019 tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyn tarkoituksena oli 

kartoittaa 

 ”avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (esim. avoimen yliopiston 

 väylä) tutkinto-opiskelijaksi valittujen opiskelijoiden kokemuksia opintoihin 

 liittyvästä tiedotuksesta, neuvonnasta ja ohjauksesta. Kiinnostuksen kohteena ovat 

 myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen tuomat valmiudet tutkinto-

 opiskeluun yliopistossa sekä miten tutkinto-opiskelijaksi siirtyminen sujui.” 

 (kyselomake, Liite 1).  

Kysely suoritettiin sähköisellä lomakkeella 4. helmikuuta – 10.maaliskuuta 2019 nimellä 

”Kysely avoimien yliopisto-opintojen perusteella valituille”. Kysely koostui 58 kohdasta, 

jotka oli jaoteltu neljään osioon (1. taustatiedot, 2. opiskelu avoimessa yliopistossa, 3. haku ja 

siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi sekä 4. tutkinto-opiskelu yliopistossa, ks. liite 1: 

Kyselylomake). Opiskelijoilta kysyttiin kokemuksia ajalta ennen avoimessa yliopistossa 

opiskelua, avoimen opintojen suorittamisesta ennen tutkinto-opiskelun alkua, tutkinto-

opiskeluun hakemisesta ja siirtymistä sekä varsinaisesta tutkinto-opiskelusta. 

Työstäminen ja suunnittelu kyselyn osalta alkoi syyskuussa 2018 työpaketti 4:n (tästedes TP 

4) valmisteluryhmän kesken. Kyselyn laatimisessa apuna käytettiin mm. Jyväskylän 

yliopistosta avoimen yliopiston opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi siirtymistä selvittäneen 

pro gradu -tutkielman kyselyä (Hurri 2003, Joustava siirtyminen, Avoimen yliopiston 

opiskelijasta yliopiston perusopiskelijaksi). Kyselyä työstettiin valmisteluryhmän lisäksi koko 

TP 4:n henkilöstön, hankkeen muiden työpakettien vetäjien, TRY-hankkeen 

projektipäällikön, sekä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen tietosuojavastaavien kanssa 

ennen e-lomakkeen julkaisua. 

Kysely suoritettiin suomenkielisellä, julkisella e-lomakkeella (elomake.uef.fi, ohjelmiston 

kehittäjä Eduix.fi), jonka linkki kussakin yliopistossa lähetettiin eri kanavia pitkin TP 4:n 

yhteyshenkilöiden kautta. Ohjeistuksena oli jakaa lomake viimeisen viiden vuoden aikana 

avointen yliopisto-opintojen perusteella tutkinto-opiskelijoiksi valituille opiskelijoille. 

Kyselystä tiedotettiin myös hankkeen, yliopistojen ja avointen yliopistojen www-sivuilla sekä 

some-kanavissa. Yksityiskohtaista tietoa ei kerätty siitä, mitä kaikkia kanavia käyttäen kukin 



2 
 

yliopisto materiaalin keräsi, tai kuinka monta henkilöä kysely saavutti. Tulosraportti on 

laadittu kevään ja kesän 2019 aikana.1 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn tuli 661 vastausta. Vastaajista 15,8 % on valmistunut ja 84,2 % 

suorittaa vielä tutkintoaan. On huomattava, että n vaihtelee kysymyksestä toiseen, sillä 

jokainen vastaaja ei ole välttämättä vastannut jokaiseen kysymykseen. Taulukossa 1 on 

eritelty vastaajamäärät yliopistoittain. Vastauksia on 10 eri yliopistosta. Yhteensä 88,2 % 

kaikista vastaajista on Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Vaasan yliopistoista. 

Tulososiossa vastaukset käydään läpi kohta kohdalta kokonaisuutena kyselyn keräämien 

vastauksien osalta. Yliopistokohtaiset vastaukset on eritelty liitteessä 3. 

 

  

                                                           
1 Tulosraportin on laatinut projektitutkija Tuomo Kuivalainen Turun yliopistosta. Erityiskiitos ohjauksesta 
tutkijatohtori Nina Haltialle Turun yliopistosta. 

Taulukko 1: Vastaajien yliopistot 

Yliopisto n % 

Itä-Suomen yliopisto 237 36,2 % 

Jyväskylän yliopisto 118 18,0 % 

Turun yliopisto 117 17,9 % 

Tampereen yliopisto 54 8,3 % 

Vaasan yliopisto 51 7,8 % 

Helsingin yliopisto 32 4,9 % 

Oulun yliopisto 16 2,4 % 

Aalto-yliopisto 13 2,0 % 

Åbo Akademi 11 1,7 % 

Lapin yliopisto 5 0,8 % 

yht. 654 100,0 % 
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2. Tiivistelmä 

 

Vastaajien taustatiedot 

 Kyselyyn tuli 661 vastausta. Vastaajista 15,8 % on valmistunut ja 84,2 % suorittaa 

vielä tutkintoaan. Reilu neljäsosa on alle 30-vuotiaita. Noin puolet vastaajista (47 %) 

on alle 40-vuotiaita ja puolet yli 40-vuotiaita (53 %). Tutkintonsa jo suorittaneista 

vastaajista yli 40-vuotiaiden osuus on yli 78 %. 

 Vastaajat suorittivat yhteensä 29:ää eri tavoitetutkintoa. Viisi yleisintä tieteenalaa 

(kasvatustiede, kauppatieteet, filosofian maisteri, terveystieteet ja hallintotieteet) 

muodostavat yhteensä hieman yli kolme neljäsosaa (76,7 %) kaikista tutkintoaloista.  

 Vastaajien kaksi yleisintä koulutustaustaa ennen avoimessa yliopistossa opiskelua 

olivat lukio ja ammatillinen puoli (ammattikoulu, ammattiopisto tai 

väistynyt/vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto), noin 30 % kumpaakin. Hieman alle 

40 %:lla vastaajista on aiempi korkeakoulututkinto, ja heistä kahdella kolmesta on 

AMK-tutkinto.  

 Neljä viidestä vastaajasta oli työelämässä avoimessa yliopistossa opiskellessaan, ja 

heistä lähes 80 % päätoimisesti. Työelämässä päätoimisesti olleista avoimen 

opiskelijoista suurin osa oli aikuisopiskelijoita: lähes kaksi kolmasosaa oli yli 40-

vuotiaita. Välillä työelämässä olleista lähes kaksi kolmasosaa oli alle 40-vuotiaita, ja 

45 % oli alle 30-vuotiaita. 

 Hieman yli 47 % vastanneista oli suorittanut yli 90 opintopistettä avoimessa 

yliopistossa ennen tutkinto-opiskelun aloittamista, ja noin kolmasosa yli 100 

opintopistettä. Noin puolet vastanneista oli käyttänyt 2 vuotta tai vähemmän 

avoimessa yliopistossa opiskeluun, ja lähes 40 % vastanneista oli opiskellut 

avoimessa yliopistossa kolme vuotta tai enemmän ennen tutkinto-opiskeluun 

siirtymistä.  

Kokemukset opiskelusta avoimessa yliopistossa  

 Neljä viidestä vastaajasta koki, että avoimessa yliopistossa he saivat selkeän kuvan 

opiskelemastaan aineesta ja oppivat hyödyllisiä opiskelutaitoja, itsearvointia sekä 

tieteellisen kirjoittamisen taitoja. 

 Suuri osa opiskelijoista koki saaneensa neuvontaa sitä kaivatessaan: kaksi kolmesta 

koki tietävänsä, mistä hakea tietoja ja neuvontaa. Lähes 70 % ilmoitti saaneensa 

tietoja ja neuvontaa tarvittaessa. Opinto-ohjauksen tarve avoimessa yliopistossa 

vaihteli, sillä noin 44 % vastaajista ilmoitti, ettei tarvinnut opinto-ohjausta, kun taas 

noin 38 % ilmoitti tarvitsevansa sitä. 

Kokemukset hausta ja siirtymisestä tutkinto-opiskelijaksi 

 Yleisimmät tietolähteet hakumahdollisuuksista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa 

yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella olivat internet-lähteet 

(Opintopolku.fi:n tai Avoinyliopisto.fi:n kaltaisten palveluiden internetsivut 39,8 %), 

sekä yliopistojen omat www-sivut (39,5 %). Noin 37 % vastaajista ilmoitti saaneensa 
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tietoa avoimen yliopiston henkilöstöltä (opinto-ohjaajat, opettajat, tuutorit yms). 

Perheenjäseneltä, sukulaiselta, kaverilta tai tuttavalta sekä muilta avoimen yliopiston 

opiskelijoilta ja työkavereilta tietoa löytäneiden vastausmäärät ovat 10–15 %:n 

tienoilla. Lukion tai jonkin toisen oppilaitoksen opinto-ohjaajilta tietoa oli saanut vain 

hieman yli 3 %. 

 Vastaajat kokevat saaneensa avoimen opinnoista etenkin itseluottamusta (n. 75 %), 

sekä olleensa hakiessaan tietoisia siitä, millaista tutkintoa lähtevät tavoittelemaan (n. 

84 %). Lähes kaksi kolmesta ilmoitti innostuneensa avoimen opintojen aikana 

opiskelusta niin, että haluaa tutkinto-opiskelijoiksi, mutta samalla lähes yhtä suuri 

osuus, noin 60 %, on ilmaissut tietäneensä jo avoimeen hakiessaan hakeutuvansa 

tutkinto-opiskelijaksi. Vain alle 12 % vastaajista pitää tutkinto-opiskelijaksi 

päätymistä sattumana. 

 

Vastaajien motivaatio tutkinto-opiskelijaksi hakeutumiseen 

 

 Yli 90 % vastaajista kertoi avoimessa kysymyksessä merkittävinä kokemiaan syitä 

avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakemiseen. 

Vastaajien ilmoittamista motivaatioiden lähteistä osa jaettiin tässä kokemusperäisiin 

syihin (esim. opiskelijan kiinnostus, halu saattaa keskeen jääneet opinnot loppuun tai 

toteuttaa vanha haave opiskelusta, halu näyttää tai todistaa kyvykkyys yliopisto-

opintoihin, tai varmuus omasta alasta ja/ tai taidoista) ja ulkoisiin syihin (kuten selkeä 

tutkintotavoitteisuus, olosuhteet, kuten ikä, elämäntilanne tai työllisyystilanne, 

mahdollisuus opiskella etänä tai monimuoto-opintoina, avoimesta yliopistosta saatu 

palaute tai opintomenestys tai henkilökunnan, ohjaajien tai opettajien tuki). Jotkut 

ilmaisivat myös selkeän tavoitteen edetä työurallaan, vaihtaa alaa tai parantaa 

työllisyysmahdollisuuksiaan. 

 Useimmiten vastauksista käy ilmi joukko useita vastaajalle merkityksellisiä eri 

tekijöitä eikä mikään tietty yksittäinen asia. 

 

Kokemukset tutkinto-opiskelusta yliopistossa 

  

 Vastaajista noin 60 % ilmoitti opiskelutahtinsa olevan odotustensa mukaista. 

Tutkintoaan vielä suorittavien arvioinnit opiskeluajan kokonaispituudesta erosivat 

valmistuneiden ilmoittamista kokemuksista: vain yksi neljästä arvioi suorittavansa 

tutkinnon alle kahdessa vuodessa, mutta valmistuneista lähes kaksi kolmasosaa 

ilmoitti tehneensä näin. Noin kolme neljäsosaa arvioi valmistuvansa alle viidessä 

vuodessa, kun tässä ajassa yli 90 % valmistuneista oli ilmoittanut jo päättäneen 

opintonsa. 

 Vanhemmat tutkintoa suorittavat opiskelijat suorittavat vuodessa hieman vähemmän 

opintopisteitä kuin nuoremmat. 21–30-vuotiaista noin kolmasosa ilmoitti 

suorittavansa yli 60 opintopistettä vuodessa ja neljä viidestä suorittavansa yli 40 

opintopistettä vuodessa. Yli 51-vuotiaista puolestaan noin neljäsosa ilmoitti 

suorittavansa yli 60 opintopistettä, ja yli 40 opintopistettä suoritti vain hieman yli 
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puolet. Reilu kymmenes vanhemmista opiskelijoista ilmoitti suorittavansa alle 20 

opintopistettä vuodessa, kun taas nuoremmista vain pari prosenttia ilmoitti tekevänsä 

näin. 

 Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää avoimen yliopiston mahdollisuuksia suorittaa 

opintoja etänä ja verkossa tutkinto-opiskelua joustavampana. Niin ikään noin kaksi 

kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että tutkinto-opiskelu ei yllättänyt 

kuormittavuudellaan. Yli 60 %:lla vastaajista näyttää olevan luottamusta omiin 

opiskelutaitoihinsa. Lisäksi he kokivat menestyvänsä erinomaisesti opinnoissaan. 

 Pääsääntöisesti vastaajat kokivat avoimen yliopiston valmentaneen tutkinto-

opiskeluun hyvin, ja kokivat opintojen sujuvan menestyksekkäästi (yli 60 % 

vastanneista). Yli 85 % vastaajista koki oman motivaationsa korkeaksi.  
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3. Vastaajien taustatiedot 

 

Taustatiedoissa on selvitetty vastaajien ominaisuuksia kuten ikäjakaumaa, opiskelun 

päätoimisuutta ja koulutustaustaa. Myös opiskeluun liittyviä asioita on selvitetty, kuten 

tavoitetutkintoja, avoimesta yliopistosta kertynyttä opintopistemäärää ja avoimen opintoihin 

käytettyä aikaa ennen tutkintoon hakeutumista.  

Taulukko 2: Vastaajien ikä 

Ikä n % 

 –20 5 0,8 % 

21–30 170 25,8 % 

31–40 133 20,2 % 

41–50 187 28,4 % 

51– 163 24,8 % 

yht. 658 100,0 % 

Ikäjakauman osalta (taulukko 2) vastaajat jakautuvat yli 20-vuotiaista alkaen melko tasaisesti. 

Vastaajista hieman reilu neljäsosa, noin 27 %, on alle 30-vuotiaita. Vastaajien osuudet 

jakautuvat tasaisesti 40 vuoden molemmin puolin: alle 40-vuotiaita on noin 47 % ja yli 40-

vuotiaita 53 % vastaajista. Alle 20-vuotiaita on hyvin pieni osuus, noin prosentti kaikista 

vastanneista, kun taas Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2012 hieman yli puolet 

uusista alempaa korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista olivat 20-vuotiaita tai 

nuorempia (verkkolähde, Tilastokeskus), joten siihen verrattuna avoimen väylän kautta 

valitut kyselyyn vastanneet ovat suhteessa huomattavasti vanhempia kuin uudet opiskelijat 

yleensä. 

                                                           
2 Tutkinnot on yhdistelty vastauksista. Kasvatustiede: kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti, kasvatustieteen 

kandidaatti ja maisteri.  
3 Kauppatieteet: kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri.  
4 Filosofian maisteri: filosofian maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian 

maisteri, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, luonnontieteiden kandidaatti, psykologian kandidaatti ja filosofian 
maisteri.  
5 Terveystieteet: terveystieteiden maisteri, terveystieteiden kandidaatti, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri, liikuntatieteiden 

maisteri.  
6 Hallintotieteet: hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri. 

Taulukko 3: Ylin tavoitetutkinto 

Tutkintoala n % 

Kasvatustiede 2 116 17,8 % 

Kauppatieteet 3 113 17,3 % 

Filosofian maisteri 4 99 15,1 % 

Terveystieteet 5 96 14,7 % 

Hallintotieteet 6 77 11,8 % 
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Lomakkeessa kysyttiin vastaajan tavoitetutkintoa. Vastauksia käsiteltäessä näitä yhdisteltiin 

laajemmiksi luokiksi (Taulukko 3). Näin pystyttiin karkeasti tarkastelemaan vastaajien 

opintoaloja. Vastaajat suorittivat yhteensä 29:ää eri tavoitetutkintoa, ja vastaajien yleisimmät 

tieteenalat, kasvatustiede ja kauppatieteet, muodostavat yhteensä hieman yli kolmasosan 

kaikista tutkintoaloista, ja viisi yleisintä hieman yli kolme neljäsosaa (76,7 %). Tekniikan 

alalta ei ole suurta osuutta vastauksia. Alle 4 % vastaajista tähtää diplomi-insinöörin 

tutkintoon. 

Taulukko 4 näyttää vastaajien ilmoittamat koulutustaustat ennen avoimessa yliopistossa 

opiskelua. Vastaajien kaksi yleisintä koulutustaustaa olivat lukio ja ammatillinen tutkinto. 

Tästä koulutustaustasta oli yhteensä yli 60 % vastanneista. Aiempi korkeakoulututkinto oli 

yhteensä 37,4 %:lla vastanneista, ja näistä tutkinnoista kaksi kolmesta ovat AMK-tutkintoja 

(noin neljäsosa kaikista vastanneista). Yhteensä 13 prosentilla vastaajista oli 

korkeakoulututkinto, joka ei ole AMK-pohjainen. Pienimmät vastausmäärät olivat 

                                                           
7 Yhteiskuntatieteet: yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri.  
8 Oikeustiede: oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri, oikeustieteen maisteri. 
9 Diplomi-insinööri: diplomi-insinööri, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri. 
10 Valtiotieteet: valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri, valtiotieteiden maisteri. 
11 Taiteet: Kuvataiteen kandidaatti ja maisteri, musiikin kandidaatti ja maisteri. 
12 Teologia: teologian kandidaatti ja maisteri, teologian maisteri 

Yhteiskuntatieteet 7 64 9,8 % 

Oikeustiede 8 28 4,3 % 

Diplomi-insinööri 9 25 3,8 % 

Valtiotieteet 10 25 3,8 % 

Taiteet 11 5 0,8 % 

Teologia 12 5 0,8 % 

Yht. 653 100,0 % 
 

Taulukko 4: Aiempi koulutus 

 n % 

peruskoulu, keskikoulu, kansakoulu tai kansalaiskoulu 6 0,9% 

osa lukiota, lukio tai ylioppilastutkinto 209 31,7% 

ammattikoulu, ammattiopisto, opistoasteen tutkinto 198 30,0% 

AMK-tutkinto 149 22,6% 

ylempi AMK-tutkinto 13 2,0% 

alempi korkeakoulututkinto 18 2,7% 

ylempi korkeakoulututkinto 57 8,7% 

lisensiaatti tai tohtori 9 1,4% 

yht. 
659 100,0% 
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koulutusasteiden ääripäissä; noin prosentin osuus vastanneista oli käynyt perusasteen tai oli 

suorittanut lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. 

  

 

Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon opiskelijat olivat tehneet opintoja avoimessa yliopistossa 

ennen siirtymistään tutkinto-opiskelijaksi. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka pitkän ajan 

kuluessa he olivat nämä opinnot suorittaneet. Taulukossa 5 näkyvät vastaukset sekä 

opintopisteistä että avoimen yliopiston opiskeluajoista. 90 opintopistettä on avoimen 

opintopisteiden suhteen vastauksia jakava määrä, jonka molemmin puolin vastaukset 

jakautuvat tasaisesti: hieman yli 47 % vastanneista oli suorittanut yli 90 opintopistettä, ja noin 

52 % alle 90 opintopistettä. Alle 35 opintopistettä oli suorittanut vain noin 12 % vastaajista, 

eli alle puolet siitä määrästä, joka on suorittanut yli 100 opintopistettä avoimen yliopiston 

kautta. 

Noin puolet vastanneista, hieman alle 50 %, oli käyttänyt 2 vuotta tai vähemmän avoimessa 

yliopistossa opiskeluun (Taulukko 5). Lähes 40 % vastanneista oli opiskellut avoimessa 

yliopistossa kolme vuotta tai enemmän. Tämä vaihtoehto keräsi suurimman osuuden 

vastauksia kaikista yksittäisistä vastausvaihtoehdoista. Viidesosa vastaajista oli opiskellut 

avoimessa alle vuoden verran ennen tutkinto-opiskelua. 

                                                           
13 Pistehaarukka 66–100 on yhdistelty kyselyn kahdesta pistehaarukasta, 66–90 op ja 91–100 op. 91–100 op 

on opintopistemäärältään pienempi muihin verrattuna (10 op vrt. 15–30 pisteen haarukat), joten se laskettiin 

yhteen edellisen kanssa. Kyselyssä olleet alkuperäiset osuudet olivat 66–90 op: 20,0 % (n=132), sekä 91–100 

op: 13,4 % (n=88). 

Taulukko 5: Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ennen tutkinto-opiskelijaksi 

hakeutumista 

Avoimessa suoritetut opintopistemäärät Avoimen opintojen suoritusajat 

 n %  n % 

1–15 7 1,1 % ½ vuodessa 33 5,0 % 

16–35 69 10,5 % 1 vuodessa 98  14,9 % 

36–65 138 20,9 % 1 ½ vuodessa 82 12,5 % 

66–100 13 220 33,4 % 2 vuodessa 113 17,2 % 

100– 225 34,1 % 2 ½ vuodessa 70 10,6 % 

   3 vuodessa tai yli 262 39,8 % 

yht. 659 100,0 %  658 100,0 % 
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Vastausten mukaan avoimessa oli yleisesti opiskeltu työn ohella. Lähes neljä viidestä 

vastanneesta ilmoitti olleensa työelämässä avoimen opintoja suorittaessa, heistä 80 % 

päätoimisesti (Taulukko 6). Päätoimiset opiskelijat muista korkeakouluista eivät juuri olleet 

suorittaneet avoimen opintoja, heitä oli vain 2 % vastanneista. 

   

Taulukko 7: Vastaajien ikä ja suoritetut tutkinnot 

Ikä –20 21–30 31–40 41–50 51– Yht. 

Tutkinto valmis %  
(n=103) 
 

0,0 % 4,9 % 16,5 % 36,9 % 41,7 % 100,0 % 

Tutkinto kesken %  
(n=555) 
 

0,9 % 29,7 % 20,9 % 26,9 % 21,6 % 100,0 % 

% kaikista 0,8 % 25,8 % 20,2 % 28,4 % 24,8 % 100,0 % 

 

Vastaajien ilmoittaman iän ja tutkinnon valmiiksi saaneiden ristiintaulukoinnissa (Taulukko 

7) voidaan havaita joitakin eroja ikäluokkien välillä. Kaikista vastanneista noin puolet oli alle 

40-vuotiaita (n. 47 %), ja hieman yli puolet yli 40-vuotiaita (n. 53 %), mutta valmistuneista 

vastaajista suurempi enemmistö oli aikuisopiskelijoita, sillä yli 40-vuotiaiden osuus on yli 78 

%. Tutkintoa suorittavien osuudet ikäluokittain taas heijastelevat ikäluokkien osuuksia 

kaikista vastanneista, sillä yli ja alle 40-vuotiaiden osuudet ovat tasaiset (noin 51 % alle 40-

vuotiaita ja 49 % yli 40-vuotiaita).  

 

Taulukko 8: Vastaajien ikä ja työllisyys  

Ikä –20 21–30 31–40 41–50 51– Yht. 

Osuus päätoimisesti töissä olevista %  

(n=412) 
0,2 % 13,1 % 22,3 % 36,2 % 28,2 % 100,0 % 

Osuus välillä työelämässä olevista %  

(n=111) 
0,0 % 45,5 % 20,9 % 11,8 % 21,8 % 100,0 % 

Osuus ei töissä opiskelun ohella %  

(n=98) 
4,1 % 57,1 % 8,2 % 14,3 % 16,3 % 100,0 % 

Osuus kaikista kysymykseen vastanneista  

% 
0,8 % 25,8 % 20,2 % 28,4 % 24,8 % 100,0 % 

 

Taulukko 6: Avoimessa yliopistossa opiskelun luonne 

 n % 

Päätoimisesti töissä 413 62,7% 

Välillä työelämässä 111 16,8% 

Ei töitä avoimessa opiskelun ohella 98 14,9% 

Päätoiminen opiskelu toisessa korkeakoulussa 13 2,0% 

Opinto- vuorottelu- tai muu toimivapaa 24 3,6% 

yht. 659 100,0% 
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Vastaajien iän ja avoimen aikana opiskelun päätoimisuuden kolmen yleisimmän kategorian 

(yhteensä yli 94 % vastanneista) ristiintaulukoinnista (Taulukko 8) käy ilmi, että työelämässä 

päätoimisesti olevista avoimen opiskelijoista yli 64 % oli yli 40-vuotiaita, kun taas välillä 

työelämässä olleista lähes kaksi kolmasosaa oli alle 40-vuotiaita. Niistä, jotka eivät olleet 

työelämässä avoimen opintojen ohella, oli huomattava osa, yli 60%, alle 30-vuotiaita. 

Työelämässä päätoimisesti olleista suurin osa oli siis aikuisopiskelijoita, mutta välillä 

työelämässä olleista löytyy huomattava osuus myös nuoria aikuisia: heistä 45 % oli alle 30-

vuotiaita. 

 

Yleisesti vastanneista valtaosa on tutkintoaan vielä suorittavia, päätoimisesti tai osittain 

työssäkäyviä toisen asteen tutkinnon suorittaneita opiskelijoita. Ikähaarukka 

vuosikymmenittäin on kohtalaisen tasaista 20 ikävuoden jälkeen, ja noin puolet vastanneista 

on alle 40-vuotiaita ja puolet yli 40-vuotiaita. Opintopisteiden ja opintoaikojen suhteen noin 

puolet on suorittanut yli 90 opintopistettä, ja noin puolet on käyttänyt opintoihinsa enemmän 

kuin kaksi vuotta. 
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4. Kokemukset opiskelusta avoimessa yliopistossa 

 

Kyselyn toinen osio koostui 14 väittämästä, joihin on vastattu viisiportaisella Likert-

asteikolla. Ensimmäiset seitsemän väittämää painottavat opinto-ohjausta ja tietojen ja 

neuvojen saamista opintojen alkaessa avoimessa yliopistossa. Seuraavat seitsemän väittämää 

koskevat avoimessa yliopistossa opiskelua muilta osa-alueilta. Jokaisessa osiossa kaikkien 

taitoja koskevien väitteiden kohdalla on huomioitava, ettei kysely testaa varsinaisia taitoja 

vaan ainoastaan vastaajien omaa kokemusta niistä. 

Taulukko 9: Kokemukset opinto-ohjauksesta avoimessa yliopistossa. Prosenttijakaumat, 
kyselyn väitteet 9-15; 1= täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / 
kysymys ei koske minua, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 

Kun aloitin opinnot avoimessa yliopistossa... 1 2 3  4  5 

9. laadin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
(HOPS). 34,6 % 13,3 % 6,7 % 15,8 % 29,6 % 

10. olisin tarvinnut enemmän opinto-ohjausta 
opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. 23,7 % 33,7 % 12,6 % 20,4 % 9,6 % 

11. tiesin, mistä löydän tarvitsemiani tietoja ja 
neuvoja. 3,5 % 17,8 % 12,1 % 41,2 % 25,4 % 

12. sain opinto-ohjausta siihen, kuinka lähden 
suunnittelemaan opintojani kohti 
yliopistotutkintoa. 

25,5 % 21,6 % 15,4 % 21,2 % 16,3 % 

13. oli vaikeaa löytää tarvitsemiani tietoja ja 
neuvoja opintoihin. 24,2 % 37,2 % 16,2 % 17,2 %  5,2 % 

14. minulla ei ollut tarvetta saada opinto-ohjausta 
 18,9 % 25,6 % 17,2 % 24,0 %  14,3 % 

15. sain tietoa ja neuvontaa silloin kun sitä 
tarvitsin. 3,3 % 11,1 % 16,0 % 35,8 % 33,8 % 

 

Taulukko 9 kuvaa kyselyn väitteiden 9–15 kysymysten vastausten osuuksien jakautumista. 

Kaksi kolmesta ovat jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen 11 kanssa (tiesin, mistä 

löydän tarvitsemiani tietoja ja neuvoja), joten suuri osa vastanneista opiskelijoista ilmaisevat 

olleensa tietoisia tiedotuksen ja neuvonnan saatavuudesta. Myös opinto-ohjauksen tarve 

näyttää vaihdelleen: väitteessä 14 (minulla ei ollut tarvetta saada opinto-ohjausta) jokseenkin 

tai täysin samaa mieltä olevia on yhteensä yli 38 % vastanneista ja eri mieltä olevia noin 44 

%. Väitteen 15 (sain tietoja ja neuvontaa, kun sitä tarvitsin) kanssa jokseenkin tai täysin eri 

mieltä on noin 14 % kaikista vastanneista, ja samaa mieltä lähes 70 %. Väitteessä 12 (sain 

opinto-ohjausta siihen, kuinka lähden suunnittelemaan opintojani kohti ylioppilastutkintoja) 

taas huomattavasti pienempi osa, reilu kolmasosa, on samaa mieltä. 
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Väite 9 on esimerkki tapauksesta, jossa vastausten hajonta on suurta (45 % samaa mieltä, 47 

% eri mieltä) ja asteikon ääripäät ovat keränneet suuren osuuden vastauksista, ja vaihtoehdon 

3 valinneiden osuus on myös kaikista väitteistä pienin. Kysymyksenasettelun voidaan katsoa 

vaikuttavan tähän: HOPS joko laaditaan tai sitä ei laadita.  

Taulukko 10: Avoimessa yliopistossa opiskelu. Prosenttijakaumat, kyselyn väitteet 16–22;  

1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / kysymys ei koske minua, 
4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 

Väittämä 1 2 3 4 5 

16. Avoimen yliopiston opintojen myötä tiesin 
millaista pääainetta / tutkintoa lähden 
opiskelemaan. 

2,1 % 6,3 % 7,3 % 32,5 % 51,8 % 

17. Olisin tarvinnut enemmän opinto-ohjausta. 
21,5 % 35,2 % 17,4 % 17,5 % 8,4 % 

18. Opinnoissa käytettyjen opiskelutapojen 
myötä sain valmiuksia opiskella yliopistossa. 1,0 % 5,0 % 11,1 % 41,3 % 41,6 % 

19. Opin tiedon tuottamisen ja kriittisen 
arvioinnin taitoja opintojeni myötä. 2,6 % 4,0 % 10,6 % 46,9 % 35,9 % 

20. Osaan arvioida ja ohjata omaa oppimistani 
aiempaa paremmin avoimessa yliopistossa 
suorittamieni opintojen myötä. 

3,2 % 5,0 % 12,5 % 42,7 % 36,6 % 

21. Opin tieteellisen kirjoittamisen taitoja. 
4,5 % 6,6 % 8,9 % 41,7 % 38,3 % 

22. Sain opinto-ohjausta silloin kun sitä tarvitsin. 
5,6 % 14,3 % 20,4 % 34,1 % 25,6 % 

  

Toinen joukko väittämiä on kuvattu taulukossa 10. Suurin osa vastaajista koki, että avoimessa 

yliopistossa he saivat selkeän kuvan opiskelemastaan aineesta, oppivat hyödyllisiä 

opiskelutaitoja, itsearvointia ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja (väitteet 16, 18–21). Näiden 

väitteiden osalta jokseenkin tai täysin samaa mieltä oli ainakin neljä viidestä vastaajasta. Eri 

mieltä olleiden osuudet näissä väitteissä ovat noin 6–10 prosentin luokkaa. Yleisesti 

väitteiden 16–22 kanssa hajonta on pienempää ensimmäiseen joukkoon verrattuna.  

Opinto-ohjausta koskevat väitteet olivat saman suuntaisia aiempien väitteiden kanssa: noin  

60 % koki saaneensa opinto-ohjausta sitä tarvitessaan, ja noin neljäsosa ilmaisi tarvinneensa 

sitä enemmän. Vaihtoehdon 3 olivat valinneet näissä kohdissa useampi kuin muiden 

kysymysten kohdalla (17,4 % ja 20,4 %). Toisin sanoen niitä, joita väite ei heidän mielestään 

koskenut tai jotka olivat epätietoisia, oli suurempi osuus kuin esimerkiksi opiskelutaitoja 

koskevissa väitteissä, joissa tämän vaihtoehdon osuudet ovat 7–12 prosentin välillä. 

Kaiken kaikkiaan avoimessa yliopistossa opiskelua koskevien väitteiden perusteella 

enemmistö kokee tiedotuksen, neuvonnan ja opinto-ohjauksen olleen avoimessa yliopistossa 

suurelta osin saatavilla, mutta opiskelutaitojen karttumisen kokemukseen verrattuna hajontaa 

sekä epätietoisuutta on enemmän. 
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5. Kokemukset hausta ja siirtymisestä tutkinto-opiskelijaksi 

 

Kyselyn kolmannessa osiossa aiheena on avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskelijaksi haku ja 

siirtyminen. Osiossa selvitettiin, mistä hakijat ovat saaneet tietoa hakumahdollisuudesta 

avoimen yliopiston opintojen perusteella. Mukana on väittämiä hakuprosessiin liittyen. 

Tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen syitä on selvitetty avoimella kysymyksellä. 

Taulukko 11: Tietolähteet 

 

Vastaajat löysivät tietonsa hakumahdollisuuksista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa 

yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (Taulukko 11) suurelta osin internet-lähteistä 

sekä avoimen yliopiston muodollisia tiedonlähteitä, kuten hakijapalveluita ja henkilökuntaa, 

hyödyntäen. Yleisimmät tiedonlähteet olivat Opintopolku.fi- tai Avoinyliopisto.fi-palvelujen 

kaltaiset verkkosivut (39,8 %) sekä yliopistojen omat www-sivut (39,5 %). Vastauksien 

osuudet on laskettu erikseen jokaisen tiedonlähteen kohdalle kaikista kyselyyn vastanneista, 

sillä tähän kysymykseen vastaajat pystyivät valitsemaan kaikki käyttämänsä tiedonlähteet.  

Noin 37 % vastaajista ilmoitti saaneensa tietoa avoimen yliopiston henkilöstöltä (opinto-

ohjaajat, opettajat, tuutorit yms), kun taas lukion tai jonkin toisen oppilaitoksen opinto-

ohjaajilta tietoa oli saanut vain hieman yli 3 %. Myös kyselyn myöhemmissä avoimissa 

kysymyksissä nostettiin joissakin tapauksissa esille, kuinka lukion tai toisen asteen opinto-

ohjaajat voisivat aktiivisemmin tiedottaa mahdollisuudesta hakea avoimen opintojen ohella. 

Epäviralliset tietolähteet olivat keränneet huomattavasti vähemmän valintoja: 

perheenjäseneltä, sukulaiselta, kaverilta tai tuttavalta sekä muilta avoimen yliopiston 

Mistä kuulit opinnoista? n 
%-osuudet 
(kaikista 

vastanneista) 

Opintopolku.fi-palvelusta, Avoinyliopisto.fi-palvelusta tai 

vastaavasta 
263 39,8 % 

avoimen yliopiston www-sivuilta 261 39,5 % 

yliopiston hakijapalveluista 247 37,4 % 

avoimen yliopiston henkilöstöltä (opinto-ohjaaja, suunnittelija, 

opettaja, tuutori, sihteeri ym.) 
244 36,9 % 

perheenjäseneltä, sukulaiselta, kaverilta tai tuttavalta 100 15,1 % 

muilta avoimen yliopiston opiskelijoilta, työkavereilta 90 13,6 % 

jostain muualta 59 8,9 % 

infotilaisuuksista, alan messuilta ja tapahtumista 37 5,6 % 

sosiaalisesta mediasta 26 3,9 % 

lukion tai jonkin toisen oppilaitoksen opinto-ohjaajilta tai 

opettajilta 
21 3,2 % 
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opiskelijoilta ja työkavereilta tietoa saaneiden vastausmäärät ovat 10–15 %:n tienoilla. 

Erilaiset infotilaisuudet, messut ja tapahtumat sekä sosiaalinen media olivat harvinaisia 

tiedonlähteitä. Ottaen huomioon, kuinka yleistä tiedon löytäminen internetistä on, on 

huomattavaa, että sosiaalinen media ei juuri toiminut tiedonlähteenä tässä tapauksessa. 

Kyselyn väittämät 25–37 käsittelevät avoimesta tutkinto-opiskeluun hakemista ja siirtymistä 

(Taulukko 12). Nämä koskevat mm. neuvontaa, työmäärää, opiskelijan motivaatiota, 

kiinnostusta ja itseluottamusta. Väitteissä kartoitetaan myös sitä, onko opiskelija tiennyt 

hakeutuvansa tutkintoon jo ennen avoimen opintoja vai onko kiinnostus herännyt niiden 

aikana. 

Taulukko 12: Avoimesta tutkinto-opiskeluun hakeminen ja siirtyminen. Prosenttijakaumat, 
kyselyn väitteet 25-38; 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / 
kysymys ei koske minua, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 

Väittämä 1 2 3 4 5 

25. Sain riittävästi tietoa ja neuvontaa 
mahdollisuudesta hakea yliopiston tutkinto-
opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen 
opintojen perusteella. 

5,3 % 14,3 % 11,4 % 34,9 % 34,1 % 

26. Tiesin heti avoimeen yliopistoon hakeutuessani 
haluavani jatkaa opiskelua yliopistossa tutkinto-
opiskelijana. 

18,8 % 13,3 % 7,9 % 16,6 % 43,4 % 

27. Oli helppoa löytää tietoa siitä, miten avoimen 
yliopiston opintojen perusteella voi hakea 
yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. 

5,5 % 19,7 % 14,3 % 37,0 % 23,5 % 

28. Kiinnostuin avoimen yliopiston opintojen aikana 
opiskelusta niin, että halusin hakea tutkinto-
opiskelijaksi. 

11,6 % 7,8 % 17,1 % 21,9 % 41,6 % 

29. Minun oli vaikea saada selville mitä opintoja ja 
minkä verran minun tulisi suorittaa avoimessa 
yliopistossa voidakseni hakea avoimen yliopiston 
opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi. 

34,6 % 32,7 % 11,3 % 15,3 % 6,1 % 

30. Opintoja piti suorittaa kohtuuttoman paljon 
pystyäkseen hakemaan tutkinto-opiskelijaksi 
avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen 
perusteella.  

40,6 % 29,8 % 11,8 % 9,6 % 8,2 % 

31. Avoimen opintojen myötä sain itseluottamusta 
hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. 2,9 % 5,2 % 14,3 % 36,8 % 40,8 % 

32. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen 
perusteella tutkinto-opiskelijaksi pääseminen oli 
kovan työn takana. 

19,1 % 25,2 % 14,6 % 23,9 % 17,2 % 

33. Vasta myöhäisessä vaiheessa avoimen yliopiston 
opintoja huomasin haluavani tutkinto-opintoihin.  52,7 % 19,1 % 9,3 % 11,0 % 7,9 % 

34. Haku tutkinto-opiskelijaksi oli selkeää, eikä se 
tuottanut minulle ongelmia. 3,1 % 12,7 % 10,8 % 34,2 % 39,2 % 

35. Tiesin, millaista tutkintoa lähdin tavoittelemaan. 
1,2 % 5,5 % 9,0 % 29,8 % 54,5 % 
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36. Luotin pääseväni avoimen yliopiston opintojen 
perusteella tutkinto-opiskelijaksi. 4,6 % 13,6 % 11,8 % 32,0 % 38,0 % 

37. Tiesin, minkälaisiin työtehtäviin voisin työllistyä 
tutkinnon suorittamisen myötä. 7,3 % 14,9 % 16,1 % 30,3 % 31,4 % 

38. Oli sattumaa, että päädyin tutkinto-opiskelijaksi 
avoimen yliopiston opintojen perusteella. 62,3 % 15,6 % 10,2 % 8,4 % 3,5 % 

 

Vastaajat kokivat saaneensa avoimen opinnoista etenkin itseluottamusta sekä olleensa 

hakiessaan tietoisia siitä, millaista tutkintoa lähtevät tavoittelemaan: väitteissä 31 ja 35 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä oli noin 75 % sekä 84 % vastanneista. Vastaukset ovat 

samansuuntaisia edellisen osion opiskelutaitoihin ja oppiaineeseen liittyvien väittämien 

vastausten kanssa, jossa opiskelijat kokivat oppineensa opiskelutaitoja sekä saaneensa hyvän 

kuvan pääaineestaan tai tutkinnostaan. 

Se, missä vaiheessa opintoja opiskelijat lähtivät hakuprosessiin kohti tutkintoa, ei ole yhtä 

yksiselitteistä. Yli 63 % ilmoitti innostuneensa avoimen opintojen aikana opiskelusta niin, 

että haluavat tutkinto-opiskelijoiksi (väite 28), mutta samalla lähes yhtä suuri osuus, 60 %, on 

ilmaissut tietäneensä jo avoimeen hakiessa hakeutuvansa tutkinto-opiskelijaksi (väite 26). 

Alle viidesosa kokee ajatuksen tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta syntyneen vasta 

myöhäisessä vaiheessa opiskeluja. Vain alle 12 % vastaajista piti tutkinto-opiskelijaksi 

päätymistä sattumana (väite 38), ja yli 60 % enemmistö oli täysin eri mieltä väitteen kanssa. 

Näistä voi päätellä, että suurin osa vastaajista kokivat olevansa tutkintotavoitteellisia jo 

opintojen alkaessa, tai hyvin aikaisessa vaiheessa opintoja. Tätä päätelmää tukevat myös 

avoimessa kysymyksessä esitetyt syyt hakemiselle. 

Vastaajat eivät suurelta osin pidä hakuun liittyvää työmäärää kohtuuttomana, tai prosessiin 

liittyvien tietojen selvittämistä haastavana. Myös yli 70 % vastanneista koki itse haun 

selkeänä ja ongelmattomana (väite 34), ja hakuun vaadittavaa opintojen määrää piti 

kohtuuttoman suurena alle 18 % kaikista vastanneista (väite 30). 
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6. Vastaajien motivaatio tutkinto-opiskelijaksi hakeutumiseen 

 

Kyselyssä selvitettiin opiskelijaksi hakeutumiseen liittyviä asioita myös avoimella 

kysymyksellä. Tähän kysymykseen tuli 596 vastausta, eli noin 90,2 % vastaajista kertoi 

syitään tutkinto-opiskeluun hakeutumiseen. Vastauksien pituudet vaihtelevat muutamista 

sanoista pitkiin kappaleisiin. Seuraavaksi on nostettu esille aiempaa teoriaa avoimen 

opiskelijoiden tutkintotavoitteisuudelle ja esitelty kerättyjä vastauksia esille nousevien 

teemojen mukaan. 

Avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskeluun siirtymisen motiiveja on selvitetty jo 

aikaisemmassa kirjallisuudessa. Esimerkiksi Rinne et al. (2003) ovat jakaneet avoimen 

opiskelijoita muutamiin eri opiskelijatyyppeihin opiskelijoiden itse ilmoittamien motiivien 

mukaan. Urasuuntautuneille opiskelijoille opiskelu on keino edetä uralla tai löytää uusia 

työtehtäviä, tutkintotavoitteellisille tarkoituksena on ensisijaisesti saavuttaa tutkinto, 

muutoshakuisia yhdistää erilaiset syyt (mm. itsensä etsiminen, haaveiden toteutus, elämän 

kriiseistä toipuminen) jotka ovat johtaneet tarkoitukselliseen elämänmuutoksen tavoitteluun, 

ja elämäntapaopiskelijoille opiskelulla on tietty itseisarvo. 

Myös Purtilo-Nieminen (2009) on löytänyt opiskelulle merkitystä niin ammatillisista kuin 

henkilökohtaisista syistä: opiskelu näyttäytyy henkireikänä, sosiaalisten suhteiden luojana 

sekä tuo välinearvoa tutkintona työmarkkinoilla. Opiskelulla on myös alueellisesti tasa-

arvoistavaa merkitystä, kun opiskelu on mahdollista miltä paikkakunnalta tahansa. 

Opiskeluun hakeutumisella on merkitystä myös tietynlaisena toisena mahdollisuutena, kuten 

tapana selviytyä elämänkriisistä. Näitä aiempia löydöksiä peilaten voidaan myös tämän 

kyselyn vastauksista löytää yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia näistä merkityksistä ja 

motiiveista.  

Vastauksista löytyy esimerkkejä kaikista edellä mainituista merkityksistä tutkinto-opiskeluun 

hakeutumiselle. Koska jaottelussa on osittain limittäisiä jaotteluja, on tässä tulosanalyysissa 

päädytty keskustelemaan niin kokemuslähtöisistä kuin ulkoisista tekijöistä. Näiden lisäksi 

urasuuntautuneisuus ja tietynlainen tutkintoon ajautuminen avoimessa opiskelun myötä 

nousivat materiaalissa esille selkeinä profiileina. Vaikka nämä ovat eritelty, niin lähes 

jokaisessa vastauksessa on piirteitä useammista syistä. 

6.1. Kokemuslähtöiset syyt motivaatiolle 

Tässä analyysissa kokemuslähtöisiksi syiksi on luokiteltu monia erilaisia vastauksissa 

esiintyneitä piirteitä. Sellaisia ovat vastaajien merkityksellisinä ilmoittamat sisäiset tekijät, 

tunteet, yllykkeet ja tuntemukset, kuten mm:  

 Kiinnostus, tiedonjano, kunnianhimo 

 Positiiviset tunteet kuten nauttiminen, ilo, viihtyvyys 

 Halu saattaa keskeen jääneet opinnot loppuun / toteuttaa vanha haave opiskelusta 

 Halu näyttää tai todistaa kyvykkyys yliopisto-opintoihin 

 Varmuus omasta alasta ja/tai taidoista 
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 Tekemisen mielekkyys 

 Negatiivinen kokemus 

Kiinnostus, tiedonjano ja kunnianhimo, sekä toisaalta viihtyminen ja ilo toimivat vahvoina 

syinä hakeutua opiskelemaan. Myös aikanaan keskeytyneiden opintojen loppuun saattaminen 

tai nuoruuden haaveen toteuttaminen tutkinnon muodossa olivat usein mainittuja syitä.  

”Avoimessa yliopistossa kiinnostukseni opiskelemaani oppiainetta kohtaan laajeni ja 

oppimieni asioiden myötä myös innostus ja halua oppia lisää kasvoi.”  

 

”Oma mielenkiinto, epäselvä työtilanne, opiskelun ilo.” 

 

”Kunnianhimo ja uteliaisuus”  

 

”Avoimessa yliopistossa kiinnostukseni opiskelemaani oppiainetta kohtaan laajeni ja 

oppimieni asioiden myötä myös innostus ja halua oppia lisää kasvoi.”  

 

”Oma mielenkiinto, epäselvä työtilanne, opiskelun ilo.” 

 

Avoin yliopisto vahvisti monen motivaatiota, sillä avoimen opinnot toivat varmuutta ja 

vahvistusta siitä, että ala tai tutkinto tuntui opiskelijalle sopivalta ja mielekkäältä, tai tämä 

herätti kiinnostuksen alaa kohtaan. 

 

 ”Kiinostuin alasta enemmän kun opiskelin sitä. Alun perin halusin hakea 

 luokanopettajakoulutukseen, mutta avoimessa huomasin että yleinen kasvatustiede on 

 minua kiinnostava ala.” 

 

”Ala alkoi kiinnostaa kurssi kurssilta enemmän ja nälkä kasvoi syödessä. Tutkinto-

opiskelijaksi siirtyminen ei ollut mielessä avoimen opintoja aloittaessa.” 

 

Joistakin vastauksista tuli esille vastaajien halu osoittaa kyvykkyytensä 

korkeakouluopintoihin, se, että he pystyvät saavuttamaan tutkinnon. Myös halu löytää 

mielekästä tekemistä esim. vaihtoehtona välivuodelle ilmeni muutamista vastauksista. 

 

”Pitkä työkokemus taustalla ja halu edetä työuralla. Halu nähdä mihin pystyn 

yliopisto-opinnoissani.” 

 

”Halusin nähdä, että onko minusta yliopistoopiskelijaksi.” 

 

”Aloin opiskelemaan alaa avoimessa ensimmäisenä välivuotenani, koska en halunnut 

jäädä tekemättömäksi. Toisen välivuoden sattuessa kohdalle jatkoin samoilla 

linjoilla.” 

 

Opiskelun sisäinen motivaatio kumpuaa siis pääosin melko positiivisista tuntemuksista, mutta 

joissakin vastauksissa heijastuu myös neutraalimpi tai negatiivinen kokemus. Esimerkiksi 

kokemus siitä, että on saanut huono kohtelua viralliselta taholta tai muissa hakuväylissä, 

nousi parissa vastauksessa esiin. Myös turhautuminen muihin hakukeinoihin mainittiin. 
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”Olin valintakokeissa (jotka osaltani meni hyvin) ja olin unohtanut skannata 

ylioppilastodistustani vuodesta 1979 eikä minulla siten ollut oikeutta opiskella 

yliopistolla. Siitä sisuuntuneena päätin toista kautta.” 

 

”Lukiossa minulla ei ollut aavistustakaan, unelma-alani olemassa olosta. Tai 

enemminkin siitä, että olisin kelpoinen sitä opiskelemaan. Yliopisto oli syystä tai 

toisesta jäänyt etäiseksi. En tienyt vielä lukiosta päästessäni siitä yhtään mitään. En 

päässyt heti opiskelemaan sitä alaa, mitä ensimmäiseksi hain. Sisuunnuin ja päätin 

alkaa etsimään itseäni motivoivaa alaa. Opiskelin monessa eri avoimessa yliopistossa 

tavoitteellisesti. Huomasin nauttivani opinnoista ja ymmärsin yliopiston olevan oikea 

paikka minulle. Lukio papereistani ei ollut valitettavasti oikein mitään hyötyä, siksi 

kai jouduin turvautumaan niin paljon avoimen yliopiston tarjoamaan opintoihin.” 

 

”Turhautuminen pääsykokeisiin, joissa jäin toistuvasti parin pisteen päähän 

pääsyrajasta.” 

 

6.2. Ulkoiset syyt motivaatiolle 

 

Ulkoisiksi tekijöiksi mielletyiksi syiksi katsottiin olosuhteista ja puitteista johtuvat tekijät, 

sekä opiskelun välinearvoa korostavat asiat (esim. itse tutkinnon saaminen verrattuna 

opiskelujen päättämiseen liittyvä saavutuksen tunne tai kokemus). Tällaisia löytyi myös 

huomattavan paljon vastausten joukosta. Tässä analyysissa ulkoisiin tekijöihin laskettiin mm: 

 Selkeä tutkintotavoitteisuus  

 Olosuhteet, kuten ikä, elämäntilanne, työllisyystilanne 

 Monimuoto- tai etäopintojen mahdollisuus 

 Avoin selkeänä vaihtoehtona muille hakureiteille (esim. pääsykokeet, 

valmennuskurssit) 

 Avoimesta saatu palaute tai opintomenestys 

 Avoimen henkilökunta, ohjaajat tai opettajat 

 Ystävät, perhe 

 Virallisista tietolähteistä saadut tiedot opiskelusta (verkkosivut, flyerit, infotilaisuudet 

yms.) 

 

Hyvin yleinen vastaus tutkinto-opiskeluun oli itse tutkinnon saaminen, ja tämä vaikuttaa 

olleen jo alusta asti hyvin suunnitelmallista: 

 

”Aloitin avoimen yliopiston opinnot tutkintotavoitteisesti.” 

 

”Minulla oli jo tiedossa ennen avoimen opintoja, että haluan tutkinto-opiskelijaksi. 

Halusin varmistaa alan sopivuuden opiskelemalla avoimessa työn ohessa.” 

 

Avoimen väylä on koettu erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaksi vaihtoehdoksi, ja muut 

hakukeinot saattavat myös näyttäytyä vastaajille vähemmän ihanteellisilta, tai jopa suljetuilta 

reiteiltä yliopistoon: 
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”Ainut mahdollisuus huomioiden oma ikä, kauan sitten suoritettu yo-tutkinto. 

Toisaalta elämäntilanne eli olisi ollut mahdotonta opiskella monia vuosia suoraan.” 

 

”Elämäntilanne. Ylioppilaaksi kirjoittamisesta oli jo aikaa, minulla oli itselläni pienet 

lapset kotona, eikä ollut mahdollisuutta valmistautua riittävästi pääsykokeisiin, jotta 

olisin voinut hakea yleistä kautta yliopistoon. Koin siis helpommaksi suorittaa 

avoimen yliopiston opintoja töiden ja lastenhoidon ohella ja hakea sitä kautta 

yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.” 

 

”Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden erillinen valintakiintiö. Kokopäivätyötä 

tekevänä pienten lasten äitinä minulla ei ikinä olisi ollut aikaa päntätä puolta vuotta 

pääsykoekirjoja! Nyt pääsykokeen tilalla oli suullinen haastattelu ja essee -

kirjoitelma.” 

 

”Koin sen olevan yksinkertaisesti suotuisampi tapa itselleni - pääsykokeiden "paine" 

joka kulminoituu yhteen ainoaan kokeeseen ja tilaisuuteen on mielestäni liian 

stressaava, eikä oma osaamiseni/vahvuuteni korostu ulkoaoppimisessa.” 

 

”Halusin tutkinnon, sillä minulla on pohjalla vaan peruskoulu. En olisi siis muuten 

edes päässyt.” 

 

Myös avoimeen yliopistoon liittyviä piirteitä eriteltiin syinä hakuun: mahdollisuus suorittaa 

opintoja etänä tai monimuoto-opintoina sekä avoimen yliopiston tai opistojen henkilökunnan, 

opettajien tai ohjaajien rohkaisu koettiin merkittävinä. Myös opintomenestys tai palaute 

opinnoista toimi sysäyksenä tutkintoon hakemiselle. Joissakin tapauksissa myös tiedon 

löytyminen esimerkiksi internetistä tai infotilaisuudesta on mainittu. 

 

”Nopea valmistuminen, avoimen opinnot olivat paremmin sovitettavissa yhteen 

työelämän kanssa (verkkokurssit ja iltaan painottuvat luennot)” 

 

”Oikeustiede kiinnosti ja selvisi, että opinnot on suuremmaksi osaksi mahdollista 

suorittaa etänä” 

 

”Opiskelin välivuoden kansanopistossa Työväen Akatemialla, jossa ohjaajamme 

kertoi avoimen yliopiston väylä-mahdollisuudesta. Ilman omaa ohjaajaa en olisi 

varmaan edes tiennyt, että pelkästään riittävän hyvin suoritetuilla perusopinnoilla oli 

mahdollisuus päästä yliopistoon sisään. Olen kova jännittämään joten pääsykokeet 

olisivat voineet mennä penkin alle ihan jo sen vuoksi, väylä antoi mahdollisuuden 

näyttää taitonsa toisella tavalla.” 

 

”Sain erinomaista kannustusta erinomaiselta opettajilta, henkilöstön kehittämisen 

opettaja nimi taisi olla ***. Opiskelussa oli erinomaisia innostavia 

opintokokonaisuuksia esim. ***, joka opetti strategiaa ja kirjoitti myös oppikirjan 

aiheesta. Englannin kielen opetuksessa oli myös yksi opettaja, jonka opetustaito oli 

todella erinomainen, hän oli *** teknillisen korkeakoulun opettaja, karismaattinen 

naisopettaja, jonka nimi ei jäänyt mieleen, mutta muistan hänen taitonsa opettaa aina. 

Kaiken kaikkiaan erinomaiset opettajat ja yhden haluan vielä mainita nykyisessä 

osiossa ***, siinä erinomainen osaaja ja karismaattista osaamista antava.” 



20 
 

 

”Olin aina kuvitellut, että yliopisto-opiskelu ei ole minua varten. Mutta huomasin 

opintopisteiden kertyvän vaivattomasti ja opiskelun helpottuvan koko ajan.” 

 

”Opinnot sujuivat hyvin, sain hyviä arvosanoja ja kannustavaa palautetta tehtävistäni. 

Lisäksi tärkeää on se, että opintoja voi tehdä pitkälti etänä työn ohessa.” 

 

”Infotilaisuus, jota seurasin netin välityksellä.” 

 

Myös epäviralliset kannustimet, kuten perheenjäsenet, työkaverit tai muut opiskelijat, saivat 

vastaajat hakemaan. Tällaiset vastaukset olivat kuitenkin harvinaisempia kuin muut edellä 

mainitut ulkoiset tekijät. 

 

”Positiivinen palaute avoimien opettajilta ja avointen opintotoimistolta. Aviomies 

kehoitti myös jatkamaan ja oma kiinnostus oppia lisää. Mukavaa vastapainoa 

työnteolle.” 

 

”Olin suorittanut vuosia sitten yhden 25 op:n kokonaisuuden, kokeillut pari kertaa 

myöhemminkin opiskelua, mutta vasta nyt, kolme vuotta sitten työkaverin 

usuttamana, tilanteessa kun äitini sairasti, nukuin huonosti ja töissäkin oli kiirettä, 

aloitin taas opinnot - ensin työn ohessa ja sitten kolmen kuukauden opintovapaan 

turvin.” 

 

”Opiskelukaverini aineopintojen parista avoimessa yliopistossa kertoi kokemuksistaan 

ja siitä, kuinka joustavasti Itä-Suomen yliopistossa pystyy suorittamaan opintoja 

etänäkin. Olen muutamaa kurssia vaille maisteri ja opinnot ovat sujuneet aivan niin 

sujuvasti kuin opiskelukaveriltani kuulin.” 

 

6.3. Urasuuntautuneisuus  

Vastausten yleisyyden takia on tarpeen nostaa myös esille urasuuntautuneet vastaukset. 

Luokittelun puolesta urasuuntautuneisuuden voisi perustellusti laskea osaksi niin ulkoisia 

(opiskelun välineellinen arvo työuran parantamiseen) kuin kokemusperäisiä syitä 

(elämänlaadun parantaminen ja merkityksen löytäminen työuran kautta), mutta tässä 

urasuuntautuneisuus nostetaan erikseen esille vastausten yleisyyden takia. Opiskelu 

näyttäytyy näille vastanneille tilaisuutena edetä työelämässä, saada muodollinen pätevyys, 

vaihtaa alaa tai parantaa työllistymistilannetta. Vaikka tässä esimerkkejä on vain muutama, 

oli urasuuntautuneisuus selkeä trendi vastauksissa. 

 

”Halu edetä omalla uralla. Kun suoritin avoimen opintoja en tiennyt että aion 

tulevaisuudessa hakea yliopistoon. Avoimen opinnot olivat lähinnä omaksi iloksi, ei 

niinkään tavoitteellista opiskelua.” 

 

”Halu pätevöityä ja saada vakituinen työpaikka. Samoin hyödyntää jo saatuja 

opintopisteitä ilman pääsykoeisiin lukemista.” 

 

”Halusin vaihtaa alaa ja opiskella sitä mikä minua aidosti kiinnosti.” 
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”Oma työttömyys, kiinnostus opiskelemaani alaa kohtaan.” 

6.4. Ajautuminen 

Osassa vastauksia yhdistävänä tekijänä ilmeni tutkintoon ajautuminen vastapainona aiemmin 

käsitellyille suunnitelmalliselle tutkintotavoitteisuudelle, selkeälle urasuuntautuneisuudelle 

tai haaveiden toteuttamiselle. Ajautumistapoja oli muutamia erilaisia, esimerkiksi 

opintopisteitä oli vain ”päässyt kertymään” tarpeeksi ikään kuin vaivihkaa, mistä haluttiin 

ottaa hyöty irti tutkinnon muodossa. Joissakin tapauksissa tutkinnon tavoittelu tapahtui 

seurauksena siitä, että muita opintoja ei ollut enää tarjolla tai tutkinto-opiskelu oli ”ainoa 

mahdollisuus” jatkaa opintoja. 

 

”En aloittanut opintoja tutkintotavoitteisesti, mutta huomasin, että minulle oli kertynyt 

137 opintopistettä ja ajattelin, että siitä olisi enää lyhyt matka kandiin ja sen jälkeen 

maisterin tutkintokin olisi mahdollinen.” 

 

”Minulle oli kertynyt niin paljon opintopisteitä, että oli järkevää käyttää ne 

tutkintoon.” 

 

”Koska ei voinut opiskella enää enempää jatkoa avoimessa, vaan oli pakko siirtyä” 

 

”Ei ollut muuta mahdollisuutta.” 
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7. Kokemukset tutkinto-opiskelusta yliopistossa 

 

Kyselyn tutkinto-opiskelua koskeva osio koostuu muutamasta tavoitetutkinnon etenemiseen 

liittyvästä kysymysestä sekä 14 väittämästä, jotka sisältävät avoimen yliopiston sekä tutkinto-

opiskelun vertailua, ja koskevat opiskelijoiden valmiuksia ja kokemuksia. Tutkinnon 

suorittamistahtiin liittyvien vastauksien kanssa on suoritettu ristiintaulukointia vastaajien 

taustatietojen perusteella, jotta opiskelutahtia voidaan tarkastella myös ikäluokkien sekä 

avoimessa yliopistossa suoritettujen opintopistemäärien mukaan. Lopuksi kaksi avointa 

kysymystä selvittävät avoimen kautta hakeville opiskelijoille tarkoitettuja ohjeita tai 

palautetta sekä vapaan kysymyksen mistään muista asioista.  

 

Suurimmalla osalla, noin 83 prosentilla, tämän osion kysymykseen vastanneista tutkinnon 

suorittaminen on vielä kesken, ja tutkinnon suorittaneita olivat niin ikään 17 % vastanneista. 

Tämä käy yksiin myös ensimmäisessä osissa esitetyn kysymyksen kanssa, jonka mukaan 

tutkinnon ovat suorittaneet noin 16 % vastanneista (n=104) ja tutkinto on kesken 84 

prosentilla (n=554).  

 

 
Diagrammi 1 kuvaa tietoja siitä, miten vastaajat arvioivat tutkinto-opintoihinsa käyttämäänsä 

aikaa. Kysymyksessä selvitettiin arviota opiskelujen suorittamisen kokonaiskestosta niiltä 

opiskelijoilta, joilla tutkinto-opinnot olivat vielä kesken. Noin neljäsosa heistä arvioi 

käyttävänsä tutkinnon suorittamiseen kokonaisuudessaan alle kaksi vuotta. Kolme vuotta 

arvioi käyttävänsä noin kolmasosa opiskelijoista, ja niinkään kolmasosa arveli tutkinnon 

suorittamiseen kuluvan 4–5 vuotta tutkinto-opiskelijana. Noin 10 % arvioi tutkinto-opiskelun 

kestävän kauemmin kuin 5 vuotta. 
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Diagrammi 2 puolestaan näyttää vastaukset heiltä, jotka ilmaisivat jo suorittaneen 

tutkintonsa. Heistä, jotka olivat saaneet tutkintonsa valmiiksi, suurin osa kertoi opiskelleensa 

varsin nopeasti. Heistä neljäsosa kertoi tehneensä tutkinto-opinnot vuodessa, kaksi viidesosaa 

kahdessa vuodessa ja neljäsosa kolmessa vuodessa. Neljä vuotta tai enemmän oli käyttänyt 

aikaa vain noin joka kymmenes. Diagrammi 1:n arvioihin verrattuna siis suoritukset ovat 

tapahtuneet vastausten jakaumien osalta arvioitua nopeammin: valmistuneista lähes kaksi 

kolmasosaa oli suorittanut opintonsa alle kahdessa vuodessa, kun tutkintoa suorittavista näin 

arvioi tekevänä noin yksi neljästä. Noin kolme neljäsosaa arvioi valmistuvansa alle viidessä 

vuodessa, kun tässä ajassa tutkintonsa suoritti yli 90 % valmistuneista. 

Taulukko 13: Opintojen eteneminen tutkinto-opiskelijana  

Opintopisteet lukuvuodessa 

Arvio etenemisestä suhteessa omiin 

odotuksiin 

Opintopisteet n %  n % 

0–20 55 8,6 % Nopeammin 133 20,5 % 

21–40 161 25,0 % Odotusten mukaan 381 58,6 % 

41–60 221 34,4 % Hitaammin 136 20,9 % 

61–100 184 28,6 %    

100– 22 3,4 %    

yht. 643 100,0 %  650 100,0 % 

 

Lomakkeessa kysyttiin myös, kuinka monta opintopistettä opiskelijat arvioivat keskimäärin 

suorittaneensa tai suorittavansa yhden lukuvuoden aikana. Kaksi kolmasosaa vastanneista 
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ilmoitti suorittavansa yli 41 opintopistettä lukuvuodessa. 21–100 opintopisteen haarukkaan 

menee vastanneista lähes 88 %, ja 21–60 opintopisteen haarukkaan noin 60 % vastanneista. 

Odotusten suhteen sekä hitaampien että nopeammin edenneiden osuudet ovat keskenään yhtä 

suuret, noin viidesosa vastanneista. Suurin osa etenee odotusten mukaan.  

 

Taulukossa 14 on ristiintaulukoitu vastaajien ikä ja vuodessa keskimäärin suoritetut 

opintopisteet, jotta voidaan tarkastella eri-ikäisten opiskelijoiden arvioimaansa opiskelutahtia. 

40 vuoden raja toimii kaikista vastaajista tasaisena jakajana, sillä kaikista vastanneista 

hieman alle 47 % oli alle 40-vuotiaita, ja vastaavasti hieman alle 53 % yli 40-vuotiaita.  

 

Nuoremmista opiskelijoista (ikäryhmä 21–30) noin kolmasosa (yht. 32,4 %) ilmoitti 

suorittavansa yli 60 opintopistettä vuodessa, ja neljä viidestä (yht. 81,3 %) suorittavansa yli 

40 opintopistettä vuodessa, ja 31–40 vuotiaista 36,7 % ilmoitti suorittavansa yli 60 

opintopistettä, ja noin kaksi kolmasosaa (yht. 65,1 %) yli 40 opintopistettä vuodessa. Yli 40-

vuotiaiden aikuisopiskelijoiden osalta osuudet ovat melko samanlaisia suurempien 

opintopisteiden suhteen: noin kolmasosa 41–50 vuotiaista (32,3 %) ja reilu neljäsosa yli 51-

vuotiaista (27,1 %) ilmoitti suorittavansa yli 60 opintopistettä. Yli 40 opintopistettä suoritti 

kaksi kolmasosaa (62,9 %) 41–50-vuotiaista, ja yli 51-vuotiaista vain hieman yli puolet (54,1 

%) ilmoitti tekevänsä näin.  

 

Etenkin nuorempien opiskelijoiden (21–30-vuotiaat) ja iäkkäämpien opiskelijoiden (yli 51-

vuotiaat) kohdalla erot ovat huomattavia pienempien opintopistemäärien suhteen: yli 

kymmenes vanhemmista opiskelijoista ilmoitti suorittavansa alle 20 opintopistettä vuodessa, 

kun taas nuoremmista vain pari prosenttia ilmoitti tekevänsä näin. Suurten 

opintopistemäärien osalta erot taas eivät ole yhtä huomattavia. 

 

Ikäryhmiä tarkastellessa on huomioitavaa myös, että suuri osa yli 40-vuotiaista ilmoitti 

avoimen yliopiston opintoja tehdessään olleensa myös työelämässä. Heidän suurempi osuus 

pienemmissä ilmoitetuissa opintopistemäärissä voi osittain selittyä myös työelämään 

osallistumisella. Tästä ei kuitenkaan voi tämän kyselyn puitteissa olla varmuutta, sillä 

Taulukko 14: Vastaajien ikäryhmien osuudet ja opintopisteiden kertyminen/ lukuvuosi 

Opintopisteet vuodessa 0–20 op  

(n=55) 

21–40 op 

(n=161) 

41–60 op 

(n=220) 

61–100 op 

(n=183) 

100– op 

(n=22) 

Ikäryhmä –20 v. (0,8 % kaikista 

vastanneista) 
0,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 0,0 % 

Ikäryhmä 21–30 v. (25,8 % kaikista 

vastanneista) 
2,4 % 16,3 % 48,8 % 30,1 % 2,4 % 

Ikäryhmä 31–40 v. (20,2 % kaikista 

vastanneista) 
9,4 % 25,0 % 28,9 % 32,0 % 4,7 % 

Ikäryhmä 41–50 v. (28,4 % kaikista 

vastanneista) 
11,4 % 25,7 % 30,6 % 29,0 % 3,3 % 

Ikäryhmä 51– v. (24,8 % kaikista 

vastanneista) 
11,3 % 34,6 % 27,0 % 23,3 % 3,8 % 
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työllisyystilannetta ei selvitetty tutkinto-opiskelun aikana, vaan kysymys koski tilannetta 

avoimen yliopiston opintojen aikana. 

 

Tutkinto-opiskelun suoritustahtia voidaan tarkastella myös vastaajien ilmoittamien avoimessa 

yliopistossa ennen tutkinto-opiskelua suoritettujen opintopisteiden kanssa (Taulukko 15). 

Avoimien opintojen opintopistehaarukat on yhdistelty kolmeen luokkaan (1–65, 66–100 ja yli 

100 opintopistettä), sillä ne toimivat tasaisina jakajina kaikkien vastanneiden kesken: 

kuhunkin ryhmään sijoittuu noin kolmasosa vastaajista.  

Taulukko 15: Avoimessa ennen tutkinto-opiskelua suoritetut opintopisteet ja tutkinto-

opiskelussa opintopisteiden kertyminen/ lukuvuosi 

Avoimessa (ennen tutkinto-opiskelua) suoritetut 
opintopisteet 

1–65 op 66–100 op 100– op 

Osuus 0-20 op (tutkinto-opiskelu) suorittavista % (n=55) 20,0 % 29,1 % 50,9 % 

Osuus 21-40 op (tutkinto-opiskelu) suorittavista % (n=161) 31,9 % 36,8 % 31,3 % 

Osuus 41-60 op (tutkinto-opiskelu) suorittavista % (n=220) 40,2 % 31,7 % 28,1 % 

Osuus 61-100 op (tutkinto-opiskelu) suorittavista % (n=183) 28,8 % 34,8 % 36,4 % 

Osuus 100- op (tutkinto-opiskelu) suorittavista % (n=22) 13,6 % 27,3 % 59,1 % 

Osuus kaikista vastanneista % (n=641) 32,5 % 33,4 % 34,1 % 

 

Ristiintaulukointi osoittaa, että avoimessa suoritetut opintopisteet eivät näy suurina eroina 

tutkinnon suoritustahdin osuuksissa. Molempien ääripäiden kategorioissa (0–20 op/lukuvuosi 

ja 100– op/lukuvuosi) osuuksissa on eroja, mutta pieni otos täytyy näissäkin huomioida. 

Suurimmassa ryhmässä eli niissä, jotka ilmoittavat suorittavansa lukuvuodessa 41–60op, 

avoimen opintoja alle 65 op suorittavien osuus on yli 40 %, mikä on muutaman prosentin 

suurempi kuin heidän osuutensa kaikista. Vastaavasti sekä 66–100 op ja yli 100 op avoimen 

opintoja suorittaneiden osuus on hieman pienempi. 

  

Kaiken kaikkiaan vastaajista suurin osa ilmoitti suorittavansa opintoja odotustensa 

mukaisessa tahdissa. Opintopisteiden kertymisessä ei ole suuria eroja ikäluokkien eikä 

avoimessa yliopistossa eri määriä pisteitä suorittaneiden osuuksissa. 

 

Lomakkeessa kysyttiin väittämien muodossa kokemuksia tutkinto-opiskelijaksi siirtymisestä 

ja opiskelusta. Väittämät koskevat muun muassa avoimen yliopiston roolia sekä 

opiskelutaitojen, opintoihin sopeutumisen ja vaaditun työmäärän osalta. Myös opinto-

ohjaukseen koskevia väitteitä sekä opiskelijoiden kokemusta omasta motivaatiosta ja 

opintotaidoista kartoitetaan väitteissä. 
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Taulukko 16: Kun opiskelija on tullut valituksi tutkinto-opiskeluun. Prosenttijakaumat, väittämät 
39–52; 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / kysymys ei koske 
minua, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 

Väittämä 1 2 3 4 5 

8. Avoimen yliopiston opinnot valmensivat 
minua tutkinto-opiskelijaksi erinomaisesti. 1,5 % 5,2 % 11,6 % 48,3 % 33,4 % 

9. Avoimen yliopiston opintojen myötä minun oli 
helppoa jatkaa tutkinto-opiskelijana 
opinnoissa eteenpäin. 

2,0 % 7,2 % 8,6 % 40,0 % 42,2 % 

10. Opintojen suunnittelu ja aikataulutus olivat 
tutkinto-opiskelijana haasteellista, vaikka olin 
opiskellut jo avoimessa yliopistossa. 

20,8 % 28,3 % 12,8 % 25,3 % 12,8 % 

11. Tutkinto-opiskelu oli sujuvaa, sillä käytetyt 
käsitteet olivat minulle tuttuja avoimen 
yliopiston opinnoista. 

0,8 % 8,1 % 14,8 % 45,6 % 30,7 % 

12. Avoimen yliopiston opinnot olivat 
joustavammin suoritettavissa etänä vai 
verkossa kuin tutkinto-opiskelu. 

8,4 % 12,4 % 13,3 % 24,9 % 41,0 % 

13. Avoimessa yliopistossa ohjaus oli 
toimivampaa kuin tutkinto-opiskelijana. 19,0 % 26,7 % 29,3 % 16,4 % 8,6 % 

14. Tutkinto-opiskelijana olin "kummajainen" 
muiden opiskelijoiden joukossa, sillä olin 
suorittanut jo niin paljon tutkintoon kuuluvia 
opintoja etukäteen. 

30,1 % 19,7 % 16,5 % 21,5 % 12,2 % 

15. Olin yllättynyt tutkinto-opiskelun 
kuormittavuudesta. 31,8 % 36,2 % 14,0 % 14,3 % 3,7 % 

16. Motivaationi opintojen suorittamiseksi on 
ollut todella korkea. 0,4 %  4,3 % 9,5 % 32,9 % 52,9 % 

17. Minun oli vaikeaa järjestää tarpeeksi aikaa 
opiskelulle. 21,6 % 32,5 % 11,8 % 23,5 % 10,6 % 

18. Menestyin erinomaisesti opinnoissani 
tutkinto-opiskelijana. 1,1 % 9,8 % 23,2 % 41,8 % 24,1 % 

19. Opiskelutaitoni olivat erinomaiset. 2,0 % 13,0 % 24,0 % 45,8 % 15,2 % 

20. Vielä tutkinto-opiskelijana tein opintoja 
avoimessa yliopistossa, koska ne sopivat 
minulle niin hyvin. 

31,7 % 8,3 % 12,8 % 22,1 % 25,1 % 

21. Tutkinto-opiskelijana kaipasin avoimen 
yliopiston opinto-ohjausta. 40,9 % 20,5 % 21,5 % 12,5 % 4,6 % 
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Etenkin omasta motivaatiosta suuri osa vastanneista on varmoja; täysin samaa mieltä oli yli 

puolet vastanneista, ja jokseenkin ja täysin samaa mieltä yhteensä yli 85 % vastanneista (väite 

47). Vastaavasti eri mieltä on yhteensä vain alle viisi prosenttia vastanneista. 

 

Suurimmalla osalla vastaajilla näyttää olevan luottamusta omiin opiskelutaitoihinsa, ja he 

kokevat menestyvänsä erinomaisesti opinnoissaan (väitteet 49 ja 50). Molemmissa väitteissä 

yli 60 % oli puoltavia vastauksia ja vain 10–15 % kieltäviä. Näitä koskevissa väitteissä on 

huomattavaa, että vaihtoehto kolme on myös kerännyt paljon vastauksia: sekä 

opintomenestyksen että opiskelutaitojen osalta lähes neljäsosa on valinnut tämän 

vaihtoehdon, kun taas muissa väitteissä osuus on noin 10–15 prosentin suuruutta. 

 

Olosuhteisiin liittyvät väitteet aikatauluttamisesta sekä opiskelijajoukkoon integroitumisesta 

ovat vastauksilta aiempia hajanaisempia. Kuormittavuuden ja ajankäytön suhteen enemmistö 

ei koe kuormittavuuden yllättäneen (väite 46, noin 68 %) tai ajan järjestämisen olleen vaikeaa 

(väite 48, noin 54 %). Väitteessä 45 (Tutkinto-opiskelijana olin "kummajainen" muiden 

opiskelijoiden joukossa, sillä olin suorittanut jo niin paljon tutkintoon kuuluvia opintoja 

etukäteen) hieman yli puolet oli väitteen kanssa eri mieltä, ja noin kolmasosa samaa mieltä. 

 

Ohjauksen toimivuudesta avoimen ja tutkinto-opiskelun suhteen taas vastaukset jakaantuivat 

huomattavasti enemmän, mutta suurin osa ei pidä avoimen opinto-ohjausta tutkinto-opiskelua 

parempana. Vastaajista yli 60 % ei kaivannut avoimen opinto-ohjausta enää tutkinto-

opiskelijana (väite 52), kun taas samaa mieltä väitteen kanssa oli yhteensä noin 17 %. 

Ohjausta koskevissa väittämissä huomattavaa on myös suuri määrä vastauksia vaihtoehtoon 3 

osalta: väitteessä 44 (Avoimessa yliopistossa ohjaus oli toimivampaa kuin tutkinto-

opiskelijana) suurin osuus yksittäisistä vaihtoehdoista on vaihtoehdolla kolme, lähes 30 % 

vastanneista, ja jokseenkin tai täysin eri mieltä on noin 45 % vastanneista, ja samaa mieltä 

yhteensä 25 %. Tämä voi viestiä esimerkiksi suuremmasta epävarmuudesta kuin vaikkapa 

opiskelijan omiin piirteisiin liittyvien väitteiden, kuten motivaation ja opiskelutaitojen, 

tapauksissa, tai siitä, kuinka jokainen opiskelija ei välttämättä koe tarvinneensa opinto-

ohjausta avoimessa. 

 

Aiemman osion avoimessa kysymyksessä jotkin vastaukset mainitsivat avoimen yliopiston 

etäopiskelumahdollisuudet merkittävänä sysäyksenä tutkinto-opiskeluun hakeutumisessa, ja 

kaksi kolmasosaa vastaajista pitävätkin avoimen yliopiston etänä ja verkossa opiskelun 

mahdollisuutta joustavampana tutkinto-opiskeluun verrattuna (väite 43). 

 

Vastauksista voi päätellä, että pääsääntöisesti vastaajat kokivat avoimen yliopiston 

valmentaneen tutkinto-opiskeluun hyvin, ja kokivat opintojen sujuvan menestyksekkäästi. 

Etenkin oma motivaatio on koettu korkeaksi. Tutkinto-opiskelu ei suurinta osaa yllättänyt 

kuormittavuudellaan, eivätkä vastaajat erityisemmin kaipaa avoimen opinto-ohjausta tai koe 

sen olleen tutkinto-opiskelua parempaa. Avoimen etä- ja verkko-opiskelua pidettiin selvästi 

tutkinto-opiskelua joustavampana. Vastaukset hajaantuvat tasaisemmin kysyttäessä opintojen 

aikataulutusta sekä ajan järjestämistä opiskeluun, tai kysyttäessä opiskelijoiden kokemusta 

siitä, tuntevatko he olevansa erilaisia kuin muut opiskelijat. 
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7.1. Avoin kysymys: Kokemus ja avoimesta tutkinto-opiskeluun siirtyminen 

 

Yleisesti vastaajat toivat esille tyytyväisyytensä opintoihin tai opiskeluun, vaikka olisivatkin 

esittäneet negatiivista palautetta. Kysymys 57 oli kaksiosainen (”Mitä haluaisit oman 

kokemuksesi perusteella sanoa avoimen yliopiston opiskelijalle, joka nyt haaveilee tutkinto-

opiskelusta? Millaiset neuvot aikanaan olivat tai olisivat olleet sinulle tärkeitä ja 

hyödyllisiä?”), ja vastauksetkin olivat sen mukaisia. Se osa vastaajista, jotka jakoivat 

neuvoja, korostivat käytännön asioita, sekä omaan asenteeseen ja suhtautumiseen liittyviä 

asioita. Moni myös käytti mahdollisuuden kertoa omista kokemuksistaan tai anekdooteistaan 

opiskeluun liittyen, ja nämä jakautuivat selkeästi positiivisiin ja negatiivisiin kokemuksiin. 

Kuten aiemmassakin avoimessa kysymyksessä, vastaukset sisälsivät usein piirteitä 

useammasta eri luokasta. Kysymykseen tuli yhteensä 437 vastausta, eli noin kaksi kolmesta 

(66,1 %) vastasi kysymykseen. 

 

7.1.1. Käytännön neuvot 

Käytännön asioita koskevat neuvot käsittelivät todella monipuolisia asioita, liittyen opintojen 

aikatauluttamiseen ja suunnitteluun, kurssivalintoihin, opiskelun vaatimusten selvittämiseen, 

opiskelutaitoihin, opiskelun päämääriin, hakuprosessiin liittyviin asioihin, virallisten ja 

epävirallisten tukiverkkojen hyödyntämiseen, muiden elämän osa-alueiden hoitoon jne.  

Opiskelujen tahdista vastaajat kehottivat ennen kaikkea suunnitelmallisuuteen ja 

tarkoituksenmukaiseen aikataulujen suunnittelemiseen: 

 

”Kannattaa laatia alusta alkaen suunnitelma, mitä kursseja suorittaa ja missä 

vaiheessa, eli "lukujärjestys". Tämä helpottaa aikatauluttamista, työkuorman 

tasaamista ja tavoitteiden saavuttamista.” 

 

”Eri kurssien suorittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja aikataulutusta, etenkin 

jos käyt samaan aikaan töissä. Yhtälö ei kuitenkaan ole mahdoton.” 

Suunnittelussa korostettiin kurssien käymistä sopivalla tahdilla, osatavoitteiden asettamisen 

tärkeyttä sekä opintokokonaisuuksiin tähtäämistä.  

 

”Sunnittele, aikatauluta, mutta jätä aikaa myös muulle” 

 

”Opiskele määrätietoisesti pala kerrallaan tavoitteena opintokokonaisuus ja vasta 

sitten seuraava tavoite. Parin vuoden päästä opintoja on kertynyt mukavasti kasaan. 

Itsellä ainakin toiminut, kun on kokopäivätoimisesti edelleenkin työssä.” 

 

”Järkevintä on suorittaa isoja opintokokonaisuuksia esim. yleiset oikeustieteen 

opinnot, jolloin tulee opiskeltua kattavasti kaikki osa-alueet jo avoimen yliopiston 

vaiheessa” 
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Vastaajat korostivat opinto-ohjaajien tärkeyttä, ja kehottivat aktiivisesti käyttämään 

neuvontapalveluja opintojen helpottamiseksi.  

 

”Mene heti opinto-ohjaajan puheille.” 

 

”Opinto-ohjaajilla on paljon hyödyllistä tietoa, käy keskustelemassa ja 

suunnittelemassa! Älä laadi liian tiukkaa aikataulua!” 

 

Hakuprosessin selvittämistä, kurssien vastaavuuksia ja hakukelpoisuuksien selvittämistä 

pidettiin tärkeänä. 

 

”Kannattaa tarkastaa edellytykset hakukelpoisuuden saavuttamiselle ja varmistaa, että 

opintokokonaisuus on oikeanlainen. Ja sitten vain kannattaa tehdä paljon töitä, jotta 

esimerkiksi vaadittu perusopintokokonaisuus on hyvin hallussa. Minulla on ollut 

erittäin mielekäs lentävä lähtö opiskeluun hyvin hallussa olevien perusasioiden 

ansiosta. :)” 

 

”Ota selvää tutkintoa lukiessasi ajoissa mitkä kurssit vastaavat toisiaan. 

Tutkintouudistusten myötä opintokokonaisuuksien kasaaminen saattaa olla 

haastavaa.” 

 

”Kannattaa tuplatarkistaa suoritettavia kursseja koskevat pääsyvaatimukset, etenkin 

jos on suorittanut kursseja usean vuoden ajan. Netissä oleviin tietoihin 

korvattavuuksista ei voi luottaa.” 

 

Myös vähemmän virallisia tukiverkkoja, kuten perhettä, kehotettiin käyttämään opiskelun 

tukena: 

 

”Kaikelle on aikansa - älä yritä väkisin opiskella. Kokeile ja anna ajatuksen kypsyä. 

Perheen tuki on tärkeä. Lapset ovat pieniä kuitenkin vain vähän aikaa, siitäkin ajasta 

kannattaa nauttia.” 

 

Monet kehottivat huomioimaan opiskeluun liittyviä asioita. Vastaajat kehottivat 

hyödyntämään etäopiskelun mahdollisuutta, opiskelutekniikoiden ja -taitojen kehittämistä ja 

korostivat yksittäisiäkin asioita kuten tieteellistä kirjoittamista tai lähdeviittaamista. 

 

”Varmista etäopintomahdollisuudet. Työssäkäyvän on lähes mahdotonta käydä 

lyhyellä luennolla kesken työpäivän.” 

 

”Erittäin hyvä tapa selvittää itselle, onko ala kiinnostava ja sopiva. Samalla oppii 

itselleen sopivan oppimistyylin ja alan vastaustekniikat.” 

 

”Paneudu tieteellisen kirjoittamisen oikeisiin tapoihin heti alusta saakka.” 
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7.1.2. Omaan asenteeseen ja suhtautumiseen liittyvät neuvot 

 

Suuri osa vastaajista toi ilmi oman aktiivisuuden, rohkeuden ja oma-aloitteisuuden 

merkityksen opintojen kannalta.  

 

”Kysy jos askarruttaa! Kuuntele muita jotka ovat jo opiskelleet. Pyydä rohkeasti apua 

jos sitä tarvitset. Kehitä tekniikoita. Aikatauluta.” 

 

”Oma aktiivinen ote asioiden selvittämiseen on avain menestymiseen ja opintojen 

etenemiseen, jos on jo selkeä tavoite , mitä haluaa tehdä tutkinnon jälkeen niin se 

helpottaa kurssien ja opintokokonaisuuksien valinnassa, jos ei ole, sitä ajelehtii vaan 

jotenkin” 

 

Kuten käytännön neuvoissakin, nytkin korostettiin ahkeruuden, ajanhallinnan ja sinnikkyyden 

tärkeyttä.  

 

”Ahkera työskentely ja opiskelujen aikatauluttaminen auttavat hirvittävän paljon 

onnistumisessa. Välillä työtä tuntuu olevan kauhean paljon päällekkäin, jopa 

enemmän kuin tutkinto-opiskelijana ollessa,mutta kaikesta selviää, kun muistaa omat 

tavoitteet ja tietää että tutkinto-opiskelijan paikka palkitsee kun jaksat vain painaa 

hommia vuoden tai pari!” 

 

”Suosittelen lämpimästi! Vaatii sinnikkyyttä, mutta on erittäin palkitsevaa.” 

 

Esiin nousi myös kannustavia viestejä unelmiin uskomisesta, mielenkiinnon merkityksestä ja 

hyvästä asenteesta: 

 

 ”Usko unelmiin, tee kovasti töitä ja nauti matkasta.” 

 

Vaikka opintoja pidettiin vaativina ja työläinä, jotkin vastaajat toivat esille tarpeen olla 

itselleen armollinen ja olemaan keräämättä liikaa stressiä ja paineita opiskelutahdista. 

 

”Kurssi kerrallaan. Opiskele vain, jos todella haluat sitä. Älä tee väkisin.” 

 

”Opiskelut kannattaa aikatauluttaa (Hops, mutta olla myös armollinen itselleen, jos 

elämäntilanne muuttuu ja opiskelu ei etenekään kuten on suunnitellut. Aina voi ottaa 

yhteyttä Avoimen henkilökuntaan, erittäin auttavaista ja motivoivaa porukkaa :)” 

  

7.1.3. Negatiiviset kokemukset 

 

Monet vastaajat pohjustivat neuvojaa tai käyttivät muuten tilaisuutensa kysymyksessä 

kertoakseen omakohtaisia opiskelukokemuksia. Monesti esille tuotiin sekä negatiivisia että 

positiivisia asioita, usein myös samassa palautteessa. 
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Negatiivisista asioista esille nousivat etenkin opiskelun vaativa työtahti, työtaakan 

epätasainen jakautuminen, tai jopa burn out. 

 

”Yliopiston lukuvuoden työn epätasainen jakautuminen oli suuri yllätys. Myös 

joustamattomuus oli uutta.” 

 

”Aalto Yliopistossa työtahti on erittäin kova. Kaikkea ei voi korvata nerokkuudella ja 

tehokkuudella, jos asiat eivät ole jo tuttuja. Valmistaudu matematiikkakertauksella.” 

 

”Ei kannata rasittaa itseään loppuun ja kannattaa olla itselleen armollinen. Itselläni 

valintakokeisiin valmistautuminen avoimessa yliopistossa opiskelun ja työn ohessa oli 

hyvin raskasta. Itselläni tuli aika paha burnout viimesyksynä (3-vuosi), minkä olen 

kuullut tapahtuneen muillekkin samalla tavalla pyrkineille. Ei intensiivistä 

opiskeluakaan jaksa loputtomasti, vaikka se kivaa on!” 

  

Opiskelun yksinäisyys sekä työn ja opiskelun yhdistäminen tai asuinpaikan kaukaisuus 

koettiin ongelmina. 

 

”Yritä verkostoitua muiden avoimen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Avoimessa 

opiskelu oli välillä yksinäistä puurtamista.” 

 

”Avoimen yliopiston opiskelija on usein myös työssä/ns. aikuisopiskelija. Poissaolot 

työstä on vaikea järjestää, varsinkin jos yliopisto on toisella paikkakunnalla. Joitakin 

kursseja pitää yksinkertaisesti jättää, koska ei pysty osallistumaan kaikille pakollisille 

luennoille. Tässä suhteessa avoin yliopisto on joustavampi.” 

 

Kritiikki liittyy myös opinto-ohjaukseen: siihen, ettei ohjausta ollut tarpeeksi, se koettiin 

harhaanjohtavana tai että opiskelija jäi yksin keskelle tietoja. Tiedon sirpaleisuutta ja 

yliopistojen välisiä eroja pidettiin vaikeina asioina. 

 

”Houkuteltiin tutkinto-opiskelijaksi (maisteri) arvosanalla 3 se ei kuitenkaan koskaan 

riittänyt, aikuista "huijattiin" Yksilöohjausta olisin kaivannut lisää, toki oli 

mahdollista saada, mutta ei kehdannut pyytää. Opettajat mukavia ja kannustavia.” 

 

”Avoimen kautta pääsee opiskelijaksi, mutta on syytä varautua todella 

monimutkaiseen, kömpelöön ja aikaa vievään hallintoprosessiin. Kukaan ei neuvo 

sinua, etkä löydä tietoa oikein mistään. Muista, että vaikka kuinka kysyisit, mitä sinun 

pitää tehdä hakiessasi, et saa vastauksia. Et voi valittaa tai antaa palautetta, sillä silloin 

tilanteesi on entistä heikompi. Se, että arvosanasi ovat erinomaisia, ei vaikuta, vaan 

kaikkia kohdellaan yhtä tylysti.” 

 

”Kaikki opiskelu on hyödyllistä ja kehittävää. Minulla opintojen hyväksilukeminen on 

ollut helppoa, kun hakeuduin siihen yliopistoon, jossa olin avoimen opinnot 

suorittanut. Opintojen vastaavuus yliopistosta toiseen on kuitenkin ongelmallista ja 

turhauttavaa.” 
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7.1.4. Positiiviset kokemukset 

Usea palaute tahtoi kritiikistä huolimatta korostaa opiskelun kannattavuutta, ja 

kokonaisuutena suositteli avoimen väylän käyttämistä. Yleisen tyytyväisyyden lisäksi 

opiskelu näyttäytyi palkitsevana, itsetuntoa ja itseluottamusta lisäävänä asiana, jolla on myös 

tietty itseisarvo, se ”kannattaa aina”. 

 

”Jos pärjäät avoimen yliopiston opiskelijana, voit uskoa itseesi ja luottaa pärjääväsi 

myös yliopistossa tutkinto-opiskelijana.” 

 

”Kaikki ovat riittävän älykkäitä opiskelemaan yliopistossa. Opiskelu työn ohessa on 

mahdollista ja palkitsevaa. Työ tekijäänsä kiittää.” 

 

”Rohkeasti eteenpäin! Kun motivaatio on korkealla, niin opiskelu sujuu yllättävän 

hyvin. Opiskelu kannattaa aina ja elämänkokemuksesta on hyötyä - asioihin osaa 

suhtautua.” 

  

Opiskelun ohjaus ja neuvonta keräsivät positiivista palautetta, samoin opettajat. Myös muita 

opiskelutovereita kehuttiin, ja etenkin avoimen ylipoiston joustavuutta ja monipuolisuutta 

suoritustapojen osalta arvostettiin. 

 

”Minulle tärkeintä oli avoimen yliopiston opinnonohjaus, joka auttoi aina kun oli 

kysyttävää. Tavoitteeni oli päästä tutkinto-opiskeljaksi, joten keskitin kaikki energiani 

opintoihini ja tsemppasin itseäni ajattelemalla että tulevina vuosina on sitten aikaa 

nauttia opiskelijaelämästä ja -menoista. Ja näin myös tapahtui.” 

 

”Perusopinnoissa opettaja sanoi, että jos harkitsemme kyseistä alaa hän suosittelee 

siirtymään avoimen opintojen kautta suoraan tutkinto-opiskelijaksi ilman amk 

mutkaa. Olen neuvosta todella kiitollinen, koska olen saanut työskennellä alalla heti 

aineopintojen jälkeen ja tutkinto-opinnot olen myös onnistunut osin tekemään työn 

ohessa.” 

 

”Jos olet työelämässä, se vaatii kovaa työtä.  Etuna on verkko-opiskelu, vaikkakin se 

vei illat, oli se kuitenkin palkitsevaa.  Kun aloitin avoimen opinnot, ajattelin kokeilla 

sitä, mutta uuden oppiminen veikin mukana.  Sain nopeasti ensimmäisen tavoitteeni 

kasvatustieteen kandidaatin paperit nopeasti ja tässä nyt mennään kohti maisterin 

tutkintoa.” 

 

Lisäksi opinnoista saatavaa palautetta kehuttiin. Avointa pidettiin hyvänä tapana tarjota 

varmuutta siitä, millaista opiskelu on ja onko ala itselle sopiva. Tämän myös koettiin 

valmentavan hyvin tutkinto-opiskelua varten, ja helpottavan niiden aloittamista. 

 

”Loistava mahdollisuus opiskelijalle, joka haluaa kerryttää työkokemusta samalla. 

Antaa alasta realistisen kuvan ja antaa hyvää pohjaa tulevaisuuden työhön.” 

 

”Opintojen myötä syntyy hyvä käsitys mitä opinnot sisältävät ja voi valita paremmin 

omien kiinnostusten mukaisia opintoja” 
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7.1.5. Mitä olisin halunnut tietää 

 

Sen lisäksi, että vastaajat antoivat vinkkejä ja jakoivat kokemuksiaan, muutama toi esille 

käytännön asioita, joita olisi halunnut tietää aloittaessaan avoimessa. Tällaiset asiat olivat 

usein hyvin konkreettisia, liittyen apuun pedagogisten taitojen suhteen, henkilökohtaisen 

opetussuunnitelman laatimiseen ja tiedon saatavuuteen heti opintojen alussa. Eräs vastaaja 

toivoi myös, että avoimen väylästä kerrottaisiin aktiivisemmin jo lukio-opinnoissa. 

 

”Opinto-ohjaus ja hopsin tekemiseen olisin toivonut enemmän apua.” 

 

”Informoida jo ennen avoimen opuntoja väylämahdollisuudesta.” 

 

”Lukiossa oltaisiin voitu korostaa avoimen yliopiston tarjontaa enemmän ja 

avoimemmin.” 

 

7.2.  Avoin kysymys: Muu palaute 

 

Kyselyn viimeisessä kohdassa annettiin tilaisuus vapaalle palautteelle. Tässä kysymyksessä 

vastausten määrä on aiempia avoimia pienempi, 269 eli vain 40,7 % kyselyyn osallistuneista 

vastasi tähän. Vastauksissa esille nousevat asiat olivat lähinnä lisää omien kokemusten 

kertomista, tai vastaajat halusivat tuoda esille asioita omasta taustastaan tai 

jatkosuunnitelmistaan opiskelun suhteen. Myöskin suoranaisia yleisiä kehitysehdotuksia ja 

palautetta itse kyselystä tuotiin esille tässä osassa. Monet asiat palautteen ja kokemusten 

osalta olivat nostettu esille myös jo aiemmissa avoimissa kysymyksissä. 

 

”Pääsin unelmaduuniin kuntoutusaaintuntijaksi ja pian lisäksi mielenkiintoiseen 

hankkeeseen. Sain paljon enemmän kuin odotin. Ja vaikka gradu on vielä kesken, niin 

tiedän että saan sen kohta valmiiksi.” 

 

Kehitysehdotusten osalta peräänkuulutettiin tyytyväisyyttä avoimen väylään, mutta sen 

haluttiin kehittyvän niin tarjonnan kuin merkityksenkin osalta. Tiedottamista väylän 

olemassaolosta toivottiin lisää, etenkin lukion puolella.  

 

”Avoimen väylä on erinomainen mahdollisuus opiskeluun. . Lisää mahdollisuuksia eri 

aloille. Opintojen hyväksilukuihin selkeät ohjeet.” 

 

”Väylä-mahdollisuudesta tulisi ehdottomasti puhua ja kertoa enemmän, jo lukio-

opiskelijoille. Uskon että väylä olisi monelle paras tilaisuus ja vaihtoehto, kun se vain 

olisi tiedossa ja siihen sitten osaisi tähdätä. Hienoa että sellainen järjestely saatu 

aikaiseksi, olen ollut siitä itse hyvin kiitollinen sillä se lisää opiskelijoiden 

yhdenvertaisuutta erilaisina ihmisinä ja oppijoina.” 

 

Myös tutkinto-opiskelun osalta esitettiin toiveita monipuolisemmista 

suoritusmahdollisuuksista, etenkin läsnäolopakot koettiin ongelmallisina työelämän tai 
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asuinpaikan takia. Eräässä tapauksessa myös rahalliset tekijät ja tukien puute koettiin erittäin 

suurena haasteena tutkinto-opiskeluun pyrkimisessä. 

 

”Joissakin tapauksissa pakollinen läsnäolo osoittautuu merkityksettömäksi. vaikka 

laitoksen lähtökohta onkin olettamus opiskelijoiden asumisesta 

opiskelupaikkakunnalla, olisi hyvä mielestäni varmistaa että jos läsnäolo esitetään 

pakollisena, tulisi sisällönkin olla tällöin merkittävää - yli-yön reissut majoituksineen 

muutaman minuutin takia, jotka nekin sisällöltään voisi hoitaa sähköpostitse, ovat 

turhauttavia. Näitä on ollut muutamia tapauksia.” 

 

” En voi korostaa kuinka paljon kapuloita rattaisiin viranomaiset pistivät omassa 

tapauksessani. Minulle ei myönnetty opintotukea (koska en ollut tutkinto-opiskelija), 

työttömyystukea (koska opiskelin enemmän kuin 5/op kuukaudessa) tai 

toimeentulotukea (koska avopuolisoni olisi pitänyt elättää minua). Jouduin elättämään 

itseäni lainaamalla avopuolisoltani hänen ottamansa opintolaina.  Avoin yliopisto oli 

minulle paras tapa edetä elämässäni, sama pätee varmaan moneen muuhun henkilöön 

myös. Tämä ei välttämättä ole ensimmäinen vaihtoehto rahoitusongelmien takia. 

Toivottavasti mietitte tätä asiaa, ettei kenenkään muun tarvitse koskaan enää käydä 

läpi samaa prosessia.” 
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8. Johtopäätökset 

 

Kyselyn vastaukset rakentavat kuvan moninaisista lähtökohdista ja elämäntilanteista tulevista 

hyvin motivoituneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet tutkinto-opiskelun avoimien 

yliopistojen opintojen perusteella. Vaikka vahvimmat mielipiteet ja kokemukset eivät 

liittyneet opinto-ohjaukseen, sillä on selvästi merkitystä suurelle osalle opiskelijoista avoimen 

opinnoissa, tutkinto-opiskeluun siirtyessä sekä sen aikana. 

 

Kyselyllä on saatu kerättyä suuri määrä vastauksia useista eri tutkinto-ohjelmista ja monista 

eri yliopistoista, vaikkakin vastausmäärät vaihtelevat suuresti yliopistoittain. Ikäjakauman 

osalta vastaajat jakautuvat melko tasaisesti ikäluokkien 21–30, 31–40, 41–50 sekä yli 51-

vuotiaiden kesken. Noin puolet vastanneista ovat alle 40-vuotiaita. Kaksi yleisintä 

koulutustaustaa ovat lukio ja ammatillinen puoli, noin 30 % kumpaakin. Aiempi 

korkeakoulututkinto löytyy hieman alle 40 prosentilta vastaajista, ja heistä kahdella kolmesta 

on AMK-tutkinto. Vastaajista neljä viidestä on työelämässä, ja heistä lähes 80 % 

päätoimisesti. 

 

Vastaajien omista kertomuksista löytyy laaja kirjo erilaisista elämäntilanteista tulevia 

opiskelijoita, esimerkiksi ensimmäistä tutkintoaan suorittavia nuoria aikuisia, työelämän 

keskellä olevia taitonsa kehittäjiä tai alan vaihtajia, nuoruuden haaveidensa toteuttajia, tai 

yksinkertaisesti heitä, jotka näkevät opiskelussa itseisarvoa. Yhteistä on suuri motivaatio, 

sillä yli 85 % vastaajista koki olevansa erittäin motivoituneita. 

 

Opiskelijat näkevät avoimessa opiskelun selvästi hyödyttävän myös tutkinto-opiskelua, sillä 

vastaajista yli 80 % koki avoimen opintojen valmentavan opiskeluun erinomaisesti sekä 

hyödyttävän ja helpottavan tutkinto-opiskelua. Neljä viidestä ilmaisi saaneensa avoimen 

opinnoista opiskelu- sekä oppimistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, alan termistöä sekä 

oman oppimisen arviointi- ja suunnittelukykyä. Opiskelijat kokevat avoimen yliopiston 

opintojen antavan hyvän kuvan tutkinto-opinnoista. He kokevat avoimessa opittujen taitojen 

olevan hyödyllisiä tutkinto-opiskelijanakin. 

 

Kaikista kysymyksistä selviää, että yleisesti avoimen yliopiston opinto-ohjaukseen ollaan 

tyytyväisiä ja opiskeluun liittyvän tiedon tiedetään olevan saatavilla, vaikkakin sen 

selvittäminen vaatii usein oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Vaikka kaksi kolmasosaa 

vastaajista kokikin saaneensa avoimen opintoja suorittaessa opinto-ohjausta tarpeen mukaan, 

lähes 40 % ei kokenut tarvinneensa opinto-ohjausta laisinkaan. Yli viidesosa vastanneista 

koki tiedon löytämisen vaikeaksi. Hyvä opinto-ohjaus voi näyttäytyä opiskelijalle 

merkittävänä voimavarana, ja sillä on suuri merkitys sekä avoimessa yliopistossa, opistoissa 

että tutkinto-opiskelussa. Kyselyssä nousi esiin tapauksia, joissa erityisesti tietyn ohjaajan, 

opettajan tai opintoneuvojan tuki nostettiin esille yhtenä tärkeänä sysäyksenä tutkinto-

opiskeluun hakemisessa.  

 

Avoimessa opiskelun syyt löytyvät sekä omasta asenteesta, kuten mielenkiinnosta tai 

kunnianhimosta, kuten myös tutkinto-opiskeluun tähtäämisestä ja itse tutkinnon muodossa 
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saatavasta hyödystä. Osalle uralla eteneminen tai uran vaihtaminen toimivat myös 

kimmokkeina opiskelulle, kuten myös vanhojen haaveiden toteuttaminen tai aiemmin 

elämässä kesken jääneiden opintojen loppuun saattaminen. Opiskelu tuo itseluottamusta, lisää 

oman arvontuntoa ja sillä nähdään olevan myös tietty itseisarvo. 

 

Opiskelun nähdään myös olevan vaativaa, siihen liittyvän työtaakan suurta ja etenkin 

avoimessa opiskelun olevan yksinäistä puurtamista. Työmäärät eivät silti tule yllätyksenä, 

vaikka tutkinto-opiskelussa opintojen joustamattomuus aiheuttaa haasteita etenkin samaan 

aikaan työssä käyville tai kaukana asuville. Kaksi kolmasosaa vastanneista piti avoimen 

yliopiston kurssien suoritustapoja tutkinto-opiskelua joustavampana. Myös esimerkiksi tukien 

puute nostettiin esille yhtenä väylän haasteena. 

 

Kehitysehdotuksissa avoimen yliopiston väylää toivotaankin kehitettävän esimerkiksi sekä 

tarjonnan että tiedotuksen saralla: avoimen yliopiston henkilöstöltä (opinto-ohjaajat, 

opettajat, tuutorit yms.) tietoa hakumahdollisuuksista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa 

yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella ilmoitti saaneensa noin 37 % vastaajista, kun 

taas lukion opinto-ohjaajilta tietoa oli saanut vain hieman yli 3 %. Internet on suuressa 

roolissa tämän tiedon löytämisen kanssa, sillä yleisimmät lähteet tiedolle hakemisen 

mahdollisuudesta olivat Opintopolku.fi- tai Avoinyliopisto.fi-palvelujen kaltaiset verkkosivut 

(39,8 %) sekä yliopistojen omat www-sivut (39,5 %).  

 

Avoimen yliopiston opintojen kautta tutkinto-opiskeluun siirtymisen mahdollisuuteen oltiin 

suurelta osin tyytyväisiä, ja sen kehittämisessä esiin nostettiinkin tämän hakutavan tärkeys. 

Tulevaisuudelta toivottiin sen merkityksen ja monipuolisuuden lisäämistä, väylästä 

tiedottamisen parantamista ja avoimen kurssien kaltaisten monimuoto- ja verkko-opintojen 

saatavuutta myös tutkinto-opiskelussa.
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Liitteet 1: Kyselylomake (Huom. vain kysymykset ja saatetekstit, ulkoasu ei vastaa itse 

kyselyn ulkoasua) 

Kysely avoimien yliopisto-opintojen perusteella valituille 

Tällä kyselyllä kartoitetaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (esim. 
avoimen yliopiston väylä) tutkinto-opiskelijaksi valittujen opiskelijoiden kokemuksia opintoihin 
liittyvästä tiedotuksesta, neuvonnasta ja ohjauksesta. Kiinnostuksen kohteena ovat myös avoimessa 
yliopistossa suoritettujen opintojen tuomat valmiudet tutkinto-opiskeluun yliopistossa sekä miten 
tutkinto-opiskelijaksi siirtyminen sujui. 

  

Kysely koostuu neljästä osiosta: taustatiedot, opiskelu avoimessa yliopistossa, haku ja siirtyminen 
tutkinto-opiskelijaksi sekä tutkinto-opiskelu yliopistossa. 

Vastaa valitsemalla annetuista vaihtoehdoista juuri Sinun kohdallasi sopivin tai kirjoita vastaus 
vastauslaatikkoon. 

 

Osio 1: Taustatiedot 

1. Ikä 

1. 20 tai alle 

2. 21-30 

3. 31-40 

4. 45-50 

5. 51- 

2. Yliopisto, jossa opiskelet / opiskelit? 

1. Aalto-yliopisto 

2. Helsingin yliopisto 

3. Itä-Suomen yliopisto 

4. Jyväskylän yliopisto 

5. Lapin yliopisto 

6. Oulun yliopisto 

7. Tampereen yliopisto 

8. Turun yliopisto 

9. Vaasan yliopisto 

10. Åbo Akademi 

3. Ylin tavoitetutkintosi? Valitse (Kysymyksen ohjeteksti: Useimmissa koulutusohjelmissa 

opiskelija valitaan suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja esim. 

maisteriohjelmissa valitaan suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa.) 

1. Diplomi-insinööri 
2. Elintarviketieteiden 

kandidaatti ja maisteri 

3. Elintarviketieteiden maisteri 
4. Eläinlääketieteen kandidaatti 

ja lisensiaatti 
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5. Filosofian maisteri 
6. Hallintotieteiden kandidaatti 

ja maisteri 
7. Hallintotieteiden maisteri 
8. Hammaslääketieteen 

lisensiaatti 
9. Humanististen tieteiden 

kandidaatti 
10. Humanististen tieteiden 

kandidaatti ja filosofian 
maisteri 

11. Kasvatustieteen kandidaatti 
12. Kasvatustieteen kandidaatti ja 

maisteri 
13. Kasvatustieteen maisteri 
14. Kauppatieteiden kandidaatti 

ja maisteri 
15. Kauppatieteiden maisteri 
16. Kuvataiteen kandidaatti ja 

maisteri 
17. Kuvataiteen maisteri 
18. Liikuntatieteiden kandidaatti 

ja maisteri 
19. Liikuntatieteiden maisteri 
20. Luonnontieteiden kandidaatti 
21. Luonnontieteiden kandidaatti 

ja filosofian maisteri 
22. Maatalous- ja metsätieteiden 

kandidaatti ja maisteri 
23. Maatalous- ja metsätieteiden 

maisteri 
24. Musiikin kandidaatti ja 

maisteri 

25. Musiikin maisteri 
26. Oikeusnotaari ja 

oikeustieteen maisteri 
27. Oikeustieteen maisteri 
28. Proviisori 
29. Psykologian kandidaatti ja 

filosofian maisteri 
30. Psykologian kandidaatti ja 

psykologian maisteri 
31. Psykologian maisteri 
32. Teatteritaiteen kandidaatti ja 

maisteri 
33. Teatteritaiteen maisteri 
34. Tekniikan kandidaatti ja 

arkkitehti 
35. Tekniikan kandidaatti ja 

diplomi-insinööri 
36. Tekniikan kandidaatti ja 

maisema-arkkitehti 
37. Teologian kandidaatti ja 

maisteri 
38. Teologian maisteri 
39. Terveystieteiden kandidaatti 
40. Terveystieteiden kandidaatti 

ja maisteri 
41. Terveystieteiden maisteri 
42. Valtiotieteiden kandidaatti ja 

maisteri 
43. Valtiotieteiden maisteri 
44. Yhteiskuntatieteiden 

kandidaatti ja maisteri 
45. Yhteiskuntatieteiden maisteri 

 

4. Koulutustaustasi hakeutuessasi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen kautta 

tutkinto-opiskelijaksi? Valintoja enintään 1 (Valitse korkein aste) 

1. peruskoulu, keskikoulu, kansakoulu tai kansalaiskoulu 

2. osa lukiota, lukio tai ylioppilastutkinto 

3. ammattikoulu, ammattiopisto tai väistynyt/vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto 

4. AMK-tutkinto 

5. ylempi AMK-tutkinto 

6. alempi korkeakoulututkinto yliopistosta 

7. ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta 

8. lisensiaatti tai tohtori 
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5. Kuinka monta opintopistettä suoritit avoimessa yliopistossa ennen kuin siirryit avoimessa 

yliopistossa suoritettujen opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon? Valintoja 

enintään 1. 

1. 1 - 15 op 

2. 16 - 35 op 

3. 36 - 65 op 

4. 66 - 90 op 

5. 91 - 100 op 

6. yli 100 op 

6. Missä ajassa suoritit avoimen yliopiston opinnot, jotta pystyit hakemaan niiden perusteella 

tutkinto-opiskelijaksi? Valintoja enintään 1 

1. ½ vuodessa tai alle 

2. 1 vuodessa 

3. 1 ½ vuodessa 

4. 2 vuodessa 

5. 2 ½ vuodessa 

6. 3 vuodessa tai yli 

7. Mikä alla olevista väitteistä kuvaa parhaiten opiskeluasi avoimessa yliopistossa ennen kun 

aloitit tavoitetutkinnon suorittamisen? Valintoja enintään 1 

1. Olin päätoimisesti töissä ja opiskelin työn ohessa.  

2. Opiskelin avoimessa yliopistossa, mutta olin välillä myös työelämässä. 

3. Opiskelin avoimessa yliopistossa, enkä ollut työssä opintojen ohessa. 

4. Opiskelin päätoimisesti toisessa korkeakoulussa, kuin missä suoritin avoimen 

yliopiston opintoja.  

5. Opiskelin avoimessa yliopistossa ja olin töistä opinto-, vuorottelu- tai muulla 

toimivapaalla. 

8. Oletko jo suorittanut tavoitetutkintosi? Valintoja enintään 1 

1. Kyllä 

2. En 
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Osio 2: Opiskelu avoimessa yliopistossa 

 

Valitse seuraavien väittämien kohdalla sopivin vastausvaihtoehto asteikolla 

1 = täysin eri mieltä 

2 = jokseenkin eri mieltä 

3 = en osaa sanoa / kysymys ei koske minua 

4 = jokseenkin samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä. 

 

Kun aloitin opinnot avoimessa yliopistossa... 

9. laadin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). 

10. olisin tarvinnut enemmän opinto-ohjausta opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. 

11. tiesin, mistä löydän tarvitsemiani tietoja ja neuvoja. 

12. sain opinto-ohjausta siihen, kuinka lähden suunnittelemaan opintojani kohti 

yliopistotutkintoa.  

13. oli vaikeaa löytää tarvitsemiani tietoja ja neuvoja opintoihin. 

14. minulla ei ollut tarvetta saada opinto-ohjausta. 

15. sain tietoa ja neuvontaa silloin kun sitä tarvitsin. 

 

Vastaa seuraaviin väittämiin avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen näkökulmasta. 

16. Avoimen yliopiston opintojen myötä tiesin millaista pääainetta / tutkintoa lähden 

opiskelemaan. 

17. Olisin tarvinnut enemmän opinto-ohjausta. 

18. Opinnoissa käytettyjen opiskelutapojen myötä sain valmiuksia opiskella yliopistossa. 

19. Opin tiedon tuottamisen ja kriittisen arvioinnin taitoja opintojeni myötä. 

20. Osaan arvioida ja ohjata omaa oppimistani aiempaa paremmin avoimessa yliopistossa 

suorittamieni opintojen myötä. 

21. Opin tieteellisen kirjoittamisen taitoja. 

22. Sain opinto-ohjausta silloin kun sitä tarvitsin. 
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Osio 3: Haku ja siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi 

23. Mistä sait tietoa hakumahdollisuuksista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa 

suoritettujen opintojen perusteella? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

1. yliopiston hakijapalveluista 

2. opintopolku.fi -palvelusta, avoinyliopisto.fi -palvelusta tai vastaavasta 

3. avoimen yliopiston www-sivuilta 

4. avoimen yliopiston henkilöstöltä (opinto-ohjaaja, suunnittelija, opettaja, tuutori, 

sihteeri ym.) 

5. lukion tai jonkin toisen oppilaitoksen opinto-ohjaajilta tai opettajilta 

6. muilta avoimen yliopiston opiskelijoilta, työkavereilta 

7. infotilaisuuksista, alan messuilta ja tapahtumista 

8. perheenjäseneltä, sukulaiselta, kaverilta tai tuttavalta 

9. sosiaalisesta mediasta 

10. jostain muualta 

24. Kerro omin sanoin mikä vaikutti (toimi merkityksellisenä sysäyksenä) siihen, että päätit 

hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella? 

(Kysymyksen ohjeteksti: Ethän kirjoita vastaukseen nimeäsi tai muita henkilötietoja, joista 

sinut voi tunnistaa.) 

Valitse seuraavien väittämien kohdalla sopivin vastausvaihtoehto asteikolla 

1 = täysin eri mieltä 

2 = jokseenkin eri mieltä 

3 = en osaa sanoa / kysymys ei koske minua 

4 = jokseenkin samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä. 

 

Vastaa seuraaviin hakuun liittyviin väittämiin avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen 

näkökulmasta. 

25. Sain riittävästi tietoa ja neuvontaa mahdollisuudesta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi 

avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. 
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26. Tiesin heti avoimeen yliopistoon hakeutuessani haluavani jatkaa opiskelua yliopistossa 

tutkinto-opiskelijana. 

27. Oli helppoa löytää tietoa siitä, miten avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea 

yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. 

28. Kiinnostuin avoimen yliopiston opintojen aikana opiskelusta niin, että halusin hakea 

tutkinto-opiskelijaksi. 

29. Minun oli vaikea saada selville mitä opintoja ja minkä verran minun tulisi suorittaa 

avoimessa yliopistossa voidakseni hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinto-

opiskelijaksi. 

30. Opintoja piti suorittaa kohtuuttoman paljon pystyäkseen hakemaan tutkinto-opiskelijaksi 

avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.  

31. Avoimen opintojen myötä sain itseluottamusta hakeutua tutkinto-opiskelijaksi.  

32. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi pääseminen 

oli kovan työn takana. 

33. Vasta myöhäisessä vaiheessa avoimen yliopiston opintoja huomasin haluavani tutkinto-

opintoihin.  

34. Haku tutkinto-opiskelijaksi oli selkeää, eikä se tuottanut minulle ongelmia.  

35. Tiesin, millaista tutkintoa lähdin tavoittelemaan. 

36. Luotin pääseväni avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi. 

37. Tiesin, minkälaisiin työtehtäviin voisin työllistyä tutkinnon suorittamisen myötä. 

38. Oli sattumaa, että päädyin tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella. 

  



44 
 

Osio 4: Tutkinto-opiskelu yliopistossa 

Valitse seuraavien väittämien kohdalla sopivin vastausvaihtoehto asteikolla 

1 = täysin eri mieltä 

2 = jokseenkin eri mieltä 

3 = en osaa sanoa / kysymys ei koske minua 

4 = jokseenkin samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä. 

 

Vastaa seuraaviin väittämiin siitä näkökulmasta, kun olit hakenut ja tullut valituksi tutkinto-

opiskelijaksi yliopistoon. 

39. Avoimen yliopiston opinnot valmensivat minua tutkinto-opiskelijaksi erinomaisesti. 

40. Avoimen yliopiston opintojen myötä minun oli helppoa jatkaa tutkinto-opiskelijana 

opinnoissa eteenpäin. 

41. Opintojen suunnittelu ja aikataulutus olivat tutkinto-opiskelijana haasteellista, vaikka olin 

opiskellut jo avoimessa yliopistossa.  

42. Tutkinto-opiskelu oli sujuvaa, sillä käytetyt käsitteet olivat minulle tuttuja avoimen yliopiston 

opinnoista. 

43. Avoimen yliopiston opinnot olivat joustavammin suoritettavissa etänä vai verkossa kuin 

tutkinto-opiskelu. 

44. Avoimessa yliopistossa ohjaus oli toimivampaa kuin tutkinto-opiskelijana. 

45. 45 Tutkinto-opiskelijana olin "kummajainen" muiden opiskelijoiden joukossa, sillä olin 

suorittanut jo niin paljon tutkintoon kuuluvia opintoja etukäteen. 

46. Olin yllättynyt tutkinto-opiskelun kuormittavuudesta. 

47. Motivaationi opintojen suorittamiseksi on ollut todella korkea. 

48. Minun oli vaikeaa järjestää tarpeeksi aikaa opiskelulle. 

49. Menestyin erinomaisesti opinnoissani tutkinto-opiskelijana. 

50. Opiskelutaitoni olivat erinomaiset. 

51. Vielä tutkinto-opiskelijana tein opintoja avoimessa yliopistossa, koska ne sopivat minulle niin 

hyvin. 

52. Tutkinto-opiskelijana kaipasin avoimen yliopiston opinto-ohjausta. 
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53. Jos olet jo suorittanut tavoitetutkintosi, kuinka monta vuotta opiskelit tutkinto-opiskelijana? 

(vuosimäärä ei sisällä avoimen yliopiston opintoja)  

1. Vaihtoehdot 1-10 

 

54. Jos tavoitetutkintosi suorittaminen on vielä kesken, kauanko arvioit tutkinto-opintosi 

kestävän kokonaisuudessaan? 

1. Vaihtoehdot 1-10 

 

55. Kuinka koet opintojesi edenneen tutkinto-opiskelijana odotuksiisi nähden? Valintoja 

enintään 1 

1. nopeammin 

2. odotusten mukaista tahtia 

3. hitaammin 

 

56. Kuinka monta opintopistettä suoritit keskimäärin yhden lukuvuoden aikana tutkinto-

opiskelijana? Valintoja enintään 1 

1. 0 - 20 op / lukuvuosi 

2. 21 - 40 op / lukuvuosi 

3. 41 - 60 op / lukuvuosi 

4. 61 - 100 op / lukuvuosi 

5. yli 100 op / lukuvuosi 

 

57. Mitä haluaisit oman kokemuksesi perusteella sanoa avoimen yliopiston opiskelijalle, joka nyt 

haaveilee tutkinto-opiskelusta? Millaiset neuvot aikanaan olivat tai olisivat olleet sinulle 

tärkeitä ja hyödyllisiä? (Kysymyksen ohjeteksti: Ethän kirjoita vastaukseen nimeäsi tai muita 

henkilötietoja, joista sinut voi tunnistaa.) 

 

58. Haluatko sanoa vielä jotain muuta? (Kysymyksen ohjeteksti: Ethän kirjoita vastaukseen 

nimeäsi tai muita henkilötietoja, joista sinut voi tunnistaa.) 

  



46 
 

Liitteet 2: Yliopistokohtaiset tulokset 

 

Yliopistokohtaiset tulokset on eritelty erikseen Itä-Suomen yliopiston (ItäS), Jyväskylän 

yliopiston (Jyv), Turun yliopiston (Tku), Tampereen yliopiston (Tre) ja Vaasan yliopiston 

(Vaasa) osalta. Kategoria ”muut” sisältää Helsingin, Oulun, Lapin ja Aalto yliopiston sekä 

Åbo Akademin tulokset. Näiden edellä mainittujen yliopistojen vastaukset on yhdistetty, jotta 

tulosten lukumäärä on tarpeeksi suuri. Nämä viisi yliopistoa muodostavat yhteensä 11,8% 

kaikista vastauksista. Huomattavaa on myös, että Tampereen ja Vaasan yliopistojen kohdalla 

n on huomattavasti muita pienempi. Joissakin taulukoissa prosentuaalisten osuuksien sijaan 

vastaukset on ilmaistu absoluuttisina määrinä vastausten vähäisyyden takia. N saattaa 

vaihdella kysymyksestä toiseen, mikäli kysymykseen on jätetty kokonaan vastaamatta. 

 
Taulukko 1: Valmistuneet 

 Kaikki 
(n 661) 

ItäS 
(n 235) 

Jyv 
(n 118) 

Tku 
(n 117) 

Tre 
(n 54) 

Vaasa 
(n 51) 

Muut 
(n 77)  

Tutkinto suoritettu 15,8% 14,9% 34,7% 6,0% 11,1% 15,7% 6,5% 

Tutkinto kesken 84,2% 85,1% 65,3% 94,0% 88,9% 84,3% 93,5% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taulukko 2: Ikä 

Ikä Kaikki 

(n 658) 

ItäS  

(n 236) 

Jyv 

(n 118) 

Tku 

(n 117) 

Tre 

(n 54) 

Vaasa 

(n 51) 

Muut 

(n 77) 

 - 20 0,8% 0,4% 0,8% 1,7% - 2,0% - 

21 - 30 25,8% 25,0% 22,0% 31,6% 27,8% 23,6% 22,1% 

31 - 40 20,2% 20,8% 14,4% 22,2% 25,9% 13,7% 25,9% 

41 - 50 28,4% 29,7% 29,7% 25,7% 25,9% 27,4% 29,9% 

51 – 24,8% 24,1% 33,1% 18,8% 20,4% 33,3% 22,1% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 3: Tavoitetutkinnot 

Tutkintoala, % 
Kaikki 
(n 635) 

ItäS  
(n 237) 

Jyv 
(n 117) 

Tku 
(n 115) 

Tre 
(n 53) 

Vaasa 
(n 51) 

Muut 
(n 77) 

Kasvatustiede14 17,8% 6,8% 32,5% 30,4% 15,1% 3,9% 22,0% 

Kauppatieteet15 17,3% 12,2% 10,3% 21,7% 1,9% 76,5% 9,1% 

Filosofian maisteri16 15,1% 4,2% 39,3% 12,2% 16,9% 5,9% 20,8% 

Terveystieteet17 14,7% 26,2% 8,5% 10,4% 18,9% - 2,6% 

Hallintotieteet18 11,8% 28,7% - - 1,9% 13,7% - 

Yhteiskuntatieteet19 9,8% 15,2% 6,8% 1,7% 18,9% - 10,4% 

Oikeustiede20 4,3% 3,8% - 9,6% - - 10,4% 

Diplomi-insinööri21 3,8% - - 3,5% 26,4% - 9,1% 

Valtiotieteet22 3,8% 0,4% 0,9% 9,6% - - 14,3% 

Taiteet23 0,8% 0,8% 1,7% 0,9% - - - 

Teologia24 0,8% 1,7% - - - - 1,3% 

Yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                                           
14 Tutkinnot on yhdistelty vastauksista. Kasvatustiede: kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteen kandidaatti, kasvatustieteen 

kandidaatti ja maisteri. 
15 Kauppatieteet: kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri. 
16 Filosofian maisteri: filosofian maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian 

maisteri, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, luonnontieteiden kandidaatti, psykologian kandidaatti ja filosofian 
maisteri. 
17 Terveystieteet: terveystieteiden maisteri, terveystieteiden kandidaatti, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri, 

liikuntatieteiden maisteri. 
18 Hallintotieteet: hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri. 
19 Yhteiskuntatieteet: yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri. 
20 Oikeustiede: oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri, oikeustieteen maisteri. 
21 Diplomi-insinööri: diplomi-insinööri, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri. 
22 Valtiotieteet: valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri, valtiotieteiden maisteri. 
23 Taiteet: Kuvataiteen kandidaatti ja maisteri, musiikin kandidaatti ja maisteri. 
24 Teologia: teologian kandidaatti ja maisteri, teologian maisteri 
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Taulukko 4: Aiempi koulutus 

 Kaikki 
(n 659) 

ItäS 
(n 237) 

Jyv 
(n 118) 

Tku 
(n 117) 

Tre 
(n 54) 

Vaasa 
(n 50) 

Muut 
(n 77)  

peruskoulu, keskikoulu, kansakoulu 
tai kansalaiskoulu 

0,9% - 1,7% 2,6% 9,2% - - 

osa lukiota, lukio tai ylioppilastutkinto 31,7% 24,5% 34,0% 41,0% 27,8% 32,0% 33,8% 

ammattikoulu, ammattiopisto, 
opistoasteen tutkinto 

30,0% 26,6% 33,1% 28,2% 3,7% 40,0% 33,8% 

AMK-tutkinto 22,6% 27,8% 17,8% 23,1% 13,0% 20,0% 15,6% 

ylempi AMK-tutkinto 2,0% 3,4% 0,8% - 5,6% 4,0% - 

alempi korkeakoulututkinto 2,7% 3,8% 2,5% 2,6% 40,7% 2,0% 1,3% 

ylempi korkeakoulututkinto 8,7% 13,5% 7,6% 0,8% 9,2% 2,0% 12,9% 

lisensiaatti tai tohtori 1,4% 0,4% 2,5% 1,7% 27,8% - 2,6% 

yht. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taulukko 5: Avoimessa suoritetut opintopisteet 

Opintopisteet Kaikki 

(n 659) 

ItäS  

(n 236) 

Jyv 

(n 118) 

Tku 

(n 117) 

Tre 

(n 54) 

Vaasa 

(n 51) 

Muut 

(n 77) 

1-15 1,1% 0,4% 1,7% 3,4% - - - 

16-35 10,5% 9,3% 4,2% 4,3% 31,5% 5,9% 20,8% 

36-65 20,9% 31,4% 15,2% 12,8% 9,2% 9,8% 24,7% 

66-90 20,0% 27,5% 21,2% 14,5% 13,0% 3,9% 20,8% 

91-100 13,4% 10,2% 11,9% 19,7% 16,7% 17,7% 9,0% 

100- 34,1% 21,2% 45,8% 45,3% 29,6% 62,7% 24,7% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 6: Avoimen yliopiston suoritusajat 

Suoritusajat Kaikki 

(n 659) 

ItäS  

(n 236) 

Jyv 

(n 117) 

Tku 

(n 117) 

Tre 

(n 54) 

Vaasa 

(n 51) 

Muut 

(n 77) 

½ vuodessa 5,0% 4,2% 3,4% 0,9% 9,2% 7,9% 11,8% 

1 vuodessa 14,9% 19,4% 10,2% 12,8% 27,8% - 11,8% 

1 ½ vuodessa 12,5% 18,6% 9,4% 7,7% 3,7% 3,9% 14,5% 

2 vuodessa 17,2% 19,8% 13,7% 15,4% 13,0% 23,5% 14,5% 

2 ½ vuodessa 10,6% 10,6% 12,0% 12,8% 5,6% 15,7% 6,6% 

3 vuodessa tai yli 39,8% 27,4% 51,3% 50,4% 40,7% 49,0% 40,8% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taulukko 7: Opiskelun päätoimisuus      

 Kaikki 
(n 659) 

ItäS 
(n 237) 

Jyv 
(n 118) 

Tku 
(n 116) 

Tre 
(n 54) 

Vaasa 
(n 50) 

Muut 
(n 77)  

Päätoimisesti töissä 62,7% 69,6% 56,8% 54,3% 64,8% 70,6% 57,1% 

Välillä työelämässä 16,8% 12,2% 19,5% 20,7% 18,5% 15,7% 20,8% 

Ei töitä avoimessa opiskelun ohella 14,9% 12,7% 18,7% 21,5% 9,3% 7,8% 15,6% 

Päätoiminen opiskelu toisessa 
korkeakoulussa 

2,0% 1,3% 2,5% 2,6% 3,7% - 1,3% 

Opinto- vuorottelu- tai muu 
toimivapaa 

3,6% 4,2% 2,5% 0,9% 3,7% 5,9% 5,2% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 8: Mistä kuulit hakumahdollisuudesta 

Tietolähde Kaikki ItäS Jyv Tku Tre Vaasa Muut 

opintopolku.fi -palvelusta, avoinyliopisto.fi -
palvelusta tai vastaavasta 

39,8% 43,5% 46,6% 29,1% 44,4% 27,8% 37,7% 

avoimen yliopiston www-sivuilta 39,5% 42,6% 55,1% 35,9% 31,5% 38,9% 41,6% 

yliopiston hakijapalveluista 37,4% 35,0% 37,3% 30,8% 44,4% 42,6% 45,5% 

avoimen yliopiston henkilöstöltä (opinto-ohjaaja, 

suunnittelija, opettaja, tuutori, sihteeri ym.) 
36,9% 33,8% 29,7% 34,2% 25,9% 61,1% 26,0% 

perheenjäseneltä, sukulaiselta, kaverilta tai 
tuttavalta 

15,1% 13,9% 14,4% 20,5% 16,7% 7,4% 14,3% 

muilta avoimen yliopiston opiskelijoilta, 

työkavereilta 
13,6% 13,5% 6,8% 19,7% 20,4% 16,7% 6,5% 

jostain muualta 8,9% 10,5% 5,1% 9,4% 5,6% 7,4% 11,7% 

infotilaisuuksista, alan messuilta ja 

tapahtumista 
5,6% 8,0% 1,7% 6,8% 1,9% 7,4% 3,9% 

sosiaalisesta mediasta 3,9% 6,8% 3,4% 0,9% 1,9% 3,7% 1,3% 

lukion tai jonkin toisen oppilaitoksen opinto-

ohjaajilta tai opettajilta 
3,2% 3,4% 3,4% 6,0% 1,9% - 1,3% 
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Taulukko 9: Suoritusvuodet, valmistuneet 

Suoritusvuodet,  

tutkinto valmis 

Kaikki 

(n 112) 

ItäS 

(n 41) 

Jyv 

(n 38) 

Tku 

(n 9) 

Tre 

(n 5) 

Vaasa 

(n 11) 

Muut 

(n 6) 

1 25,2% 9,8% 47,4% 1 - 3 2 

2 38,8% 34,1% 44,7% 4 3 4 - 

3 23,4% 39,0% 5,3% 3 2 1 2 

4 5,4% 7,3% - - - 1 1 

5 3,6% 4,9% - 1 - 1 - 

6 2,7% 4,9% - - 1 - - 

7 - - - - - - - 

8 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

10 0,9% - 2,6% - - - - 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 9 5 11 6 

 

Taulukko 10: Suoritusvuodet, tutkinto kesken 

Suoritusvuodet,  

tutkinto kesken 

Kaikki 

(n 550) 

ItäS 

(n 196) 

Jyv 

(n 80) 

Tku 

(n 108) 

Tre 

(n 48) 

Vaasa 

(n 41) 

Muut 

(n 72) 

1 8,6% 7,6% 11,3% 11,1% 6,1% 5,0% 8,5% 

2 17,1% 9,7% 33,8% 15,7% 18,4% 15,0% 21,1% 

3 31,0% 34,7% 27,5% 33,3% 28,6% 35,0% 21,1% 

4 19,1% 21,4% 11,2% 17,6% 20,4% 7,5% 28,2% 

5 13,8% 13,8% 13,8% 13,0% 14,3% 20,0% 11,3% 

6 5,2% 4,6% 1,2% 4,6% 10,2% 12,5% 5,6% 

7 2,2% 3,6% - 2,8% - 2,5% 1,4% 

8 1,5% 1,5% 1,2% - 2,0% 2,5% 2,8% 

9 - - - - - - - 

10 1,5% 3,1% - 1,9% - - - 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taulukko 11: Opintopisteet/ lukuvuosi 

Opintopisteet  

vuodessa 

Kaikki 

(n 643) 

ItäS  

(n 232) 

Jyv 

(n 112) 

Tku 

(n 115) 

Tre 

(n 54) 

Vaasa 

(n 50) 

Muut 

(n 77) 

0-20 8,6% 6,9% 11,6% 10,4% 7,4% 16,0% - 

21-40 25,0% 30,6% 17,9% 25,2% 13,0% 28,0% 27,0% 

41-60 34,4% 36,2% 31,3% 33,9% 40,7% 30,0% 32,4% 

61-100 28,6% 24,1% 33,0% 29,6% 35,2% 22,0% 33,8% 

100- 3,4% 2,2% 6,2% 0,9% 3,7% 4,0% 6,8% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Taulukko 12: Etenemistahti 

 Kaikki 
(n 650) 

ItäS 
(n 232) 

Jyv 
(n 118) 

Tku 
(n 117) 

Tre 
(n 52) 

Vaasa 
(n 50) 

Muut 
(n 76)  

Nopeammin 20,5% 21,1% 23,9% 13,7% 21,2% 16,0% 26,3% 

Odotusten mukaan 58,6% 59,9% 59,8% 59,0% 61,5% 56,0% 52,6% 

Hitaammin 20,9% 19,0% 16,3% 27,3% 17,3% 28,0% 21,1% 

yht. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taulukko 13: Kokemukset opinto-ohjauksesta avoimessa yliopistossa. Prosenttijakaumat, 
kyselyn väitteet 9-15; 1=täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / 
kysymys ei koske minua, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 

Kun aloitin opinnot avoimessa yliopistossa... 1 2 3 4 5 

9. laadin henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman (HOPS). 34,6% 13,3% 6,7% 15,8% 29,6% 

Itä-Suomen yliopisto 28,1% 17,0% 5,5% 17,9% 31,5% 

Jyväskylän yliopisto 23,7% 10,2% 5,9% 15,3% 44,9% 

Turun yliopisto 46,1% 15,4% 9,4% 13,7% 15,4% 

Tampereen yliopisto 38,9% 11,1% 11,1% 14,8% 24,1% 

Vaasan yliopisto 22,4% 4,1% 6,1% 22,4% 45,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 58,4% 10,4% 3,9% 11,7% 15,6% 
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10. olisin tarvinnut enemmän opinto-ohjausta 
opintojen suunnitteluun ja 
aikatauluttamiseen. 

23,7% 33,7% 12,6% 20,4% 9,6% 

Itä-Suomen yliopisto 22,5% 37,9% 11,5% 20,0% 8,1% 

Jyväskylän yliopisto 29,0% 26,5% 13,7% 23,1% 7,7% 

Turun yliopisto 24,8% 30,8% 12,0% 23,9% 8,5% 

Tampereen yliopisto 15,1% 30,2% 11,3% 20,8% 22,6% 

Vaasan yliopisto 20,4% 34,7% 28,6% 10,2% 6,1% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 26,0% 39,0% 6,5% 18,1% 10,4% 

11. tiesin, mistä löydän tarvitsemiani tietoja ja 
neuvoja. 3,5% 17,8% 12,1% 41,2% 25,4% 

Itä-Suomen yliopisto 3,4% 14,5% 11,1% 46,6% 24,4% 

Jyväskylän yliopisto 4,3% 18,8% 6,0% 35,9% 35,0% 

Turun yliopisto 0,9% 17,9% 18,8% 42,7% 19,7% 

Tampereen yliopisto 5,5% 27,8% 13,0% 27,8% 25,9% 

Vaasan yliopisto 2,1% 10,2% 12,2% 44,9% 30,6% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 5,2% 24,7% 14,3% 36,4% 19,4% 

12. sain opinto-ohjausta siihen, kuinka lähden 
suunnittelemaan opintojani kohti 
yliopistotutkintoa. 

25,5% 21,6% 15,4% 21,2% 16,3% 

Itä-Suomen yliopisto 19,5% 21,1% 17,4% 28,0% 14,0% 

Jyväskylän yliopisto 23,7% 18,6% 17,0% 19,5% 21,2% 

Turun yliopisto 22,2% 31,6% 12,0% 18,0% 16,2% 

Tampereen yliopisto 37,0% 24,1% 18,5% 14,8% 5,6% 

Vaasan yliopisto 10,2% 16,3% 6,1% 28,6% 38,8% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 53,2% 13,0% 15,6% 9,1% 9,1% 

13. oli vaikeaa löytää tarvitsemiani tietoja ja 
neuvoja opintoihin. 24,2% 37,2% 16,2% 17,2%  5,2% 

Itä-Suomen yliopisto 27,0% 42,9% 11,2% 15,5% 3,4% 

Jyväskylän yliopisto 29,7% 33,9% 17,8% 13,6% 5,0% 

Turun yliopisto 18,8% 33,4% 18,8% 23,9% 5,1% 

Tampereen yliopisto 16,7% 35,2% 20,4% 18,5% 9,2% 

Vaasan yliopisto 26,5% 38,8% 22,5% 12,2% - 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 19,5% 31,1% 18,2% 19,5% 11,7% 
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14. minulla ei ollut tarvetta saada opinto-
ohjausta 
 

18,9% 25,6% 17,2% 24,0%  14,3% 

Itä-Suomen yliopisto 17,4% 26,3% 16,1% 24,1% 16,1% 

Jyväskylän yliopisto 21,2% 21,2% 22,9% 23,7% 11,0% 

Turun yliopisto 22,2% 27,4% 13,7% 23,9% 12,8% 

Tampereen yliopisto 18,5% 25,9% 14,8% 27,8% 13,0% 

Vaasan yliopisto 20,0% 32,0% 26,0% 14,0% 8,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 15,6% 23,4% 11,7% 27,2% 22,1% 

15. sain tietoa ja neuvontaa silloin kun sitä 
tarvitsin. 3,3% 11,1% 16,0% 35,8% 33,8% 

Itä-Suomen yliopisto 1,7% 9,7% 15,7% 39,4% 33,5% 

Jyväskylän yliopisto 2,6% 9,4% 18,8% 27,3% 41,9% 

Turun yliopisto 5,1% 14,5% 15,4% 36,8% 28,2% 

Tampereen yliopisto 5,5% 18,5% 16,7% 38,9% 20,4% 

Vaasan yliopisto 2,0% 5,9% 7,8% 39,2% 45,1% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 6,5% 10,4% 18,1% 32,5% 32,5% 

 

 

Taulukko 10: Avoimessa yliopistossa opiskelu. Prosenttijakaumat, kyselyn väitteet 16-22; 
1=täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / kysymys ei koske minua, 4 
= jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 

Kun aloitin opinnot avoimessa yliopistossa... 1 2 3 4 5 

16. Avoimen yliopiston opintojen myötä tiesin 
millaista pääainetta / tutkintoa lähden 
opiskelemaan.* 

2,1% 6,3% 7,3% 32,5% 51,8% 

Itä-Suomen yliopisto 0,8% 5,5% 5,1% 37,7% 50,9% 

Jyväskylän yliopisto - - 7,6% 30,5% 61,9% 

Turun yliopisto 5,1% 8,6% 12,8% 23,1% 50,4% 

Tampereen yliopisto 9,2% 16,7% 3,7% 31,5% 38,9% 

Vaasan yliopisto 2,0% 4,0% 8,0% 36,0% 50,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) - 7,8% 7,8% 33,8% 50,6% 
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17. Olisin tarvinnut enemmän opinto-ohjausta. 
21,5% 35,2% 17,4% 17,5% 8,4% 

Itä-Suomen yliopisto 21,2% 34,8% 22,0% 14,4% 7,6% 

Jyväskylän yliopisto 29,0% 26,5% 13,7% 23,1% 7,7% 

Turun yliopisto 22,2% 29,9% 16,3% 23,9% 7,7% 

Tampereen yliopisto 14,8% 35,2% 13,0% 24,0% 13,0% 

Vaasan yliopisto 22,0% 38,0% 22,0% 12,0% 6,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 24,7% 33,7% 15,6% 15,6% 10,4% 

18. Opinnoissa käytettyjen opiskelutapojen 
myötä sain valmiuksia opiskella yliopistossa.* 1,0% 5,0% 11,1% 41,3% 41,6% 

Itä-Suomen yliopisto 1,3% 5,1% 12,7% 43,6% 37,3% 

Jyväskylän yliopisto 0,8% 3,4% 14,4% 37,3% 44,1% 

Turun yliopisto 0,9% 8,5% 6,0% 41,9% 42,7% 

Tampereen yliopisto - 1,9% 13,0% 48,1% 37,0% 

Vaasan yliopisto - - 4,0% 46,0% 50,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 1,3% 7,9% 13,2% 32,9% 44,7% 

19. Opin tiedon tuottamisen ja kriittisen 
arvioinnin taitoja opintojeni myötä.* 2,6% 4,0% 10,6% 46,9% 35,9% 

Itä-Suomen yliopisto 1,7% 2,6% 12,3% 50,2% 33,2% 

Jyväskylän yliopisto 1,7% 4,2% 7,6% 44,1% 42,4% 

Turun yliopisto 4,4% 7,8% 11,3% 40,0% 36,5% 

Tampereen yliopisto 3,7% 7,4% 9,3% 50,0% 29,4% 

Vaasan yliopisto - - 6,0% 48,0% 46,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 5,2% 2,6% 11,7% 49,3% 31,2% 

20. Osaan arvioida ja ohjata omaa oppimistani 
aiempaa paremmin avoimessa yliopistossa 
suorittamieni opintojen myötä.* 

3,2% 5,0% 12,5% 42,7% 36,6% 

Itä-Suomen yliopisto 3,0% 3,8% 14,5% 47,2% 31,5% 

Jyväskylän yliopisto 1,7% 6,8% 10,2% 35,6% 45,7% 

Turun yliopisto 5,1% 6,9% 9,4% 39,3% 39,3% 

Tampereen yliopisto 7,4% 5,6% 13,0% 46,3% 27,7% 

Vaasan yliopisto - 2,0% 10,0% 34,0% 54,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 2,6% 5,2% 16,9% 46,7% 28,6% 
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21. Opin tieteellisen kirjoittamisen taitoja.* 
4,5% 6,6% 8,9% 41,7% 38,3% 

Itä-Suomen yliopisto 3,0% 5,1% 6,8% 50,0% 35,1% 

Jyväskylän yliopisto 0,8% 1,7% 13,6% 33,1% 50,8% 

Turun yliopisto 7,8% 8,6% 6,0% 32,8% 44,8% 

Tampereen yliopisto 15,1% 11,3% 11,3% 37,8% 24,5% 

Vaasan yliopisto - 2,0% 4,0% 44,0% 50,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 5,3% 15,8% 13,2% 44,7% 21,0% 

22. Sain opinto-ohjausta silloin kun sitä 
tarvitsin. 5,6% 14,3% 20,4% 34,1% 25,6% 

Itä-Suomen yliopisto 3,8% 16,2% 14,5% 40,4% 25,1% 

Jyväskylän yliopisto 4,2% 11,0% 21,2% 33,9% 29,7% 

Turun yliopisto 6,8% 20,5% 23,1% 29,1% 20,5% 

Tampereen yliopisto 11,0% 16,7% 27,8% 27,8% 16,7% 

Vaasan yliopisto 2,0% 2,0% 15,7% 33,3% 47,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 10,4% 10,4% 29,9% 28,6% 20,7% 

 

 

 

 

 

Taulukko 12: Avoimesta tutkinto-opiskeluun hakeminen ja siirtyminen. Prosenttijakaumat, 
kyselyn väitteet 25-38; 1=täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / 
kysymys ei koske minua, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 

Kun aloitin opinnot avoimessa yliopistossa... 1 2 3 4 5 

25. Sain riittävästi tietoa ja neuvontaa 
mahdollisuudesta hakea yliopiston tutkinto-
opiskelijaksi avoimessa yliopistossa 
suoritettujen opintojen perusteella. 

5,3% 14,3% 11,4% 34,9% 34,1% 

Itä-Suomen yliopisto 4,7% 11,4% 11,0% 36,9% 36,0% 

Jyväskylän yliopisto 6,8% 18,6% 8,5% 33,9% 32,2% 

Turun yliopisto 6,0% 14,5% 14,5% 29,9% 35,1% 

Tampereen yliopisto 7,4% 16,7% 14,8% 33,3% 27,8% 

Vaasan yliopisto - - 6,0% 50,0% 44,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 6,5% 22,1% 13,0% 31,1% 27,3% 



57 
 

26. Tiesin heti avoimeen yliopistoon 
hakeutuessani haluavani jatkaa opiskelua 
yliopistossa tutkinto-opiskelijana. 

18,8% 13,3% 7,9% 16,6% 43,4% 

Itä-Suomen yliopisto 18,1% 15,6% 5,9% 19,4% 40,9% 

Jyväskylän yliopisto 22,0% 11,9% 9,3% 10,2% 46,6% 

Turun yliopisto 14,5% 14,5% 12,0% 16,3% 42,7% 

Tampereen yliopisto 13,0% 11,1% 3,7% 13,0% 59,2% 

Vaasan yliopisto 20,0% 14,0% 12,0% 16,0% 38,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 26,6% 8,0% 6,7% 20,0% 38,7% 

27. Oli helppoa löytää tietoa siitä, miten avoimen 
yliopiston opintojen perusteella voi hakea 
yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. 

5,5% 19,7% 14,3% 37,0% 23,5% 

Itä-Suomen yliopisto 3,8% 19,4% 15,6% 35,9% 25,3% 

Jyväskylän yliopisto 5,1% 23,7% 15,3% 32,2% 23,7% 

Turun yliopisto 6,0% 19,0% 14,7% 39,6% 20,7% 

Tampereen yliopisto 7,5% 24,5% 11,3% 35,9% 20,8% 

Vaasan yliopisto 2,0% 6,0% 18,0% 46,0% 28,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 10,4% 22,1% 7,8% 37,6% 22,1% 

28. Kiinnostuin avoimen yliopiston opintojen 
aikana opiskelusta niin, että halusin hakea 
tutkinto-opiskelijaksi. 

11,6% 7,8% 17,1% 21,9% 41,6% 

Itä-Suomen yliopisto 12,2% 8,0% 18,6% 23,2% 38,0% 

Jyväskylän yliopisto 9,4% 3,4% 19,7% 17,9% 49,6% 

Turun yliopisto 11,1% 13,7% 16,2% 23,9% 35,1% 

Tampereen yliopisto 18,5% 7,4% 20,4% 25,9% 27,8% 

Vaasan yliopisto - 6,0% 6,0% 30,0% 58,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 13,0% 5,2% 15,6% 14,3% 51,9% 

29. Minun oli vaikea saada selville mitä opintoja ja 
minkä verran minun tulisi suorittaa avoimessa 
yliopistossa voidakseni hakea avoimen 
yliopiston opintojen perusteella tutkinto-
opiskelijaksi. 

34,6% 32,7% 11,3% 15,3% 6,1% 

Itä-Suomen yliopisto 38,0% 34,1% 11,8% 13,1% 3,0% 

Jyväskylän yliopisto 33,3% 30,8% 12,8% 12,8% 10,3% 

Turun yliopisto 28,5% 36,2% 12,1% 17,2% 6,0% 

Tampereen yliopisto 43,4% 17,0% 5,6% 18,9% 15,1% 

Vaasan yliopisto 26,0% 40,0% 10,0% 22,0% 2,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 35,0% 33,8% 9,1% 16,9% 5,2% 
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30. Opintoja piti suorittaa kohtuuttoman paljon 
pystyäkseen hakemaan tutkinto-opiskelijaksi 
avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen 
perusteella.  

40,6% 29,8% 11,8% 9,6% 8,2% 

Itä-Suomen yliopisto 51,5% 28,3% 8,8% 7,6% 3,8% 

Jyväskylän yliopisto 34,7% 30,5% 15,3% 9,3% 10,2% 

Turun yliopisto 36,8% 29,1% 11,1% 10,3% 12,8% 

Tampereen yliopisto 38,9% 24,0% 13,0% 11,1% 13,0% 

Vaasan yliopisto 24,0% 34,0% 18,0% 16,0% 8,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 33,8% 36,3% 13,0% 10,4% 6,5% 

31. Avoimen opintojen myötä sain itseluottamusta 
hakeutua tutkinto-opiskelijaksi.* 2,9% 5,2% 14,3% 36,8% 40,8% 

Itä-Suomen yliopisto 3,4% 3,8% 13,9% 38,0% 40,9% 

Jyväskylän yliopisto 2,5% 5,1% 17,8% 33,9% 40,7% 

Turun yliopisto 2,6% 7,8% 12,1% 37,9% 39,6% 

Tampereen yliopisto 5,8% 11,5% 15,4% 36,5% 30,8% 

Vaasan yliopisto - 2,0% 12,0% 44,0% 42,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 2,6% 3,9% 13,0% 32,5% 48,0% 

32. Avoimessa yliopistossa suoritettujen 
opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi 
pääseminen oli kovan työn takana.** 

19,1% 25,2% 14,6% 23,9% 17,2% 

Itä-Suomen yliopisto 24,3% 27,7% 15,3% 18,7% 14,0% 

Jyväskylän yliopisto 13,6% 27,1% 17,0% 23,7% 18,6% 

Turun yliopisto 14,5% 20,5% 13,7% 24,8% 26,5% 

Tampereen yliopisto 22,2% 27,8% 13,0% 25,9% 11,1% 

Vaasan yliopisto 14,0% 34,0% 10,0% 32,0% 10,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 19,5% 13,0% 14,3% 32,4% 20,8% 

33. Vasta myöhäisessä vaiheessa avoimen 
yliopiston opintoja huomasin haluavani 
tutkinto-opintoihin.  

52,7% 19,1% 9,3% 11,0% 7,9% 

Itä-Suomen yliopisto 48,7% 21,6% 8,5% 13,6% 7,6% 

Jyväskylän yliopisto 49,2% 21,2% 16,9% 7,6% 5,1% 

Turun yliopisto 59,0% 14,5% 5,1% 14,5% 6,9% 

Tampereen yliopisto 55,5% 16,6% 9,3% 9,3% 9,3% 

Vaasan yliopisto 59,3% 12,2% 12,2% 4,1% 12,2% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 54,5% 20,8% 3,9% 9,1% 11,7% 

 
 
 

     

34. Haku tutkinto-opiskelijaksi oli selkeää, eikä se 
tuottanut minulle ongelmia.*  3,1% 12,7% 10,8% 34,2% 39,2% 
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Itä-Suomen yliopisto 2,1% 10,3% 9,8% 32,9% 44,9% 

Jyväskylän yliopisto 6,8% 12,7% 10,2% 32,2% 38,1% 

Turun yliopisto 0,8% 13,7% 15,4% 37,6% 32,5% 

Tampereen yliopisto 1,8% 20,4% 11,1% 24,1% 42,6% 

Vaasan yliopisto 2,0% 2,0% 12,0% 52,0% 32,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 5,2% 19,5% 7,8% 32,5% 35,0% 

35. Tiesin, millaista tutkintoa lähdin 
tavoittelemaan.* 1,2% 5,5% 9,0% 29,8% 54,5% 

Itä-Suomen yliopisto 1,3% 5,5% 9,7% 31,6% 51,9% 

Jyväskylän yliopisto 2,5% 3,4% 4,2% 21,2% 68,7% 

Turun yliopisto 1,7% 6,0% 16,2% 24,8% 51,3% 

Tampereen yliopisto - 11,1% 5,6% 29,6% 53,7% 

Vaasan yliopisto - 2,0% 8,0% 42,0% 48,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) - 6,5% 6,5% 36,4% 50,6% 

36. Luotin pääseväni avoimen yliopiston opintojen 
perusteella tutkinto-opiskelijaksi. 4,6% 13,6% 11,8% 32,0% 38,0% 

Itä-Suomen yliopisto 3,8% 13,1% 11,5% 30,9% 40,7% 

Jyväskylän yliopisto 7,6% 11,0% 10,2% 28,8% 42,4% 

Turun yliopisto 6,0% 17,9% 11,1% 30,8% 34,2% 

Tampereen yliopisto 3,7% 17,0% 11,3% 34,0% 34,0% 

Vaasan yliopisto - 2,0% 16,0% 46,0% 36,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 3,9% 17,1% 13,2% 32,9% 32,9% 

37. Tiesin, minkälaisiin työtehtäviin voisin 
työllistyä tutkinnon suorittamisen myötä. 7,3% 14,9% 16,1% 30,3% 31,4% 

Itä-Suomen yliopisto 8,5% 15,2% 18,1% 33,3% 24,9% 

Jyväskylän yliopisto 3,4% 15,2% 13,6% 24,6% 43,2% 

Turun yliopisto 11,1% 18,0% 16,2% 28,2% 26,5% 

Tampereen yliopisto 11,1% 9,3% 11,1% 33,3% 35,2% 

Vaasan yliopisto 2,1% 10,2% 22,4% 36,7% 28,6% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 5,2% 16,9% 13,0% 27,2% 37,7% 

 

 

 

     

38. Oli sattumaa, että päädyin tutkinto-
opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen 
perusteella.* 

62,3% 15,6% 10,2% 8,4% 3,5% 

Itä-Suomen yliopisto 57,4% 18,1% 10,1% 10,6% 3,8% 
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Jyväskylän yliopisto 67,5% 12,0% 12,8% 6,0% 1,7% 

Turun yliopisto 66,7% 13,7% 8,5% 7,7% 3,4% 

Tampereen yliopisto 63,0% 14,8% 13,0% 5,5% 3,7% 

Vaasan yliopisto 62,0% 16,0% 12,0% 8,0% 2,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 61,8% 17,1% 5,3% 9,2% 6,6% 

 

 

 

 

 

Taulukko 13: Kun opiskelija on tullut valituksi tutkinto-opiskeluun. Prosenttijakaumat, 
väittämät 39-52; 1=täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa / kysymys ei 
koske minua, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 

Kun aloitin opinnot avoimessa yliopistossa... 1 2 3 4 5 

39. Avoimen yliopiston opinnot valmensivat 
minua tutkinto-opiskelijaksi erinomaisesti.* 1,5% 5,2% 11,6% 48,3% 33,4% 

Itä-Suomen yliopisto 0,9% 3,0% 15,3% 51,9% 28,9% 

Jyväskylän yliopisto 1,7% 6,8% 12,8% 46,2% 32,5% 

Turun yliopisto 3,4% 8,6% 6,8% 45,3% 35,9% 

Tampereen yliopisto - 13,0% 7,4% 51,8% 27,8% 

Vaasan yliopisto - - 7,9% 49,0% 43,1% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 2,6% 2,6% 11,8% 41,5% 41,5% 

40. Avoimen yliopiston opintojen myötä minun 
oli helppoa jatkaa tutkinto-opiskelijana 
opinnoissa eteenpäin.* 

2,0% 7,2% 8,6% 40,0% 42,2% 

Itä-Suomen yliopisto 1,3% 8,1% 7,3% 42,7% 40,6% 

Jyväskylän yliopisto 0,8% 7,8% 8,7% 37,9% 44,8% 

Turun yliopisto 4,3% 9,4% 8,6% 35,0% 42,7% 

Tampereen yliopisto 2,0% 7,8% 5,9% 43,1% 41,2% 

Vaasan yliopisto 2,0% 2,0% 11,7% 45,1% 39,2% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 2,6% 3,9% 11,7% 39,0% 42,8% 

41. Opintojen suunnittelu ja aikataulutus olivat 
tutkinto-opiskelijana haasteellista, vaikka olin 
opiskellut jo avoimessa yliopistossa.** 

20,8% 28,3% 12,8% 25,3% 12,8% 

Itä-Suomen yliopisto 20,0% 28,1% 12,3% 24,7% 14,9% 

Jyväskylän yliopisto 24,8% 31,6% 13,7% 21,4% 8,5% 
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Turun yliopisto 14,7% 29,3% 7,8% 29,3% 18,9% 

Tampereen yliopisto 30,2% 26,5% 7,5% 28,3% 7,5% 

Vaasan yliopisto 19,6% 21,6% 23,6% 27,4% 7,8% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 20,8% 29,9% 15,6% 22,0% 11,7% 

42. Tutkinto-opiskelu oli sujuvaa, sillä käytetyt 
käsitteet olivat minulle tuttuja avoimen 
yliopiston opinnoista.* 

0,8% 8,1% 14,8% 45,6% 30,7% 

Itä-Suomen yliopisto 0,9% 9,4% 13,2% 49,6% 26,9% 

Jyväskylän yliopisto - 0,7% 13,7% 47,0% 31,6% 

Turun yliopisto 1,7% 7,7% 16,2% 41,9% 32,5% 

Tampereen yliopisto - 11,1% 5,6% 50,0% 33,3% 

Vaasan yliopisto - 3,9% 25,5% 33,3% 37,3% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 1,3% 6,5% 18,2% 45,4% 28,6% 

43. Avoimen yliopiston opinnot olivat 
joustavammin suoritettavissa etänä vai 
verkossa kuin tutkinto-opiskelu. 

8,4% 12,4% 13,3% 24,9% 41,0% 

Itä-Suomen yliopisto 6,0% 14,9% 10,7% 29,9% 38,5% 

Jyväskylän yliopisto 7,8% 10,3% 12,1% 20,7% 49,1% 

Turun yliopisto 11,1% 13,7% 13,7% 22,2% 39,3% 

Tampereen yliopisto 20,4% 14,8% 22,2% 16,7% 25,9% 

Vaasan yliopisto 3,9% 3,9% 11,8% 31,4% 49,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 7,8% 9,1% 15,6% 23,4% 44,1% 

44. Avoimessa yliopistossa ohjaus oli 
toimivampaa kuin tutkinto-opiskelijana. 19,0% 26,7% 29,3% 16,4% 8,6% 

Itä-Suomen yliopisto 18,0% 28,6% 28,6% 17,1% 7,7% 

Jyväskylän yliopisto 19,7% 24,8% 28,2% 15,3% 12,0% 

Turun yliopisto 16,3% 25,9% 32,8% 19,0% 6,0% 

Tampereen yliopisto 33,3% 31,5% 25,9% 7,4% 1,9% 

Vaasan yliopisto 9,8% 21,6% 31,4% 17,6% 19,6% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 19,5% 27,3% 28,5% 16,9% 7,8% 

 

 
     

45. Tutkinto-opiskelijana olin "kummajainen" 
muiden opiskelijoiden joukossa, sillä olin 
suorittanut jo niin paljon tutkintoon kuuluvia 
opintoja etukäteen.** 

30,1% 19,7% 16,5% 21,5% 12,2% 

Itä-Suomen yliopisto 39,1% 22,6% 15,3% 14,5% 8,5% 

Jyväskylän yliopisto 32,8% 14,6% 20,7% 20,7% 11,2% 
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Turun yliopisto 19,7% 18,8% 15,4% 31,6% 14,5% 

Tampereen yliopisto 31,5% 31,5% 1,8% 16,7% 18,5% 

Vaasan yliopisto 27,4% 21,6% 25,5% 15,7% 9,8% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 15,6% 11,7% 19,5% 36,3% 16,9% 

46. Olin yllättynyt tutkinto-opiskelun 
kuormittavuudesta.* 31,8% 36,2% 14,0% 14,3% 3,7% 

Itä-Suomen yliopisto 27,7% 38,3% 14,9% 17,0% 2,1% 

Jyväskylän yliopisto 47,0% 26,5% 12,0% 10,2% 4,3% 

Turun yliopisto 26,5% 43,6% 9,4% 12,8% 7,7% 

Tampereen yliopisto 32,1% 43,4% 11,3% 11,3% 1,9% 

Vaasan yliopisto 29,4% 31,4% 19,6% 19,6% - 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 29,9% 32,4% 19,5% 14,3% 3,9% 

47. Motivaationi opintojen suorittamiseksi on 
ollut todella korkea.* 0,4% 4,3% 9,5% 32,9% 52,9% 

Itä-Suomen yliopisto - 4,7% 12,3% 37,5% 45,5% 

Jyväskylän yliopisto - 2,6% 8,6% 25,9% 62,9% 

Turun yliopisto 0,8% 7,7% 7,7% 34,2% 49,6% 

Tampereen yliopisto 1,8% 1,8% 3,7% 35,2% 57,5% 

Vaasan yliopisto - 6,0% 6,0% 44,0% 44,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 1,3% 1,3% 11,7% 20,8% 64,9% 

48. Minun oli vaikeaa järjestää tarpeeksi aikaa 
opiskelulle. 21,6% 32,5% 11,8% 23,5% 10,6% 

Itä-Suomen yliopisto 15,0% 36,5% 13,3% 26,2% 9,0% 

Jyväskylän yliopisto 37,6% 26,5% 9,4% 19,7% 6,8% 

Turun yliopisto 20,7% 31,9% 13,8% 23,3% 10,3% 

Tampereen yliopisto 27,8% 29,6% 11,1% 14,8% 16,7% 

Vaasan yliopisto 10,0% 30,0% 12,0% 32,0% 16,0% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 22,1% 33,7% 9,1% 22,1% 13,0% 

 
 
 

     

49. Menestyin erinomaisesti opinnoissani 
tutkinto-opiskelijana.* 1,1% 9,8% 23,2% 41,8% 24,1% 

Itä-Suomen yliopisto 0,9% 9,8% 28,9% 43,4% 17,0% 

Jyväskylän yliopisto 1,7% 10,2% 19,7% 32,5% 35,9% 

Turun yliopisto 0,8% 11,1% 19,7% 45,3% 23,1% 

Tampereen yliopisto 1,9% 11,4% 20,7% 45,3% 20,7% 
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Vaasan yliopisto - 5,9% 25,5% 47,0% 21,6% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 1,3% 9,1% 16,9% 40,2% 32,5% 

50. Opiskelutaitoni olivat erinomaiset.* 2,0% 13,0% 24,0% 45,8% 15,2% 

Itä-Suomen yliopisto 2,6% 13,7% 27,9% 44,2% 11,6% 

Jyväskylän yliopisto 0,8% 12,8% 19,7% 41,9% 24,8% 

Turun yliopisto 1,7% 12,0% 24,8% 47,8% 13,7% 

Tampereen yliopisto 3,7% 18,5% 20,4% 50,0% 7,4% 

Vaasan yliopisto - 5,9% 25,5% 51,0% 17,6% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 2,6% 13,0% 18,2% 48,0% 18,2% 

51. Vielä tutkinto-opiskelijana tein opintoja 
avoimessa yliopistossa, koska ne sopivat 
minulle niin hyvin.** 

31,7% 8,3% 12,8% 22,1% 25,1% 

Itä-Suomen yliopisto 21,9% 7,7% 13,7% 29,2% 27,5% 

Jyväskylän yliopisto 35,3% 7,8% 13,8% 17,2% 25,9% 

Turun yliopisto 47,9% 8,6% 11,1% 14,5% 17,9% 

Tampereen yliopisto 63,0% 9,2% 7,4% 13,0% 7,4% 

Vaasan yliopisto 5,9% 9,8% 19,6% 27,4% 37,3% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 27,3% 9,1% 9,1% 22,0% 32,5% 

52. Tutkinto-opiskelijana kaipasin avoimen 
yliopiston opinto-ohjausta. 40,9% 20,5% 21,5% 12,5% 4,6% 

Itä-Suomen yliopisto 34,5% 24,7% 21,7% 14,9% 4,2% 

Jyväskylän yliopisto 43,6% 17,9% 20,5% 12,0% 6,0% 

Turun yliopisto 43,1% 23,3% 21,5% 9,5% 2,6% 

Tampereen yliopisto 70,4% 9,3% 13,0% 5,5% 1,8% 

Vaasan yliopisto 15,7% 21,6% 25,5% 23,5% 13,7% 

Muut (Helsinki, Oulu, Lappi, Aalto, Åbo) 48,0% 15,6% 24,7% 9,1% 2,6% 

 

 


