Ulkoasu

Marita Harjula ja Katariina Alha

Kansi

Opetuksen kehittämisyksikkö

Kuvat

Jukka Savilampi

Myynti

Oulun yliopisto
Opetus- ja opiskelijapalvelut
Maire Honkanen
Pentti Kaiteran katu 1
PL 8000,
90014 OULUN YLIOPISTO
puh. (08) 553 4028
fax (08) 553 4040
email maire.honkanen@oulu.fi

ISBN
ISSN

951-42-7257-9
1458-218X

Oulun yliopistopaino 2004

”Täytyy ehtiä luennolle” – Selvityksiä opiskelijoiden
ajankäytöstä. Katariina Alha (toim.). 2004.
Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalvelut. Oulun yliopisto. Oulu.
Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A
nro 23.
ISBN 951-42-7257-9
ISSN 1458-218X

TIIVISTELMÄ
Tähän teokseen on koottu kolme opiskelijoiden ajankäyttöä koskevaa
selvitystä. Ensimmäisessä osassa on Suvi Jutilan keväällä 2003
tekemä selvitys jossa kohderyhmänä olivat Oulun yliopistossa Sähköja tietotekniikan osastolla opiskelevat 1. ja 3. vuoden opiskelijat.
Toisen osan Sirpa Kolehmaisen aineisto on puolestaan kerätty
keväällä 2003 Sähkö- ja tietotekniikan osastolla Tietoteollisuuden
muuntokoulutuksessa opiskelleilta. Kolmannessa osassa on Päivi
Markkasen syksyllä 2002 tekemä selvitys kohteenaan Oulun
yliopistossa opiskelevat kilpa- ja huippu-urheilijat.
Näissä selvityksissä ajankäytön seuranta on toteutettu reaaliajassa eli
opiskelijat ovat täyttäneet seurantalomakettaan päivittäin opiskelunsa
kuluessa. Jutilan seuraama opiskelijaryhmä edustaa kaikkein
lähimmin "tavallisia" perusopiskelijoita. Näistä seurattavista lähes
kaikki olivat päätoimisia päivisin opiskelevia opiskelijoita. Lisäksi tätä
ryhmää luonnehtii suuri miesten osuus, Sähkö- ja tietotekniikan
osastolla naisopiskelijoiden osuus aloittavista opiskelijoista on alle
20 %. Kolehmaisen seurantaryhmässä lähes kaikki olivat päivisin
ansiotyössä ja Markkasen opiskelijaryhmää luonnehtii lähes
ammattimainen valmentautuminen jossain urheilulajissa.
Selvityksissä kävi ilmi, että erityisesti perusopiskelijat käyttävät
opiskeluun aikaa alle 30 tuntia viikossa, mikä poikkeaa huomattavasti
opetussuunnitelmien mitoitusperusteena käytettävästä opiskelijan 40
tunnin viikkotyömäärästä. Seurantajaksoilla selvitettiin itsenäisen ja
ohjatun opiskelun välistä suhdetta sekä sitä, miten hyvin opiskelijat
käyttävät hyväkseen ohjatun opetuksen tarjonnan. Edelleen
perusopiskelijoiden osalta vertailtiin opintomenestyksen ja ajankäytön
välistä suhdetta. Varsinaisen ajankäytön seurannan lisäksi selvitettiin
miten tietoisia eri seurantaryhmät ovat omasta ajankäytöstään.
Kyselyn tuloksena kävi ilmi että noin kolmasosa perusopiskelijoista ei
hahmota omaa opiskeluun liittyvää ajankäyttöään oikein.
Asiasanat:
yliopisto-opiskelu,
opiskelijat,
muuntokoulutettavat, huippu-urheilijoiden opiskelu

ajankäyttö,

”I must hurry to the lectures” – Three studies on how university
students spend their time. Katariina Alha (ed.) 2004.
Education Affairs and Student Services, University of Oulu, Finland.
Publications of the Educational Affairs and Student Services.
University of Oulu, Series A. No. 23.
ISBN 951-42-7257-9
ISSN 1458-218X

ABSTRACT
This report consists of three studies on how university students spend
their time. The first study, conducted by Suvi Jutila during spring term
2003, deals with ‘regular’ students. These were full time students in
the Department of Electrical and Information Engineering at the
University of Oulu. The target group of the second study was gateway
students (graduates from other fields studying towards a degree in
M.Sc. in Engineering, usually working full time). This study was
coordinated by Sirpa Kolehmainen. The third study deals with student
athletes who train professionally while studying for a degree in the
University of Oulu. This study was conducted by Päivi Markkanen.
Kolehmainen’s and Markkanen’s student groups represent the future
of the university in the sense that the students will be a less and less
homogenous group. Without doubt this will increase the importance of
study counselling in the future.
The surveys revealed that on average a regular student spends less
than 30 hours in a week in contact teaching (e.g. in lectures or in
exercises) and on independent studying (e.g. doing homework either
solitarily or in a group). This is considerably less than 40 hours per
week, which is used as a basis of student workload calculation when
the curricula are designed. In addition to recording the students’ study
time the surveys aimed to elucidate how aware the students’ were
about the ways they study and allocate their time. Almost one third of
the regular students were surprised at the way how they spend their
studying time.
Key words: university studies, full time students, gateway students,
athlete students, study time
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1. JOHDANTO

Miten opiskelijat käyttävät aikaansa? Opintojaksojen mitoitus on
aikanaan perustettu sille oletukselle, että opiskelija käyttää 40 tuntia
yhden opintoviikon laajuisen opintojakson opiskeluun. Toteutuuko
tämä oletus toimivana vielä tänä päivänä? Entä miten opiskelijat
opiskelevat? Tekevätkö he ryhmätyötä muutoinkin kuin opettajan niin
kehottaessa? Ja kuinka paljon he opiskelevat itsenäisesti? Vastaukset
näihin kysymyksiin kiinnostavat ketä tahansa yliopisto-opettajaa.
Entistä tähdellisemmäksi nämä vastaukset tulevat kun opintojen
mitoituksessa siirrytään tutkintorakenteen uudistamisen yhteydessä
opintoviikoista opintopisteisiin.
Opiskelijoiden

ajankäyttöä

kuormittavuuden

aiemmin tutkinut Eeva Kallio

1

Jyväskylän

näkökulmasta
yliopistosta.

on

Hänen

kohderyhmänään olivat 2. ja 4. vuosikurssin opiskelijat. Kallion
tutkimuksessa aineisto kerättiin opiskelijoilta kyselylomakkeilla, jonka
yhtenä kysymysten teemana oli pääaineopintoihin käytettävä aika.
Kallion saamien tulosten mukaan opiskelijat käyttävät keskimäärin
aikaa opiskeluun noin 20 tuntia viikossa.

1

Kallio, Eeva. (2002) Opintojen tukaluus ja onni –yliopisto-opintojen
kuormittavuus. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.
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1.1. Opiskelijoiden ajankäytön selvittäminen

Tähän käsillä olevaan raporttiin on koottu kolme opiskelijoiden
ajankäyttöä koskevaa selvitystä. Ensimmäisessä osassa on Suvi
Jutilan keväällä 2003 tekemä selvitys jossa kohderyhmänä olivat
Oulun yliopistossa Sähkö- ja tietotekniikan osastolla opiskelevat 1. ja
3. vuoden opiskelijat. Toisen osan Sirpa Kolehmaisen aineisto on
puolestaan

kerätty

keväällä

2003

Tietoteollisuuden

muuntokoulutuksessa opiskelleilta. Kolmannessa osassa on Päivi
Markkasen

syksyllä

2002

tekemä

selvitys

kohteenaan

Oulun

yliopistossa opiskelevat kilpa- ja huippu-urheilijat.
Näissä selvityksissä on yhteistä se, että ajankäytön seuranta on
toteutettu

reaaliajassa

seurantalomakettaan

eli

päivittäin

opiskelijat
opiskelunsa

ovat

täyttäneet

kuluessa.

Jutilan

seuraama opiskelijaryhmä edustaa kaikkein lähimmin ’tavallisia’
perusopiskelijoita. Seurattavista lähes kaikki olivat päätoimisia päivisin
opiskelevia opiskelijoita. Jutilan tuloksia yleistettäessä on syytä
huomioida, että

Teknillisen tiedekunnan sisäänotossa suoraan

lukiosta opiskelemaan tulevien osuus on hieman yli 50%. Lisäksi tätä
ryhmää luonnehtii suuri miesten osuus, Sähkö- ja tietotekniikan
osastolla naisopiskelijoiden osuus aloittavista opiskelijoista on alle
20%. Kolehmaisen ja Markkasen opiskelijaryhmät edustavat yliopiston
tulevaisuutta siinä mielessä, että reitit koreakouluopintoihin ovat
monipuolistuneet
opiskelijajoukon

ja

tulevat

tulevaisuudessa

heterogeenisyyttä.

Eri

yhä

lähtökohdista

lisäämään
tulevilla

opiskelijoilla on erilaiset tarpeet esimerkiksi opintojen ohjauksen
suhteen. Tutkintorakenteen uudistaminen kaksiportaiseksi tuo yhä
uusia reittejä ja opiskelijaryhmiä yliopistoihin.
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Ajankäytön hallinnan suhteen tarkasteltavien opiskelijaryhmien voisi
olettaa poikkeavan toisistaan seuraavasti: perusopiskelijoita leimaa
ajankäytön vapaus ja ajatus akateemisesta vapaudesta, urheilijaopiskelijoilla taas korostuu tiukka ajankäytön suunnittelu, koska tietyn
määrän aikaa päivittäin vievä valmentautuminen on sovitettava yhteen
päivisin olevan ohjatun opetuksen (luentojen, harjoitusten) kanssa.
Muuntokoulutettavia taas leimaa päivätyö, mikä pakottaa ajoittamaan
opiskelun iltoihin ja viikonloppuihin opintojaksoille, joissa järjestetään
ohjattua opetusta juuri heitä varten. Muuntokoulutettavat ovat mitä
todennäköisimmin joutuneet opettelemaan ajankäytön hallintaa oman
päivätyönsä yhteydessä ja ovat näin ollen tietoisia siitä miten ja mihin
aikansa käyttävät.
Selvitysten

tulokset

tukevat

ainakin

osin

näitä

oletuksia.

Perusopiskelijoista lähes kolmasosa oli yllättynyt tuloksista kirjattuaan
oman ajankäyttönsä näkyviin. Yleensä yllätys oli nimenomaan se, että
opiskeluun tulikin käytettyä vähemmän aikaa kuin mitä opiskelijasta
tuntui. 1. ja 3. vuoden perusopiskelijoiden ajanhallinnassa oli eroa. 3.
vuosikurssin

opiskelijat

käyttivät

enemmän

aikaa

itsenäiseen

opiskeluun ja tenttiin valmistautumiseen. Mitä ilmeisimmin he
harkitsivat tarkemmin mihin ohjattuun opetukseen he osallistuvat.
Muuntokoulutettavat

puolestaan

ilmoittivat

ettei

selvitykseen

osallistuminen ollut jäsentänyt opiskelun ja työssäkäynnin suhdetta
aiempaa paremmin. Mielenkiintoinen havainto on se, että kun
verrataan

itsenäisen

muuntokoulutettavat

ja

muistuttavat

ohjatun
1.

opiskelun

vuoden

suhdetta,

opiskelijoita

siinä

mielessä, että he käyttävät enemmän aikaa ohjattuun opiskeluun kuin
itsenäiseen opiskeluun.
Kiinnostavaa on myös se, miten opiskelijan ajankäyttö korreloi hänen
opintomenestykseensä. Jutila on selvittänyt myös tätä asiaa omassa
osuudessaan.
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1.2. Toimenpiteitä

Jutilan tekemä perusopiskelijoiden ajankäytön selvitys tulee saamaan
jatkoa keväällä 2004. Tällöin tarkastelu kohdistuu 1. vuoden
opiskelijoihin. Syksyllä 2003 1. vuoden opiskelijat ovat osallistuneet
tuutorointikokeiluun, jossa heistä on muodostettu ns. laskuiltaryhmiä.
Nämä ryhmät ovat kokoontuneet syyslukukauden aikana noin
kymmenen

kertaa

laskemaan

yhdessä

ensimmäisen

vuoden

matematiikan kurssien laskuja ja valmistautumaan luennoille. Tämän
tuutorointikokeilun

tarkoituksena

on

ollut

lisätä

opiskelijoiden

itsenäisen työskentelyn osuutta.
Näiden selvitysten tähdellisin tulos tässä vaiheessa on se, että
hälyttävän

suuri

joukko

perusopiskelijoista

ei

hahmota

omaa

ajankäyttöään. Lähes kolmasosa perusopiskelijoista oli yllättynyt
omasta ajankäytöstään. Miksi on näin? Ovatko opetusjärjestelyt
sellaisia, että niistä syntyy opiskelijalle kuormittavuuden tunne. Vai
onko akateemisen opiskelun vaatima itsenäisen opiskelun osuus
jäänyt jostain syystä epäselväksi perusopiskelijoille? Olipa syy kumpi
tahansa näistä tai joku ihan muu, jo nämä selvitykset osoittavat
opiskelijan hyötyvän oman ajankäyttönsä seuraamisesta. Samalla
ajankäytön seuranta antaa tärkeää tietoa opintojaksojen mitoituksen
onnistumisesta ja näin se toimii konkreettisena perustana entistä
realistisemmalle opintojen mitoitukselle.
Kaikkien kolmen selvityksen tilastollisten analyysien tekemisessä
korvaamattomana apuna on ollut FM Aimo Rahkonen, jolle selvitysten
tekijät lausuvat suurimmat kiitoksensa.
Oulussa 5.12.2003
Katariina Alha
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1. JOHDANTO

Viime aikoina yliopistoille on tullut uusia haasteita opetuksen ja
opiskelijoiden

ohjauksen

saralla.

Yliopistoille

on

asetettu

tulostavoitteita siitä, kuinka paljon valmistuneita täytyisi saada ulos
yliopistosta. Nämä tavoitteet ovat luoneet uusia paineita hankkia tietoa
opiskelijoiden opiskelutavoista ja menestymisestä sekä opintopoluista,
eli opiskelujen etenemisestä yliopistossa. Yliopistossa opiskelijoiden
ajankäyttöä

ei

ole

kovin

paljon

tutkittu

ja

tämä

opiskelijan

ajankäyttöselvitys haluaa vastata tähän puutteeseen.
Sähkö- ja tietotekniikan osastolla seurattiin opiskelijan ajankäyttöä
keväällä 2003. Mukana oli ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijoita

sekä

muutama

ylemmän

vuosikurssin

opiskelija.

Yhteensä opiskelijan ajankäytön seurannassa oli 101 eri opiskelijaa.
Monet heistä osallistuivat useaan otteeseen eri seurantajaksoille.
Seuranta-aineisto

koostuu

opiskelijoiden

palauttamista

aikapäiväkirjoista, esitietolomakkeista ja palautelomakkeista.
Aineistosta selvisi, että ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijoista

koostuvien

ryhmien

keskimääräiset

opiskeluaikakeskiarvot olivat 23,1 ja 25,0 h/viikko. Näissä luvuissa on
mukana sekä ohjattu että itsenäinen opiskelu. Opiskelijan ajankäytön
seuranta

ajoittui

viikoille

2-18.

Huomiota

kiinnittää

se,

että

opintojaksoja mitoitettaessa opiskelijan oletetaan työskentelevän 40
tuntia viikossa. Selvityksessä ilmeni myös, että opiskeluun käytetyn
ajan määrä oli yllätys 30 %:lle opiskelijoista. Yllätys oli usein juuri
opiskeluun käytetyn ajan vähyys.
Eroavaisuuksia

ensimmäisen

opiskelutavoissa

on

monia.

ja
Tässä

kolmannen
on

muutamia:

vuosikurssin
kolmannen
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vuosikurssin opiskelijat opiskelevat enemmän itsenäisesti ja käyttävät
tenttiin

valmistautumiseen

huomattavasti

enemmän

aikaa

kuin

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijat

taas

käyvät

suhteessa

enemmän

luennolla

ja

harjoituksissa. He käyttävät noin 59 % tarjotusta opetuksesta
hyväkseen, kun vastaava luku kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla
on vain 45 %. Kun palautelomakkeessa kysyttiin, pystyivätkö he
osallistumaan kaikkeen haluamaansa ohjattuun opetukseen, 71 %
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista vastasi kyllä ja vastaava luku
kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla oli 57 %. Muita mielenkiintoisia
tuloksia on esitetty myöhemmin.
Oppiminen on haastavaa työtä ja siihen menee aikaa. Oppiminen
tapahtuu

nimenomaan

opiskelijan

omassa

ajassa.

tehtävänä on järjestää opiskelijalle mahdollisuus oppia.

Yliopiston
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2. OPISKELIJAN AJANKÄYTTÖSELVITYS

Opiskelijoiden ajankäytön selvittäminen sai alkunsa opetuksen
kehittämisyksikön ja Sähkö- ja tietotekniikan osaston pohtiessa
tällaisen

selvityksen

tarpeellisuutta.

Teknillisen

tiedekunnan

pedagoginen suunnittelija yhdisti kummankin osapuolen toiveet ja
järjesti selvitykseen rahoituksen ja selvityksen tekijät kevääksi 2003
sekä

oman

ja

opetuksen

kehittämisyksikön

tietotaidon

tueksi

selvitykselle. Aikataulun ja tietojen keruun suunnittelu tapahtui
joulukuussa

2002

ja

aineisto

kerättiin

kevään

2003

aikana

opiskelijoilta. Aineisto analysoitiin kevään ja kesän aikana.
Opiskelijan oppiminen on tärkein tavoite opetuksessa. Opiskelijoiden
opiskelutavat ovat moninaiset. Niinpä myös opetusjärjestelyiden
hyvyydelle asetetaan monenlaisia kriteereitä. Seuraavassa on kaksi
opiskelijamielipidettä. Kummatkin ovat ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoita ja kommentit annettiin esitietolomakkeessa, kun kysymys
kuului: ”Kerro lyhyesti, miten opetus/opiskelu pitäisi järjestää, jotta se
olisi hyvää, laadukasta ja että opiskelijat oppisivat tehokkaasti asioita.”

Tähän mennessä olen käynyt lähinnä vasta
matematiikan kursseja. Niissä minulle paras
oppimistyyli on käydä läpi vanhoja tenttitehtäviä,
jos (!) niihin löytyy hyvät malliratkaisut. (1.vsk)
Mielestäni opetus on järjestetty aika tehokkaasti.
Luennoilla asiat pohjustetaan ja laskareilla niitä
pääsee

harjoittelemaan

pienissä

ryhmissä.

Paljon on kiinni omasta ahkeruudesta. Vapaa-
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ajalla pitäisi jaksaa opiskella, jotta asiat todella
sisäistäisi. (1.vsk)

Yliopisto-opetuksen järjestäminen on haastava tehtävä opiskelijoiden
erilaisten oppimis- ja opiskelutyylien takia. Haasteena ovat myös
usein

suuret

opiskelijaryhmät.

Tietoa

siitä,

miten

opiskelijat

opiskelevat ja miten he aikansa käyttävät, onkin hyvä olla. Tällöin
opiskelumahdollisuudet
joustavasti

ja

tietotekniikan
suhteessa

hyvin.

ja

oppimisympäristö

Tämä

opiskelijoiden

selvitys

tietoa

opiskelutavoista

opintomenestykseen,

tutkintouudistuksen

antaa

voidaan

yhteydessä

ja

tarjoaa

tehtävälle

ja

järjestää
Sähkö-

ja

ajankäytöstä
näin

tukea

päätöksenteolle.

Seuraavassa on tarkemmin kuvattu selvityksen pääpiirteet ja tulokset
Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden ajankäytöstä.
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3. SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA
TOTEUTTAMINEN

Oulun yliopiston Sähkö- ja tietotekniikan osastolla kevään 2003
aikana

tehdyn

opiskelijan

ajankäyttöselvityksen

tärkeimmät

selvitettävät kohdat olivat opiskelijan opiskeluun käyttämä aika ja
opiskelutavat. Selvitys kesti kevätlukukauden. Opiskelijan ajankäytön
seurantaa oli kolmessa jaksossa. Ajankäyttöselvityksen aineisto
koostui esitietolomakkeista, palautelomakkeista ja aikapäiväkirjoista.
Ajankäyttöselvitykseen

osallistui

pääasiassa

ensimmäisen

ja

kolmannen vuosikurssin opiskelijoita.
Oulun yliopistolla Sähkö- ja tietotekniikan osastolla kevään 2003
aikana tehty opiskelijan ajankäyttöselvitys antaa tietoa opiskelijoiden
opiskelutavoista ja ajankäytön jakautumisesta opiskeluun, työn tekoon
ja harrastuksiin. Selvityksellä pyrittiin hakemaan vastauksia seuraaviin
kysymyksiin.
a) Millaisella opiskelijan ajankäytöllä saavutetaan hyviä tuloksia?
(esim. luentojen ja harjoitusten suhde)
b) Kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaa opiskeluun?
c) Miten

opiskeluaika

jakautuu

ohjattuun

ja

itsenäiseen

opiskeluun?
d) Millaisista opiskelumuodoista itsenäinen opiskelu koostuu?
e) Kuinka

paljon

opiskelijat

käyttävät

ohjatun

opetuksen

resursseja? (Luentojen ja harjoitusten käyttöaste)
f)

Miten ohjatun opetuksen käyttö jakautuu ajallisesti (viikoille,
kuukausille, periodeille)?

g) Miten

itsenäinen/ohjattu

opintomenestystä?

opiskeluaika

korreloi
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h) Opintojaksokohtaiset tarkastelut: Miten paljon opiskellaan
ilman heti saavutettuja tuloksia
eli kuinka paljon tehdään työtä, vaikka opintojakso jää
suorittamatta? Miten paljon aikaisempien kurssien suoritukset
vaikuttavat sen hetkiseen opiskeluun? Millainen on toteutuva
opintopolku verrattuna opetussuunnitelmaan?
i)

Kuinka hyvin opiskelu on organisoitu? Menevätkö useat
kurssit päällekkäin?

Jotta edellisiin kysymyksiin voidaan vastata, on hyvä määritellä, mitä
opintomenestys

on.

Opetusta

antavan

organisaation

kannalta

opintomenestystä verrataan usein suoraan opintoviikkokertymään.
Opintomenestystä voidaan kuvata vaihtoehtoisesti myös arvosanalla
painotetulla opintoviikkokertymällä. Tällä opintomenestys pyritään
yhdistämään

ymmärtävään

oppimiseen

ja

laadullisiin

opintoviikkomääriin. Lisäksi kysymysten asettelun takana on oletus
siitä, että varsinainen oppiminen tapahtuu opiskelijan omassa ajassa
ja että itsenäinen opiskelu tuottaa varsinaisen tuloksen eli oppimisen
ja tätä kautta opintoviikot ja arvosanat.

Selvityksessä on pyritty

tarkastelemaan opintomenestystä organisaation kannalta katsottuna,
mutta silti ei haluta unohtaa tarkastelusta yksilön ja laadun
näkökulmaa.
Konkreettinen

opiskelijan

toimintaperiaatteiden

ajankäytön

suunnittelu

selvityksen

alkoivat

valmistelu

loppusyksystä

ja

2002.

Tammikuun 2003 alusta alkoivat valmistelut selvityksen käytännön
järjestelemiseksi; laadittiin seurantalomakemalli ja ohjeet selvitykseen
osallistujille,

arvottiin

kohderyhmästä

selvitykseen

kutsuttavia,

neuvoteltiin selvitykseen osallistuville annettavasta korvauksesta.
Sähkö- ja tietotekniikan osastolla opiskelu on rytmitetty periodeiksi IVI, jotka ovat 5-6 viikon pituisia. Kevätlukukaudella on 3 periodia; IV,
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V ja VI. Oli järkevää jakaa selvitys kolmeen seurantajaksoon, jotka
noudattavat näitä periodeita. Selvitykseen haluttiin osallistuvan noin
200 eri opiskelijaa, mutta budjetti ja aikataulu eivät sallineet 200
opiskelijan seuraamista yhtäaikaisesti koko kevätlukukautta. Lisäksi
oli myös hyvä seurata yhtä opiskelijaa vähän pidempi jakso, joten
käytännössä osallistujien määrä oli pienempi kuin 200. Ajankäytön
seurantaan IV periodille osallistujista suurin osa aloitti myös
seuraavan periodin alusta uuden seurantajakson periodilla V. Samoin
useimmat

uudet

selvitykseen

osallistuneet

opiskelijat

toisessa

seurantajaksossa periodilla V, halusivat kysyttäessä jatkaa viimeiseen
seurantajaksoon

periodilla

VI.

Selvitykseen

pyrittiin

saamaan

ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. Seuraavassa
taulukossa on selvityksen edistyminen ja aikataulu.

Taulukko 1. Opiskelijan ajankäyttöselvityksen
edistyminen noudattivat suunniteltua aikataulua.
Joulukuu

Periodi IV
7.1.-

selvitys

2002

8.2. 2003
Seuranta-

Tapahtuma

Suunnittelu

jakso
I

Opiskelijan
Ajankäyttö-

Selvityksen

aikana

jokaisen

aikataulu

ja

Periodi VI

Toukokuu-

11.2.-

25.3.-

Elokuu

22.3.2003

30.4.2003

2003

Seuranta-

Seuranta-

Analysointi

jakso

jakso

ja

II

III

tulokset

Periodi V

seurantajakson

alussa

täytettiin

esitietolomake (Liite 2) ja seurantajakson II päätteeksi kerättiin
palautetta palautelomakkeen (Liite 3) avulla. Varsinainen aineiston
kerääminen tapahtui aikapäiväkirjojen (Liite 1) avulla ajalta 7.1.4.5.2003. Periodi VI loppui jo keskiviikkona 30.4.2003, mutta
seurantalomake oli sunnuntaihin asti, joten viimeinen seurantajakso
jatkui sunnuntaihin 4.5.2003 asti. Kevätlukukauden tenttejä järjestettiin
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vielä kesäkuussakin, mutta valitettavasti tutkimusta ei voitu jatkaa
käytännön syistä kesäkuulle.
Selvityksen alusta asti Sähkö- ja tietotekniikan osaston henkilökunta,
jonka kanssa selvityksestä keskusteltiin tai jouduttiin pyytämään apua
käytännön järjestelyihin, oli kiinnostunut ja suhtautui myönteisesti
selvitykseen. Osallistujia pystyi rekrytoimaan joustavasti luennoilta
luennoitsijan avustuksella. Tuutoropettajilta saatiin lista ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijoista ja lupa käyttää myös heidän nimiään
sähköpostiviesteissä,
opiskelijoille.
osallistuvien

Myös

joita

lähetettiin

osastonjohtaja

rekrytoinnissa.

oli

Samanlainen

selvitykseen
mukana
hieno

ja

valituille

selvitykseen
kannustava

suhtautuminen on jatkunut koko selvityksen ajan.

3.1. Aineisto

Ajankäyttöselvitykseen
kolmannen

osallistui

vuosikurssin

pääasiassa
opiskelijoita.

ensimmäisen

ja

Ensimmäisessä

seurantajaksossa oli 52 opiskelijaa, toisessa 97 opiskelijaa ja
kolmannessa 52 opiskelijaa. Monet opiskelijat osallistuivat useaan
otteeseen eri seurantajaksoille. Yhteensä seurattavia opiskelijoita oli
101 koko tutkimuksen aikana.
Aineisto

koostuu

opiskelijoiden

palauttamista

aikapäiväkirjoista,

esitietolomakkeista ja palautelomakkeista. Selvitykseen osallistuva
opiskelija sai 5-6 viikon seurantatyöstä 20 € lahjakortin. Tämän lisäksi
seurantaan osallistuva opiskelija sai joka viikko ilmaiset kahvit
palauttaessaan seurantalomakkeita, aikapäiväkirjoja. Aikapäiväkirjaan
merkittiin kaikki opiskeluun, työhön ja harrastuksiin käytetty aika.
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Lisäksi opiskeluajan yhteyteen merkittiin käytetty opiskelutapa. Sähköja tietotekniikan osaston koulutusohjelmille on laadittu ohjeelliset
lukujärjestykset, ja opiskelijat ovat tottuneet käyttämään niitä. Tämän
vuoksi

aikapäiväkirja

oli

laadittu

lukujärjestyksen

näköiseksi.

Aikapäiväkirja olisi voinut olla myös jollain muulla tavalla laadittu,
mutta tällaisena se oli tälle osastolle sopiva, havainnollinen ja toimiva.
Seurantalomakkeen täyttämiseen perehdytään tarkemmin luvussa
”3.2. Aineiston kerääminen”.

Seurantalomakkeen

täyttäminen

ja

palauttaminen oli helppoa (kunhan vain muisti
täyttää

päivittäin).

Hyvä

asia

oli

se,

että

lomakkeen pystyi palauttamaan joko henk.koht.
tai sähköpostilla. (3.vsk)

Seuraavassa

taulukossa

2

on

selvitykseen

osallistuneiden

ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden lukumäärät.
Taulukosta näkee myös kuinka moni heistä oli ensimmäisen
vuosikurssin ja kolmannen tai ylemmän vuosikurssin opiskelijoita.
Esimerkiksi IV periodilla oli mukana 24 ensimmäisen vuosikurssin ja
28 kolmannen vuosikurssin opiskelijaa, eli selvityksessä oli IV periodin
aikana (6.1.- 8.2.) mukana yhteensä 52 opiskelijaa.
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Taulukko 2. Selvitykseen osallistuneet periodeittain.
Kevät 2003

1. vuosikurssi

3. vuosikurssi tai ylempi

Yhteensä

IV periodi

24

28

52

V periodi

23 + 24 = 47

25 + 25 = 50

97

VI periodi

7 + 17 =24

6 + 22 =28

52

Kursivoidulla merkityt luvut ovat IV periodilla selvityksessä mukana
olleet opiskelijat ja lihavoidulla merkityt ovat V periodille osallistuneita
uusia opiskelijoita. VI periodille ei uusia opiskelijoita enää valittu. IV ja
V periodeilta kaikki yhden kerran tutkimuksessa olleet saivat jatkaa
tutkimuksessa seuraavalle seurantajaksolle. Viimeiseen periodiin
arvottiin jo kaksi kertaa tutkimuksessa olleita opiskelijoita, kun kaikki V
periodilla olleet tuoreemmat osallistujat eivät halunneet jatkaa
aikapäiväkirjan täyttämistä.
Taulukosta näkee, että periodin V alusta jatkoi 23 ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijaa ja 25 kolmannen tai ylemmän vuosikurssin
opiskelijaa. Näiden lisäksi tutkimukseen otettiin uusia tutkittavia. Uusia
tutkimukseen osallistujia on 49, joista 24 ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijaa ja 25 on kolmannen tai ylemmän vuosikurssin opiskelijaa.
Yhteensä V periodissa on mukana siis 97 tutkimukseen osallistujaa.
Kolmannella seurantajaksolla oli jälleen 52 tutkimukseen osallistujaa.
Tämä

joukko

koostui

aikaisemmin

tutkimuksessa

olleista

opiskelijoista. Heistä 24 oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa ja 28
kolmannen

tai

ylemmän

vuosikurssin

opiskelijaa.

Opiskelijan

ajankäytönseurantaan osallistui koko tutkimuksen aikana yhteensä
101 opiskelijaa.
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3.2. Aineiston kerääminen

Suurin työ ajankäytön seurannasta oli aikapäiväkirjojen kokoaminen
viikoittain opiskelijoilta. Ajankäytön seuranta tapahtui siis reaaliajassa.
Aikapäiväkirjakaavakkeeseen
harrastussymbolit.
valitsemansa

oli

Kaavakkeen

opintojaksot

aikapäiväkirjaan

listattu

(Liite

taakse

niille

1)

opiskelutavat,
opiskelija

varattuun

merkittiin

työ-

merkitsi

paikkaan.

vasempaan

ja
Itse

sarakkeeseen

opintojakson koodi ja oikeaan sarakkeeseen o.tapa eli opiskelutapa,
siirtymis-,

harrastus-

tai

työmerkinnät.

Lisäksi

aikapäiväkirjaan

merkittiin ennakoimattomat tekijä tai esteet kuten sairaus, lapsen
sairastuminen jne. symbolilla E, ja viereen kurssi ja opiskelutapa,
johon oli ajatellut menevänsä. Seurantajakson pituus oli aina 5-6
viikkoa. Seurantajakson alussa täytettiin aina esitietolomake (Liite 2).
Lisäksi toisen seurantajakson lopussa täytettiin kerran palautelomake
(Liite 3). Aikapäiväkirjan, esitieto- ja palautelomakkeen antama
aineisto kerättiin Excel-taulukkoon, josta se sitten oli helpompi
analysoida. Opiskelijan ajankäytön seurantaan voi käyttää liitteenä 7
olevaa lomaketta.
Opiskelijoiden

ajankäyttöselvityksen

opiskelijoiden

palauttamista

aineiston

aikapäiväkirjoista.

pääosa

koostuu

Aikapäiväkirjat

palautettiin viikoittain selvityksen tekijälle, joka tarkisti ne välittömästi.
Aikapäiväkirjoja karhuttiin, jos opiskelija itse ei sitä muistanut
palauttaa.
Aikapäiväkirjan täyttäminen tapahtui reaaliajassa ja opiskelijat itse
seurasivat omaa opiskeluaan täyttämällä aikapäiväkirjaa päivittäisestä
opiskelustaan, harrastuksistaan ja töistään. Aikapäiväkirjaa täytettiin
viikko

kerrallaan,

päätteeksi,

eli

maanantaista

seuraavana

sunnuntaihin.

maanantaina,

Seurantajakson

aikapäiväkirja

tuotiin
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selvityksen tekijän huoneeseen, teknisen tiedekunnan kansliaan tai
lähetettiin sähköpostiliitteenä selvityksen tekijälle. Jos aikapäiväkirjaa
ei palautettu tiistaihin kello 12 mennessä, selvityksen tekijä alkoi
karhuta sitä sähköpostilla tai puhelimitse. Aikapäiväkirjojen lisäksi
opiskeluun liittyvää palautetta tuli muutenkin runsaasti. Alla on eräs
esitietolomakkeen palaute.

Opetus pitää järjestää riittävän suurissa saleissa,
että kaikki mahtuu istumaan. Luennot ovat
yleensä hyviä, mutta tiettyjen henkilöiden olisi
syytä puuttua esittämiseensä niin, että hän
todellakin opettaa ja luennoi oppilaille eikä puhu
itselleen. TÄRKEÄÄ! Kursseilla voisi olla aina
pieniä kotitehtäviä ja harjoituksia, joista saisi
lisäpisteitä tenttiin. (Motivointi) (3.vsk)

Liitteissä 1 ja 2 on esitelty aikapäiväkirja ja esitietolomake.
Esitietolomakkeen opiskelijat täyttivät aina uuden 5 - 6 viikon pituisen
seurantajakson alussa.
Sähkö- ja tietotekniikan osaston koulutusohjelmille on laadittu
ohjeelliset lukujärjestykset. Opiskelijat ovat tottuneet käyttämään
lukujärjestyksiä,

joten

aikapäiväkirja

laadittiin

lukujärjestyksen

näköiseksi. Joillakin toisilla laitoksilla, joilla ohjeellisia lukujärjestyksiä
ei ole ja opiskelu on muutenkin erilaista, on varmasti muitakin hyviä
tapoja seurata omaa opiskeluaan kuin tällainen aikapäiväkirja. Kolmas
kaavake, jonka tutkimukseen osallistuneet opiskelijat täyttivät, oli
palautelomake. Palautelomake (Liite 3) täytettiin vain kerran toisen
seurantajakson lopussa. Tästä saatiin hyvää palautetta ja tietoa
tutkimuksen onnistumisesta.
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Tämä tutkimus oli ylimääräisenä muistettavana.
Sitten viime hetkillä joutui muistelemaan, mitä on
viikon aikana tullut tehtyä. Lapun täyttäminen ei
sinäänsä ollut vaikeaa, mutta aiheutti hiukan
vaivaa. Tutkimuksesta on toivottavasti hyötyä
tuleville sukupolville. Itse lähinnä huomasin, että
kuinka aikaa vievää opiskelu on, jos yrittää tehdä
kaiken, mitä pitäisi. (1. vsk)
On huomannut tutkimuksen aikana kuinka paljon
käyttää todella aikaa opiskeluun. Ja on sitten
potkinut itseänsä vähän enemmän, kun huomaa,
ettei kalenterissa ole merkintöjä. (1.vsk)

Selvityksen aineisto syötettiin Excel-taulukkoon, josta se sitten
analysoitiin

erilaisin

tilastollisin

menetelmin.

Aikapäiväkirjojen

vaatiminen opiskelijoilta sähköisessä muodossa lähetettynä olisi
säästänyt aikaa ja vähentänyt selvityksen tekijöiden työmäärää.
Aikapäiväkirjojen tallentaminen ja käsittely olisi epäilemättä onnistunut
sähköisenä.
kannattaakin

Vastaisuudessa
käytännössä

tällainen
järjestää

selvitys

tai

mahdollisimman

tutkimus
pitkälle

sähköisenä. Opiskelijat mielellään kuitenkin toivat käsin kirjoitettuja
aikapäiväkirjoja, mutta pienellä opastuksella kaikki selvitykseen
osallistuneet olisivat kyllä osanneet lähettää aikapäiväkirjat myös
sähköpostiliitteenä.
Aikapäiväkirjakaavakkeen taakse oli listattu opiskelutavat, työ- ja
harrastussymbolit. Kaavakkeen kääntöpuolelle oli jätetty tilaa myös
opiskelijan valitsemille opintojaksoille. Itse aikapäiväkirjaan merkittiin
vasempaan sarakkeeseen esimerkiksi maanantain kohdalle klo 8:00 9:00 matemaattiset apuneuvot koodi, 031020P, ja viereiseen o.tapa
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eli

opiskelutapa

sarakkeeseen

esimerkiksi

luento,

L.

Opiskelutapasarakkeeseen voi laittaa myös työt T tai harrastukset Har
tai opiskeluun liittyvät harrastukset OLHar. Lisäksi siirtyminen paikasta
toiseen eli S laitettiin aikapäiväkirjaan, jos siirtyminen kesti ½ tuntia tai
enemmän. Taulukossa 3 on esimerkki siitä, kuinka opiskelu
merkitään.

Taulukko 3. Opiskelujen merkitseminen aikapäiväkirjaan symbolien ja
koodien avulla.
klo

ma 13.1

o.tapa

8.00-9.00

031020P

L

9.00-10.00

031020P

L

Opiskelijat merkitsivät myös opiskelun esteet/ennakoimattomat tekijät
kuten sairaus, lapsen sairastuminen, ”ponniin” nukkumiset jne.
opiskelutapasarakkeeseen merkinnällä E. Viereiseen sarakkeeseen
merkittiin koodi ja opiskelutapa, mitä alun perin aikoi tehdä.
Taulukosta

4

voi

nähdä

esteiden/ennakoimattomien

tekijöiden

merkitsemistavan.

Taulukko 4. Esteiden/ennakoimattomien tekijöiden merkitseminen
aikapäiväkirjaan.
klo

ti 14.1

o.tapa

8.00-9.00

761193P L

E

9.00-10.00

761193P L

E
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Opiskelutapoja on niin monia, ettei kaikkia opiskelutapoja voitu
luetella. Jos opiskelija käytti muuta opiskelutapaa kuin mitä oli
annettu, hän laittoi opiskelutapasarakkeeseen merkinnän Mi tai Mo,
sen mukaan oliko opiskelu ohjattua vai itsenäistä. M tarkoittaa siis
muuta opiskelutapaa. M voi olla muun opiskelutavan lisäksi myös
lukujärjestyksen tekoa (siis opiskelun suunnittelua), ilmoittautumista
kurssille, luentomateriaalin kopioimista, työhaastattelussa käynti, jne.
M ei kuitenkaan tarkoita yliopistolla oloa hyppytunneilla, eikä
teekkaribileisiin osallistumista yms. Taulukossa 5 on annettu esimerkki
tämän merkinnän käyttämisestä. Lisäksi opiskeluun liittyvät työt ja ei
opiskeluun liittyvät työt eroteltiin toisistaan, kuten taulukossa 6 on
tehty.

Taulukko 5. Esimerkki merkintätavasta M. Merkintä i tarkoittaa
itsenäistä työskentelyä.
klo

Ke 15.1

o.tapa

8.00-9.00

työhaastattelu

Mi

9.00-10.00

761193P

Mi

Taulukko 6. Opiskeluun liittyvien töiden ja ei opiskeluun liittyvien
töiden erottaminen.
klo

to 16.1

o.tapa

8.00 - 9.00

Opisk.liit.työ

T

9.00 - 10.00

Ei opisk.liit.t

T

Jos esitietolomakkeen tiedot kertoivat, että opiskelija käy työssä ja työ
on opiskeluun liittyvää, niin silloin erittelyä merkinnälle T eli työ ei
tarvitse laittaa. Tässä on pääpiirteissään aikapäiväkirjan täyttämiseen
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liittyvät toimintatavat ja periaatteet. Tutkimalla liitteessä 1 olevaa
täytettyä aikapäiväkirjaa, voi saada kokonaisvaltaisemman käsityksen
sen täyttämisestä.

Alussa olisi voinut olla vieläkin selkeämmät
ohjeet ja selkeästi jaoteltu itsenäisen ja ohjatun
opiskelun välille. Seurantalomake on itsessään
selkeä ja helppo täyttää. Seurantalomakkeen
täyttäminen on helpottanut oman opiskelun
seurantaa. Olen huomannut, että voisin opiskella
enemmän

itsenäisesti.

Kokonaisuudessa

tutkimuksen järjestelyt oli hoidettu hyvin. (1.vsk)

Aikapäiväkirjan

täyttämisessä

on

vielä

kehittämistä,

sillä

ajankäyttöselvityksen aikana ilmeni, että opiskelijat olivat käyttäneet
merkintöjä eri tarkoituksessa, kuin oli tarkoitettu. Seuraavan kerran
tällaista selvitystä tehtäessä on selvemmin eroteltava ohjattu ja
itsenäinen työskentely. Esimerkiksi alussa merkintätapa M oli
sellaisenaan ja tämä aiheutti hankaluuksia selvittää ohjatun ja
itsenäisen opetuksen määrää. Lisäksi laboratoriotyöskentelylle on
laitettava oma merkintätapa. Kesken selvityksen kuitenkin tarkistettiin
kaikki merkinnät ja ohjeita on annettu koko selvityksen ajan
sähköpostilla ja suullisesti, joten tulokset ovat näiltä osin luotettavia.
Ylimääräistä työtä väärinymmärrykset tietenkin teettivät.
Viikoittaiseen

seurantalomakkeeseen

olisi

erään

kolmannen

vuosikurssin opiskelijan mukaan voinut lisätä hieman tilaa omille
kommenteille opetuksen parantamisesta. Hyviä ideoita kuulemma olisi
ollut tulossa. Tämä olisikin ollut ihan mukava lisä opiskelijan kannalta
katsottuna. Lisäksi olisi voinut laittaa tilaa myös ajatuksille oman
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opiskelutekniikan ja ajankäytön onnistumisesta ettei vain pelkästään
katsota

opetushenkilökuntaa,

vaan

myös

omaa

osuutta

oppimisprosessissa.

3.3. Selvitykseen kutsuminen ja siihen osallistuminen

Opiskelun ajankäyttöselvitykseen kutsuminen tapahtui sähköpostilla,
luennoilla, ilmoitustauluilla ja puhelimitse. Kutsussa luvattiin 5-6 viikon
seurantatyöstä 20 € lahjakortti. Kutsutuille opiskelijoille kerrottiin
lyhyesti ajankäyttöseurannasta ja sen tarkoituksesta. Reagoimisaika
kutsuun oli lyhyt eli kolme päivää. Ensimmäiseen seurantajaksoon
osallistui 40 % ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista ja kolmannen
vuosikurssin opiskelijoista 62 % kutsutuista. Toiseen seurantajaksoon
osallistui 92 % ensimmäiseen seurantajakson osallistujista. Lisäksi 63
% ensimmäisen vuosikurssin uusista kutsutuista ja 71 % kolmannen
vuosikurssin uusista kutsutuista vastasi ja aloitti oman opiskelun
seurannan.

Kolmannen

seurantajakson

aloitti

edellisten

seurantajaksojen opiskelijoita. Tähän seurantajaksoon ei uusia
opiskelijoita kutsuttu. Kolmanteen seurantajaksoon olisi ollut tulijoita
enemmän kuin pystyimme ottamaan.
Opiskelun ajankäyttöselvitykseen kutsuminen tapahtui sähköpostilla,
luennoilla,

ilmoitustauluilla

tulemaan

tiettynä

ja

päivänä

puhelimitse.
teknillisen

Kutsussa

pyydettiin

tiedekunnan

kansliaan

hakemaan infoa ja täyttämään esitietolomake sekä hakemaan
seurantalomake. Joissakin tapauksissa ilmoittautuminen tapahtui
suoraan

luennolta.

Kutsussa

opiskelijalle

luvattiin

5-6

viikon

seurantatyöstä 20 € lahjakortti. Lisäksi kutsussa kerrottiin lyhyesti
selvityksestä. Seuraavassa on muutamia kutsussa kerrottuja asioita.
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•

Tulosten avulla tulemme uudistamaan opintojen
mitoitusta ja opetuksen laatua

•

Selvitykseen osallistuu kevään aikana noin 200
1. ja 3. vuosikurssin opiskelijaa.

•

Haluamme

selvittää,

opiskelevat,

onko

päällekkäisyyttä,
opiskelua,

miten

opiskelijat

kursseissa

mitkä

tekijät

vastaavatko

paljon

kuormittavat

opintoviikot

tehtyä

työmäärää, jne.

Seuraavissa taulukoissa 7-9 on havainnollistettu kutsuttujen ja
selvityksessä jatkaneiden määrät periodeittain. Sinisellä/kursivoidulla
merkityt luvut ovat IV periodilla tutkimukseen osallistuneet opiskelijat
ja punertavalla värillä/lihavoidulla merkityt ovat V periodille kutsuttuja
ja osallistuneita opiskelijoita. VI periodille kutsuttiin kaikki V periodilla
ensimmäistä kertaa selvityksessä olleet opiskelijat. Heistä ei saatu
kokoon kuin 52 opiskelijaa, joten muista V periodilla olleista arvottiin,
ketkä saivat olla vielä kolmannen seurantajakson ajan tutkimuksessa.
Kaikki

arvotut

halusivat

jatkaa

tutkimuksessa

viimeisen

seurantajakson ajan.

Taulukko 7. IV periodiin ajankäyttöselvitykseen
tutkimuksessa jatkaneet opiskelijat.

kutsutut

ja

IV periodi
Kevät 2003

1. vuosikurssi

3. vuosikurssi tai ylempi

Yhteensä

Kutsuttuja

60

45

105

Aloitti tutkimuksen

25

29

54

Jatkoi loppuun

24

28

52
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Taulukko 8. V periodiin ajankäyttöselvitykseen
tutkimuksessa jatkaneet opiskelijat.

kutsutut

ja

V periodi
Kevät 2003

1. vuosikurssi

3. vuosikurssi tai ylempi

Yhteensä

Kutsuttuja

24+38 = 62

28+35 = 63

125

Aloitti tutkimuksen

23+24 = 47

25+25 = 50

97

47

49

96

Jatkoi loppuun

Taulukko 9. VI periodiin ajankäyttöselvitykseen
tutkimuksessa jatkaneet opiskelijat.

kutsutut

ja

VI periodi
Kevät 2003

1. vuosikurssi

3. vuosikurssi tai ylempi

Yhteensä

Kutsuttuja

7 + 24=31

6 + 25 =31

62

Aloitti tutkimuksen

7 + 17 =24

6 + 22 =28

52

Jatkoi loppuun

24

28

52

Ensimmäisen seurantajakson eli periodin IV alussa viikolla 2
lähetettiin

sähköpostilla

kirjeitä

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoille, jotka oli poimittu tuutoropettajien listoilta. Kirjeitä lähti
yhteensä 60. Kirjeissä pyydettiin opiskelijaa tulemaan teknillisen
tiedekunnan

kansliaan

saamaan

informaatiota

ja

täyttämään

esitietolomakkeita perjantaina, maanantaina tai tiistaina 9.1.–14.1.
2003. Kutsutuista 25 tuli paikalle ja heistä 24 jatkoi koko periodin IV
ajan.
Tämä alhainen osallistumisprosentti (40 %) ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoiden osalta johtui ilmeisesti siitä, että opiskelijat eivät olleet
tulleet vielä takaisin joululomilta. Syynä voi olla myös lukemattomat
sähköpostiviestit. Useat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat eivät lue
kovin usein sähköposteja, jotkut eivät lue juuri koskaan. (Tämä on
käytännössä todettua.) Reagoimisaika kirjeeseen oli myös todella
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lyhyt, noin 3 päivää. Muita syitä, miksi ei osallistuttu tutkimukseen, oli
armeija (3), alan vaihto (1) ja lisäksi useita (15) ei tavoitettu edes
puhelimella, jotta syyt osallistumattomuuteen olisi selvinnyt.
Kolmannen

vuosikurssin

opiskelijat

olivat

aktiivisempia

kuin

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Monet ajattelivat tutkimuksen
olevan

mukavaa vaihtelua tähän opiskeluun…(3. vsk)

Aktiivisempi osallistuminen saattoi johtua myös siitä, että kolmannen
vuosikurssin

opiskelijoiden

lähestyminen

tapahtui

suoraan

tietoliikenneteorian luennolla. Opintojakson osallistujalistalta, joka oli
kerätty ennen joulua, valittiin 45 opiskelijaa. Heistä tutkimukseen
osallistui 29 opiskelijaa, joista 28 jatkoi koko periodin IV loppuun asti.
Osallistumisprosentti oli siis noin 62 % kutsutuista.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoistakaan ei tavoitettu ehkä kaikkia
tutkimukseen valittuja vaikka kaikille lähetettiin sähköpostia, ja
luennoilla

käytiin

kertomassa

tutkimuksesta

ja

esittämässä

tutkimukseen päässeitten nimilistoja. Joululoman läheisyys vaikutti
ilmeisesti

myös

kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoiden

osallistumiseen. Reagoimisaika sähköpostiin oli myös kolmannen
vuosikurssin opiskelijoille lyhyt, noin kolme päivää. Monet opiskelijat,
jotka eivät olleet luennolla ajankäyttöselvityksestä kerrottaessa, saivat
tiedon toisilta opiskelijoilta. Tieto 20 € lahjakortista oli ilmeisesti hyvä
kannustin

selvitykseen

osallistumiselle,

siinä

pysymiselle

ja

jatkamiselle. Silti se ei ollut ainut kannustin. Opiskelijat itse olivat
todella kiinnostuneita omasta opiskelustaan ja ajankäytöstään.
Normaalisti useimmat opiskelijat eivät kiinnitä huomiota omaan
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ajankäyttöön, mutta kun siihen tuli tilaisuus ja kannustin, oli se
opiskelijoistakin mielenkiintoista.

Mielestäni osallistuminen oli erittäin hyödyllistä,
ehkä ainut motivoiva tekijä tälle keväälle. Oli
erittäin

rakentavaa

seurata

opiskelumenetelmiään…(1.vsk)

Toiseen seurantajaksoon, joka alkoi V periodin alusta, oli helpompi
saada osallistujia. 92 % IV periodin osallistujista aloitti toisen
seurantajakson periodilla V. Lisäksi 63 % ensimmäisen vuosikurssin
uusista kutsutuista ja 71 % kolmannen tai ylemmän vuosikurssin
uusista kutsutuista vastasi ja aloitti oman opiskelunsa seurannan.
Ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoiden

kutsuminen

tapahtui

luennoilta käsin, puhelimella ja sähköpostilla. IV periodin kokemusten
perusteella todettiin, ettei ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita
saatu tarpeeksi hyvin kiinni pelkällä sähköpostilla, joten päätettiin
turvautua luennoilla ilmoitteluun muun postituksen tueksi. Kolmannen
vuosikurssin

opiskelijoita

lähestyttiin

tällä

kertaa

ainoastaan

sähköpostilla. Selvityksestä tiedettiin ja oli tiedotettu ensimmäistä
seurantajaksoa

paremmin,

joten

osallistuminen

oli

jo

paljon

innokkaampaa. Käytävillä selvityksen tekijää tultiin vetämään hihasta
ja kysymään saako alkaa mukaan. Jotkut osasivat tulla myös
selvityksen tekijän työhuoneeseen kysymään ajankäyttöselvitykseen
mukaan pääsyä.

Suurin

osa kysyjistä

oli onneksi jo valittu

selvitykseen, joten vain pari sellaista, jota ei ollut kutsuttu, pääsi
mukaan ”sivusta”. Kaikista toiseen seurantajaksoon osallistuneista
vain yksi hylättiin palauttamattomien seurantalomakkeiden takia.
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Kolmannen

seurantajakson

aloitti

edellisten

seurantajaksojen

opiskelijoita. Tähän seurantajaksoon ei uusia opiskelijoita kutsuttu.
Kolmanteen seurantajaksoon olisi ollut tulijoita enemmän kuin oli
mahdollista ottaa.
Selvityksen luotettavuuden takia seurantalomakkeiden palauttaminen
täytyi olla viikoittaista tai jos esteitä palauttamiselle sattui, täytyi
opiskelijoiden ilmoittaa siitä. Jos he eivät itse ottaneet yhteyttä ja
seurantalomake oli myöhässä, heihin otettiin yhteyttä puhelimitse tai
sähköpostilla. Joidenkin mielestä, vaikka ”tutkimus oli hyvä”, niin
kuitenkin

Lomakkeiden

palautuksessa

oli

hosumista,

niitä

vähän

tai

pyydettiin

turhaa
liian

innokkaasti takaisin. (1. vsk)

3.4. Selvitykseen osallistuneiden antamaa palautetta

Opiskelun ajankäyttöselvitykseen osallistujat olivat yleisesti ottaen itse
hyvin

kiinnostuneita

omasta

opiskelustaan.

Aikapäiväkirjojen

täyttäminen ja palauttaminen olivat melkein kaikille mukavaa ja
helppoa. Oman opiskelun seuranta havahdutti monet tarkkailemaan
omia opiskelumääriään ja aikapäiväkirjan täyttäminen sai monet
huolestumaan vähäisistä opiskelumääristä. Toiset taas huomasivat
kuinka vähän muulle kuin opiskelulle jäi aikaa. Usein kuuli
kommentteja, että ”täytyy lähteä luennolle, että saa merkinnän
seurantalomakkeeseen”.
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Selvitykseen osallistuneet opiskelijat ovat yleisesti ottaen antaneet
positiivista palautetta. Ainoastaan muutamat ovat olleet sitä mieltä,
että tuntien ylös merkkaaminen on ollut "ressaavaa" ja yksi henkilö
epäili, että ”mihin te muka tarvitsette näitä tietoja?” Eräs opiskelija
taas kysyi, että ”aiotteko te käydä kertomassa muillekin näitä juttuja?”,
kun hän oli saanut puolen tunnin tietoiskun opiskeluajoista ja niistä
opiskelumääristä,

mitä

opiskelijoilta

odotetaan

luennoille

ja

harjoituksiin valmistautumisessa. Lisäksi hänelle kerrottiin yleisesti
opiskelutavoista ja kehotettiin opiskelemaan ahkerammin. Ilmeisesti
hänelle tuli sellainen olo, että muidenkin olisi hyvä tietää näitä asioita.
Muu suullinen palaute on ollut seuraavanlaista:

•

Mielenkiintoista

seurata

omaa

opiskelua

seurantalomakkeesta.
•

Seurantalomake rauhoittaa omaatuntoa, kun
näkee, että on opiskellut, vaikka ei siltä
tuntuisikaan.

•

Pitää lähteä luennolle, että saa merkinnän
seurantalomakkeeseen.

•

On tullut lähdettyä useammin luennolle, kun
ei kehtaa tyhjää lappua palauttaa.

•

Huolestuttaa oma opiskelu, kun näkee kuinka
vähän on tullut opiskeltua, vaikka tuntuu, että
olisi enemmän opiskellut.

•

Nyt alkaa kyllä todella huolestuttamaan oma
opiskelu. Täytyy nyt terästäytyä.

•

Tämä työhuone (TS 254 jossa opiskelijat
saavat kahvit maanantaisin ja palauttavat
seurantalomakkeita) on varmasti suosituin
työhuone tietotalossa. (Varmasti on suosituin
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työhuone, jos annetaan ilmaisia kahveja ja
lahjakortteja.)
•

On tullut luettua enempi, että saa aina täyden
tunnin merkitä.

•

Huomasin, kuinka järjettömän vähän mulla
jää aikaa muulle kuin opiskelulle.

•

Nyt tulee varmasti orpo olo, kun ei tarvitse
enää

täyttää

seurantalomaketta.

(Tutkimuksen päättyessä)
•

Eikö tehdä syksyllä uusi tutkimus? Sais taas
osallistua ja sais uusia lahjakortteja.

Palautetta on selvityksen onnistumisesta ja opiskelukäytännöistä
myös kirjallisessa muodossa esitieto- ja palautelomakkeissa. Näistä
tehdään kooste sähkö- ja tietotekniikan opettajille erikseen.

Ihan mielenkiintoinen tutkimus, ehkä itselle ei
niin suurta hyötyä. Huomasin kuinka vähän
loppujen lopuksi opiskelee. (3. vsk)
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4. TULOKSIA

Ajankäyttöselvitykseen osallistui kaksi eri ryhmää; periodien IV ja V
alusta ajankäytön seurannan aloittaneet opiskelijat. Kummassakin
ryhmässä oli ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita.
Ryhmien ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
seurantatiedot yhdistettiin vuosikursseittain, kun testaus oli osoittanut,
ettei

eri

ryhmien

välillä

vuosikursseittain

ollut

huomattavia

eroavaisuuksia. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita oli yhteensä
48 ja kolmannen vuosikurssin (tai sitä ylemmän vuosikurssin)
opiskelijoita 53. Ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin ajankäytön
seurannan tuloksia pystyttiin vertailemaan toisiinsa ja oletuksena on,
etteivät seurannassa olevat opiskelijat poikkea huomattavasti kaikista
muista sähkö- ja tietotekniikan osaston muista ensimmäisen ja
kolmannen vuosikurssin opiskelijoista.
Selvitykseen osallistui kaksi eri ryhmää. Ne jotka aloittivat heti
periodin IV alussa tammikuussa 2003, ja ne jotka aloittivat periodin V
alusta 10.2.2003. Ryhmiä vertailtiin T-testin avulla toisiinsa ja
huomattavia eroja vuosikursseittain ryhmissä ei löydetty. Opiskelijan
ajankäyttöselvitykseen periodilta V aloittaneet käyttivät enemmän
aikaa opiskeluun, mutta yleisesti ottaen ero ei ollut merkittävä, joten
ryhmät

yhdistettiin

opiskelijan

vuosikursseittain

ajankäyttöselvitykseen

yhteen.

Kaiken

osallistui

101

kaikkiaan
opiskelijaa.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita oli yhteensä 48 ja kolmannen
vuosikurssin

(tai

sitä

ylemmän

vuosikurssin)

Opiskelijan ajankäyttöselvitykseen osallistui

opiskelijoita

muutamia

53.

ylemmän

vuosikurssin opiskelijoitakin, mutta heidän seurantatietonsa on
yhdistetty kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden seurantatietoihin.
Ylemmän

vuosikurssin

opiskelijoita

oli

vähän

ja

koska
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vuosikurssikäsite yliopistossa on usein häilyvä, heitä ei eroteltu pois
joukosta.
Selvityksessä mukana olleiden kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
kahden ensimmäisen vuoden opintoviikkokertymiä verrattiin kaikkiin
kolmannen vuosikurssin opiskelijoihin. Huomattiin, että keskimääräiset
opintoviikkokertymät olivat suunnilleen samat kuin kaikilla kolmannen
vuosikurssin

opiskelijoilla

yleensä.

Voidaan

siis

olettaa,

että

selvitykseen osallistuneet opiskelijat edustavat hyvin kolmannen
vuosikurssin opiskelijoita. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ei
vastaavaa testausta tehty. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden
opintoviikkokertymät vaihtelevat suuresti, joten tällainen vertailu ei ole
välttämättä
kolmannen

mielekäs.

Ajankäytön

vuosikurssin

vertailukelpoisia.

Lisäksi

seurannan

aineistot
voitaneen

ensimmäisen

ja

ovat

siis

keskenään

olettaa,

että

seurantaan

osallistuneet opiskelijat eivät myöskään poikkea huomattavasti
kaikista muista sähkö- ja tietotekniikan osaston ensimmäisen ja
kolmannen vuosikurssin opiskelijoista.

4.1. Opiskelumäärät

Opiskeluaikakeskiarvot ensimmäisellä ja kolmannella vuosikurssilla
ovat 23,1 ja 25,0 h/viikko. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että
opintojaksoja mitoitettaessa opiskelijan oletetaan työskentelevän 40
tuntia

viikossa.

opiskelumääristä
korkeammat

Opiskelijoiden
olivat

kuin

ennakko-odotukset

esitietolomakkeiden

toteutuneet

perusteella

opiskelumäärät;

omista
hieman

ensimmäisen

vuosikurssinopiskelijoilla keskimäärin noin 28 h/viikko ja kolmannen
vuosikurssin opiskelijoilla noin 33 h/viikko. Kun opiskelijoilta kysyttiin,
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yllättyivätkö he omista toteutuneista opiskelumääristään, noin 30 %
vastasi kyllä.
Viikoilla 16–18 opiskelumäärät olivat alhaiset kummallakin ryhmällä.
Näiden

kolmen

ensimmäiselle

viikon

keskimääräiset

vuosikurssille

10,6

opiskelumäärät

h/viikko

ja

olivat

kolmannelle

vuosikurssille 8,8 h/viikko. Luentoja ja harjoituksia pidettiin normaalia
vähemmän viikoilla 16–18. Vähäiset viikkotuntimäärät johtuivat
pääsiäisestä, joka oli viikoilla 16–17 ja vapusta, joka oli viikolla 18.
Vaikka kevään viimeinen periodi loppuu viikolla 18, on monista
kursseista vielä tenttejä toukokuun puolenvälin jälkeen.
Opiskelijat usein kysyvät yliopiston käytävillä kuinka paljon luit
tenttiin? Toiset vähättelevät omaa työmääräänsä, toiset kehuvat
opiskelleensa niin ja niin paljon. Tämä kysymys, miten paljon aikaa
opiskelijat todella käyttävät opiskeluun, on myös tämän selvityksen
kannalta oleellinen ja hyvin kiinnostava kysymys. Kun tarkasteltavina
ryhminä ovat ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijat, voidaan
selvittää myös näiden ryhmien eroavaisuuksia opiskeluun käytetyissä
aikamäärissä ja opiskelutavoissa. Seuraavassa kuvassa on esitetty
ajankäyttöselvitykseen osallistuneiden ensimmäisen ja kolmannen
vuosikurssin opiskelijoiden keskimääräiset opiskeluajat viikoittain.
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Opiskeluun käytetty aika
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Viikko

1. vuosikurssi

3. vuosikurssi

Kuva 1. Opiskelijoiden ajankäyttöselvitykseen
keskimääräiset opiskelumäärät viikoittain.

Yliopistojen

yhtenä

tavoitteena

on

saada

osallistuneiden

opiskelijoiden

valmistumisaikoja lyhenemään. Tavoitteena on, että suurin osa
opiskelijoista valmistuu viidessä vuodessa ja opintoja mitoitettaessa
tämä on otettu huomioon. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että
opintojaksoja mitoitettaessa opiskelijan oletetaan työskentelevän 40
tuntia viikossa. Kuten kuvasta 1 näkyy, tämä oletus opiskeluun
käytetystä ajasta ei toteudu näissä ryhmissä. Opiskelumäärät ovat
reilusti alle 40 tuntia viikossa. Ainoastaan viikolla 8 kolmannen
vuosikurssin opiskelijat ovat saaneet keskimääräisen opiskeluajan
nousemaan lähelle 40 tuntia viikossa. Tämä voikin osaltaan selittää
opiskeluaikojen pituudet, jotka ovat keskimäärin lähempänä kuuta
vuotta kuin viittä vuotta.
Kuvan 1 mukaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat
tasaiseen tahtiin alkukankeuden jälkeen aina viikolle 15 saakka.
Lisäksi kuvasta 1 voidaan huomata kolme erilaista jaksoa kolmannen
vuosikurssin opiskelijoiden osalta. Ensimmäinen jakso on viikoilla 2-8,
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jolloin kolmannen vuosikurssin opiskelijat käyttävät enemmän aikaa
opiskeluun kuin seuraavalla jaksolla, joka on viikoilla 9-15. Viimeinen
jakso on viikoilla 16–18, jossa sekä ensimmäisen vuosikurssin että
kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelumäärät ovat vähäisiä.
Näiden

kolmen

ensimmäiselle

viikon

keskimääräiset

vuosikurssille

10,6

opiskelumäärät

h/viikko

ja

ovat

kolmannelle

vuosikurssille 8,8 h/viikko. Luentoja ja harjoituksia pidettiin normaalia
vähemmän viikoilla 16–18. Vähäiset viikkotuntimäärät johtuivat
pääsiäisestä, joka oli viikoilla 16–17 ja vapusta, joka oli viikolla 18.
Lisäksi kummallakin vuosikurssilla olevilla opiskelijoilla muutamat
opintojaksot loppuivat jo viikoilla 14 ja 15. Virallinen pääsiäisloma alkoi
viikolla 16 kiirastorstaina ja päättyi seuraavaan torstaihin, jolloin
luentoja jo pidettiin. Vappuviikolla (viikko 18) keskiviikkona oli
vappuaatto. Luentoja ja harjoituksia ei pidetty pääsääntöisesti
vapunaattona eikä sitä seuranneena loppuviikkona.
Kuvan

1

oikeassa

keskimääräiset

laidassa

on

esitetty

opiskeluaikakeskiarvot

kummankin

viikoilta

2-18.

ryhmän
Nämä

opiskeluaikakeskiarvot ensimmäisellä ja kolmannella vuosikurssilla
ovat 23,1 ja 25,0 h/viikko. Luvut sisältävät sekä ohjatun että itsenäisen
opiskelun. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat siis
keskimäärin noin 1,9 tuntia viikossa vähemmän kuin kolmannen
vuosikurssin opiskelijat.
Opiskelijoiden ennakko-odotukset omista opiskelumääristä olivat
esitietolomakkeiden perusteella hieman korkeammat kuin toteutuneet
opiskelumäärät; ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla keskimäärin
noin 28 h/viikko ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla noin 33
h/viikko. Tämän vuoksi opiskelijoilta kysyttiinkin heidän omaa
reaktiotaan

toteutuneen

ja

oletetun

opiskeluajan

suhteen

palautelomakkeessa, joka täytettiin viikon 12 jälkeen. Lomakkeessa
oli väite, ”Opiskeluun käyttämäni tuntimäärät yllättivät minut”.
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Vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei tai en osaa sanoa. Ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijoista

29,2 %

ja kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoista 30,8 % vastasi kyllä tähän väitteeseen. Ilmeisesti
odotettua pienemmät toteutuneet opiskelumäärät yllättivät monet
opiskelijat. Tämä ilmeni myös monissa keskusteluissa, joita käytiin
pitkin

kevättä

kun

seurantalomakkeita.

opiskelijat

Vastaavia

kävivät

palauttamassa

kommentteja

tuli

myös

palautelomakkeissa. Palautteeseen vastasi 99 opiskelijaa, kun
lahjakortin sai V periodilta vasta täytettyään palautelomakkeen.

Tutkimuksesta (seurantalomakkeista) näkee aika
hyvin, että mihin kurssiin tulee panostettua ja
sitä

myötä

näkee

jo

melkein

etukäteen

minkälaisen kurssiarvosanan saa. ( 3. vsk)

Selvitystä aloitellessa oletettiin opiskelijoiden kiireiseksi opiskeluajaksi
viikkoja 6-9, sillä viikolla 7 loppui IV periodi ja tenttejä ajateltiin olevan
periodin lopussa ja hieman toisen periodin alussakin. Lisäksi
opiskelijoiden

ajateltiin

olevan

opiskelemassa

ja

saaneen

opiskelurytmistä kiinni jo viikkoon 6 mennessä. Viikoilla 6-9 ei vielä
ollut hiihtolomia ja pääsiäislomia, jotka olisivat saattaneet vähentää
opiskelumääriä. Opiskelumäärät ovat viikoilla 6-9 ensimmäisen
vuosikurssin

opiskelijoilla

keskimäärin

28,0

tuntia

viikossa

ja

kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla 32,2 tuntia viikossa.
Miksi sitten opiskelijat sanovat opiskelun olevan aikaa vievää ja
työlästä? Yksi syy, joka hahmottui tutkimuksessa selvästi, oli se, että
opiskelijoiden opiskeluaika jakautuu monilla tasaisesti aamusta iltaan
ja myös viikonloppuihin. Opiskelijat saattavat käydä aamulla kaksi
tuntia luennolla ja illalla kuuden maissa aloittaa neljän tunnin
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opiskelun. Tällöin ehkä syntyy tunne kokopäiväisestä opiskelusta.
Monet tutkimukseen osallistuneet tuntuivat keskusteluiden perusteella
kokevan stressiä tekemättömistä opiskeluun liittyvistä töistä. Ehkä
tunne opiskelun kuormittavuudesta kasvaa, kun ei saa opiskeltua.
Tunne siitä, että pitäisi opiskella, on ehkä usein suurempi stressi, kuin
mitä

olisi,

jos

opiskelija

saisi

opiskeltua

ahkerasti.

Lisäksi

opiskelutapahtuma ei ole pelkästään siinä, että opiskelija istuu ja
lukee tai tekee tietyn ajan harjoitustehtäviä. Ajatustyö vie aikaa ja
energiaa myös silloin, kun opiskelija on jo lopettanut varsinaisen
opiskelemisen. Palautelomakkeen mukaan monilla oli myös kurssien
päällekkäisyyksiä siten, etteivät he päässeet kaikille luennoille ja
harjoituksille, joihin olisivat halunneet. Tämä saattaa lisätä opiskelijan
kuormittuneisuuden tunnetta./1/

Omiin

opiskeluihin

tutkimus

ei

vaikuttanut

kummemmin. Sen huomasin, että opiskelujen
laiminlyönti aiheutti ylimääräistä stressiä ja
unettomuutta. Tutkimuksessa huomasin myös
paremmin

ajankäytön

vaikutuksen

opintojen

etenemiseen. ( 3. vsk)

Kun tarkastellaan lähemmin kuvasta 1 kolmannen vuosikurssin
opiskelumäärän vähenemistä viikkojen 8-9 välissä, voidaan löytää
ainakin yksi konkreettinen muutos opiskelujen järjestelyissä. Viikon 7
alussa alkaa V periodi ja periodin IV opintojaksojen tenttejä on vielä
viikoilla 7 ja 8. Periodin vaihdos ilmeisesti vaikuttaa suuresti
kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoiden

opiskelumääriin.

Raju

opiskelujen väheneminen viikolla 9 johtunee tenttien vähenemisestä.
Lisäksi seurantalomakkeista kävi ilmi, että muutamat opiskelijat pitivät
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omaa hiihtolomaa viikolla 10, vaikka virallista hiihtolomaa ei
yliopistolla olekaan.
Viikon 13 alusta alkaa periodi VI, joka jatkuu aina viikolle 18 saakka.
Ohjattua opetusta ei siis anneta viikon 18 jälkeen ja viikoilla 16–18
ohjatun opetuksen määrä jää vähäisemmäksi lomien vuoksi. Tämä
kevään viimeinen opiskeluperiodi jää tyngäksi lomien vuoksi. Useista
opintojaksoista kuitenkin pidetään tentit toukokuun puolen välin
tietämillä eli viikoilla 20 ja 21, vaikka periodi loppuukin jo 30.4. viikolla
18. Valitettavasti käytännön syistä ajankäytön seurantaa ei voitu
jatkaa toukokuun loppuun asti, mutta suoritusrekisteristä näkyy usean
tutkimukseen osallistuneen opiskelijan käyneen tenteissä toukokuun
puolessa välissä ja sen jälkeenkin.

VI periodin lukujärjestyksen mukaan tulee vain
alle

10

tuntia

viikossa.

Mielestäni

kuormittavuutta olisi voinut jakaa paremmin
kaikille periodeille. Toisaalta VI periodissa on
hyvin aikaa tehdä harjoitustöitä aikaisemmista
kursseista.

Samoin

tenttien

sijoittelua

voisi

tarkistaa. Esimerkiksi ajalle 27.3.-11.4. tulee 4
(lukujärjestyksen mukaista) tenttiä ja sitten tulee
kuukauden tauko. Viimeisin tentti on 20.5., jolloin
monet ovat jo töissä. Varsinkin kun luentoja on
vähän, myöhempiä tenttejä olisi voinut sijoittaa
huhtikuun loppuun. (3. vsk)
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4.2. Opiskelumäärien ja tenttien jakautuminen

Opiskelumäärien keskiarvo ei kerro tarpeeksi tarkasti, millainen on
opiskelumäärien

jakautuminen.

Tästä

syystä

tarkastellaan

opiskelumäärien jakautumista ja sen syitä tarkemmin. Opiskelijoiden
opiskelumäärissä on suuria eroja. 70 % ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoista opiskelee noin 10–40 tuntia viikossa, lukuun ottamatta
viikkoa 2 ja viikkoja 16–18, jolloin opiskelumäärät ovat pienemmät.
Vastaava vaihteluväli kolmannella vuosikurssilla on noin 10–50
h/viikko lukuun ottamatta viikkoja 16–18, jolloin opiskelumäärät ovat
pienemmät. Tenttien lähestymien aiheuttaa opiskelumäärissä kasvua
sekä

kolmannella

että

ensimmäisellä

vuosikurssilla.

Varsinkin

kolmannen vuosikurssin opiskelijat valmistautuvat tentteihin lukemalla
enemmän kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Heillä kertyi
vastaavasti

enemmän

opintoviikkoja

kevätlukukaudella

kuin

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla.
Ensimmäisen vuosikurssin suoritettujen tenttien määrä ennen viikkoa
16 on todella vähäinen. Viikoilla 16–21 suoritetaan suurin osa kevään
tenteistä.

Kolmannella

vuosikurssilla

suoritusmerkinnät

taas

jakautuvat tasaisemmin koko keväälle. Eniten suorituksia tuli viikoille
7-8

ja

viikoille

15–21.

Kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoiden

keskimääräinen opintoviikkomäärä kevätlukukaudella 1.1.–17.6.2003
yhtä opiskelijaa kohti oli noin 18,0 opintoviikkoa, kun sama luku
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille oli 11,3 opintoviikkoa. Silti
kolmannen

ja

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoiden

opiskelumäärissä ei keskimäärin ollut suurtakaan eroa.
Opiskeluaikamäärien keskiarvot eivät aina kuvaa koko totuutta. Toiset
opiskelevat enemmän ja toiset vähemmän ja keskiarvo ei kerro
jakaumasta kaikkea. Tämän vuoksi seuraavassa onkin tarkasteltu
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selvitykseen osallistuneiden opiskelumääriä ja niiden jakaumia
hieman tarkemmin. Kuvista 2 ja 4 voidaan nähdä opiskelumäärien
keskiarvojen lisäksi minimi- ja maksimiopiskelumäärät viikoittain ja
myös alue, johon 70 % opiskelijoista sijoittuu opiskelumäärien
perusteella.
Kun katsotaan erikseen ensimmäisen vuosikurssin opiskelua ja
jakaumia kuvasta 2, voidaan huomata, että opiskelumäärien keskiarvo
ja mediaani ovat suurin piirtein samoissa. Opiskelumäärän jakauman
hajonta sitä vastoin on suuri. Samanlaiset piirteet löytyvät myös
kuvasta 4, joka kuvaa kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
opiskelua ja jakaumia.

Kuva 2. Ensimmäisen vuosikurssin opiskeluajan jakauma viikoilla 218.
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Kuvassa 2 on ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskeluajan
jakaumaa. P15 ja P85 viivojen väliin jäävällä alueella on 70 %
ajankäyttöselvitykseen osallistuneista opiskelijoista. Viikkojen 3-15
välillä käyrät P15 ja P85 kulkevat melko tasaisesti. Pieniä kohoamia ja
laskuja opiskelumäärissä toki löytyy. Mediaani ja keskiarvo kulkevat
kuitenkin suhteellisen keskellä tätä aluetta. Sen välin hajonta, jossa on
70 % opiskelijoista, on melko suuri. Tämän kuvan perusteella voidaan
sanoa, että 70 % opiskelijoista opiskelee noin 10–40 tuntia viikossa
lukuun ottamatta viikkoa 2 ja viikkoja 16–18, jolloin opiskelumäärät
ovat pienemmät. Lisäksi on huomattava, että minimiarvo kulkee
lähellä nollaa ja ei ylitä yhtään kertaa 10 h/viikko. Maksimiarvo taas ei
laske alle 20 tunnin viikossa yhtään kertaa. Suurin maksimiarvo
viikolla 15 on 64 tuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelijan
on täytynyt opiskella 9,1 tuntia jokaisena viikonpäivänä. Tämä ei ole
täysin mahdoton tuntimäärä päivää kohden kiireisenä tenttiaikana.
Seuraavassa

kuvassa

on

esitetty

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoiden suoritettujen tenttien jakautuminen viikoittain keväälle
2003. Tämä kuva selittää useimmat opiskelumäärien kasvut, jotka
näkyvät kuvassa 2.
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Tenttisuoritusten lukumäärä

1. vuosikurssin suoritusten lukumäärät keväällä 2003

Viikko

Kuva 3. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden suoritettujen
tenttien jakautuminen viikoittain keväälle 2003.

Kuvaa 3 katsottaessa on huomioitava, että tentti voi sijoittua joko
viikon alkuun tai loppuun. Jos tentti sijoittuu viikon alkuun, siihen
luetaan edellisellä viikolla ja jos se sijoittuu viikon loppuun, siihen
luetaan samalla viikolla kuin tentti on. Tenttien jakautuminen näinkin
rajusti huhtikuun loppupuolelle ja toukokuulle on varmasti opiskelijan
kannalta stressaavaa. Tämä tietenkin voi olla opiskelijan omakin
valinta tehdä kaikki tentit peräkkäin ja aivan lukukauden päätteeksi.
Suoritettujen tenttien lukumäärä ennen viikkoa 16 on vähäinen. Tämä
voi laskea opiskelijoiden motivaatiota. Tunne siitä, että mitään ei ole
vielä saanut aikaiseksi voi yllättää ennen pääsiäistä, joka on viikoilla
16 ja 17. Kun katsottiin esitietolomakkeen antamaa informaatiota
motivaatiosta, on selvästi havaittavissa ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoilla pientä motivaation laskua kevättä kohti mentäessä.
Motivaation keskiarvo kiersi ”melko hyvää” molemmin puolin.
Motivaation keskiarvo laski 2,9–3,3, kun asteikko oli motivaatiolle
asetettu erinomaisen (1) kautta hyvään (2), jonka jälkeen tuli melko
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hyvä (3) ja kohtalainen (4). Lopussa oli tyydyttävä (4) ja huono (5).
Esitietolomake täytettiin aina

seurantajakson alussa eli myös

periodien alussa. Kolmannella vuosikurssilla motivaatio pysyi koko
ajan suurin piirtein samassa eli melko hyvässä. Motivaatio ei siis ole
monellakaan erinomainen tai edes hyvä. Olisi mielenkiintoista tietää,
miten

motivaatio

saataisiin

kasvamaan

edes

lähelle

hyvää.

Oppimistuloksien kannalta tämä varmasti olisi suotuisaa.

Kurssin opettajan tulee olla motivoitunut ja
opetustaitoinen; opettajalla on usein suuri
merkitys motivoitumiseen. (3. vsk)

Seuraavassa

kuvassa

nähdään

selvitykseen

osallistuneiden

kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelumääräjakauma. Tämä
kuva

on

hieman

erilainen

opiskelijoiden vastaava kuva.

kuin

ensimmäisen

vuosikurssin
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Kuva 4. Kolmannen vuosikurssin opiskeluajan jakauma viikoilla 2-18.

Kuvassa 4 on kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden opiskeluajan
jakaumaa. P15 ja P85 viivojen väliin jäävällä alueella on 70 %
opiskelijoista. Tässäkin mediaani ja keskiarvo kulkevat suhteellisen
keskellä viivojen P15 ja P85 väliin jäävää aluetta. Sen välin hajonta,
jossa on 70 % opiskelijoista, on melkein yhtä suuri kuin ensimmäisellä
vuosikurssilla. Opiskelumäärät 70 % opiskelijoista vaihtelee viikoilla 215

huomattavasti

vuosikurssilla.

suuremmalla

Asteikko

asteikolla

heilahtelee

8-52

kuin

ensimmäisellä

tuntiin

viikossa.

Opiskelumäärien vaihtelu viikoittain on paljon rajumpaa kolmannen
vuosikurssin opiskelijoilla kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla.
Viikoilla 16-18 opiskelumäärät putoavat kaikilla huomattavasti. Lisäksi
kuvasta 4 nähdään, että minimiviikkotuntimäärä laskee nollaan viikolla
7 ja maksimiviikkotuntimäärä nousee korkeimmillaan 95 tuntiin viikolla
7. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan on täytynyt opiskella 13,6 tuntia
päivässä, jokaisena viikonpäivänä sillä viikolla. Henkilökohtainen
keskustelu maksimiviikkotuntimäärän viikolla 7 omaavan opiskelijan
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kanssa paljasti, että opiskelija omien sanojensa mukaan

oli

”lusmunnut” kaksi ensimmäistä vuotta. Tämä samainen opiskelija
sanoi myös, että nyt täytyi sitten "kiristää tahtia”, että saisi kaikki
kurssit suoritettua, mitä olisi pitänyt suorittaa tähän mennessä.
Oppilas vakuutti tuntimäärien olevan kohdallaan ja oikein merkitty.
Maksimiviikkotuntimäärä pysyy viikkojen 2-15 välissä yli 46 tunnin
viikossa.

Maksimiviikkotuntimäärä

laskee

viikoilla

16-18

alhaisemmaksi eli 20-35 tuntiin viikko. Minimi- ja maksimiarvot eivät
ole koko ajan yhden opiskelijan viikkotuntimääriä vaan muutamien
henkilöiden yhteistulos.

Opiskeluun

käytetyn

mielenkiintoista

ajan

seuraaminen

toteuttaa.

Ajan

käyttö

oli
ei

sinällään ollut yllätys, mutta ajan jakautuminen
hieman. (Puuskittaista opiskelua) (3.vsk)

Seuraavassa

kuvassa

on

esitetty

kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoiden suoritettujen tenttien jakautuminen viikoittain keväälle
2003.

Tämä

kuva

näyttää

vielä

selvemmin,

kuinka

tenttien

lähestyminen lisää opiskeluun käytettävää aikaa. Melkein kaikki
opiskelumäärissä ilmenneet nousut, jotka näkyvät kuvassa 4, ovat
kuvan 5 perusteella johtuneet tenttien lähestymisestä. Tämä on
tietenkin luonnollista. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat osaavat
ilmeisesti jo varautua paremmin tuleviin tentteihin kuin ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat.
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3. vuosikurssin suoritusten lukumäärät keväällä 2003

Viikko

Kuva 5. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden suoritettujen tenttien
jakautuminen viikoittain keväälle 2003.

Kuvasta 5 voidaan nähdä kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
suoritusten

määrän

olevan

huomattavasti

suuremmat

kuin

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden. Nämä lukumäärät tietenkin
ovat hieman hämääviä, sillä kaikki tentit eivät ole saman kokoisia
laajuuksiltaan. Kuitenkin tenttejä suoritetaan tasaisemmin myös heti
tammikuun alusta alkaen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että
kolmannen vuosikurssin opiskelijoita on yhteensä mukana 53
henkilöä. Tämä on hiukan suurempi kuin tutkimukseen osallistuneiden
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden lukumäärä, joka on 48.
Tämän

vuoksi

on

parempi

ottaa

käyttöön

keskimääräiset

opintoviikkomäärät opiskelijaa kohti, jotta ensimmäisen ja kolmannen
vuosikurssin opiskelijoita voitaisiin verrata toisiinsa. Kolmannen
vuosikurssin opiskelijoiden keskimääräinen opintoviikkomäärä yhtä
opiskelijaa kohti kevätlukukaudella 1.1.-17.6.2003 oli noin 18,0
opintoviikkoa, kun sama luku ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille
oli

11,3 opintoviikkoa. Tässä onkin jo selvä osoitus siitä, että
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kolmannen vuosikurssin opiskelijat hallitsevat paremmin yliopistossa
työskentelyn säännöt tai sitten opiskelutekniikan. Lisäksi opiskelijaaines on ehkä hieman muuttunut ensimmäisestä vuosikurssista
verrattuna kolmanteen vuosikurssiin. Kolmannella vuosikurssilla on jo
karsiutunut monia sellaisia sähkö- ja tietotekniikkaa opiskelemaan
tulleita, joilla motivaatio ja kiinnostus eivät ole riittäneet. Kun ajatellaan
oppimista, tentit eivät saisi olla opiskelijan pääasiallinen ajankäytön
ohjaaja vaan itse oppiminen.
Ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoille

on

koulutusohjelmittain

laadittu hyvinkin tarkka opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman
mukaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden täytyisi suorittaa
ensimmäisenä

vuonna

tietty

määrä

opintoja.

Tutkimukseen

osallistuneiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden suorittamatta
jääneiden opintojaksojen osuus on 35 %, eli ajankäytön seurantaan
osallistuneilla opiskelijoilla ei ennen 17.6.2003 ollut suoritettuna
lähellekään kaikkia opintojaksoja, joita heidän olisi pitänyt suorittaa
ensimmäisenä opiskeluvuonaan. Nämä kaikki suorittamatta jääneet
opintojaksot ovat edessä tulevina opiskeluvuosina.

4.3. Opiskelijoiden opiskelutavat

Opiskelutapoja on monia, mutta tässä selvityksessä on tarkasteltu
tarkemmin

ohjatun

ja

itsenäisen

opiskelun

jakautumista

eri

vuosikursseilla. Sekä kolmannella että ensimmäisellä vuosikurssilla
opiskelijoiden keskimääräiset opiskelumäärät yhteensä ovat suurin
piirtein samaa luokkaa kuin tarjottu ohjattu opetus. Erona on kuitenkin
se, että kolmannen vuosikurssin opiskelijat opiskelivat enemmän
itsenäisesti

ja

käyttivät

tarjontaa

vähemmän

hyväkseen

kuin
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ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijat.

Kolmannen

vuosikurssin

opiskelijat opiskelivat myös suhteessa kaikkeen muuhun opiskeluun
nähden enemmän ryhmissä ilman ohjaajaa kuin ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat. Ensimmäisen vuosikurssin luentojen ja
harjoitusten käyttöasteet ovat 57,2 % ja 49,8 % tarjonnasta. Vastaavat
luvut kolmannelle vuosikurssille ovat 39,24 % ja 43,08 %. Kolmannen
vuosikurssin tarjontalukuihin täytyy suhtautua silti varauksellisesti,
koska tarjonnan määrä on vaikea määritellä suuren valinnaisuuden ja
kurssien määrän vuoksi.
Opiskelijoilla on vahvat mielipiteet siitä, millaisia harjoitusten ja
luentojen pitäisi olla. Silti oman opiskelutekniikan arviointi ei tule
mieleen, kun siihen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

Professoreiden opetusta tulisi tarkkailla jotenkin.
Opetuksen taso vaihtelee hirveän paljon. Kaikki
opiskelijat

osaavat

lukea,

emme

tarvitse

korkeapalkkaisia esilukijoita. (3. vsk)

Selvityksessä opiskelija seurasi omaa opiskeluaan ja näki itse oman
opiskelutekniikan. Aina seuranta ei kuitenkaan ollut mukavaa.
Reaktiot olivat joillakin hyvin rajuja.

Itse inhosin lomakkeen täyttöä. En halua elää
”sekunttiaikataulun”

mukaan,

enkä

muistella

jälkeenpäin kuinka hyvin tai huonosti olen elänyt
sen mukaan. (3. vsk)
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Opiskelutapoja on usein niin monta kuin on opiskelijaakin. Yliopiston
kannalta katsottuna on tietenkin kiinnostavaa tietää, kuinka paljon
opiskelijat käyttävät ohjatun opetuksen resursseja ja kuinka paljon
opiskelijat käyttävät omaa aikaansa itsenäiseen työskentelyyn.
Kun tässä selvityksessä on puhuttu ohjatusta opetuksesta, on sillä
tarkoitettu

luentoja,

harjoituksia,

tentissä

oloa

tai

muuta

opetustilannetta, jossa ohjaaja on paikalla. Sen sijaan itsenäinen
opiskelu on muuta opiskelua, jossa ohjaajaa ei ole paikalla
neuvomassa

tai

valvomassa

työskentelyä

tai

luennoimassa.

Seuraavassa selvitetään ensin ohjatun ja itsenäisen työskentelyyn
käytettyjä aikamääriä ja niiden suhteita. Myöhemmin suhteutetaan
nämä tulokset opintomenestykseen.
Seuraavassa taulukossa verrataan itsenäisen ja ohjatun opiskelun
keskimääräisiä

jakautumisia

ensimmäisellä

ja

kolmannella

vuosikurssilla. Lisäksi kaaviosta näkyy ohjatun opetuksen tarjonnan
määrä. Ensimmäiselle vuosikurssille tarjonta oli suhteellisen helppo
määritellä, mutta kolmannelle vuosikurssille tarjonnan määrä oli
vaikeampi määritellä suuren tarjonnan ja valinnaisten kurssien vuoksi.
Tähän kolmannen vuosikurssin tarjontalukuun onkin suhtauduttava
kriittisesti.
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Taulukko 10. Itsenäisen ja ohjatun opiskelun keskimääräinen
jakautuminen 1. ja 3. vuosikurssilla.
1. vsk:

1. vsk:

3. vsk:

3. vsk:

osallistuminen

tarjonta

osallistuminen

tarjonta

h/viikko

h/viikko

h/viikko

h/viikko

Ohjattu

14,3

24,4

11,1

24,5

Itsenäinen

8,8

0

13,9

0

Taulukosta 10 näkyy mielenkiintoinen tulos itsenäisen ja ohjatun
työskentelyn

suhteesta

tarjottuun

ohjattuun

opetukseen.

Opiskelijoiden keskimääräiset opiskelumäärät yhteensä ovat suurin
piirtein samaa luokkaa kuin tarjottu ohjattu opetus. Tämä näkyy myös
kuvasta 6, jossa on esitetty taulukon 10 arvot havainnollisemmassa
kuvamuodossa.

Itsenäisen ja ohjatun opiskelun suhde
30

Tuntia viikossa

25
20

8,8

13,9

15

5

24,5

24,4

10
14,3

11,1

0
1. vsk

1. vsk tarjonta

3. vsk

Ohjattu

Itsenäinen

Kuva
6.
Ohjatun
ja
itsenäisen
ajankäyttöselvitykseen osallistuneilla 1.
opiskelijoilla.

3. vsk tarjonta

opiskelun
suhteet
ja 3. vuosikurssin
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Kuvasta 6 näkyy, että ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijat eivät osallistu lähellekään kaikkeen tarjottuun ohjattuun
opetukseen. Tarjontaa on melkein saman verran kuin mitä opiskelijat
käyttävät

kaiken

kaikkiaan

opiskeluun.

Lisäksi

ensimmäisen

vuosikurssin opiskelijat käyvät suhteessa enemmän luennolla kuin
kolmannen vuosikurssin opiskelijat. He käyttävät noin 59 % tarjotusta
opetuksesta hyväkseen, kun vastaava luku kolmannen vuosikurssin
opiskelijoilla on vain 45 %. Kun palautelomakkeessa kysyttiin,
pystyivätkö opiskelijat osallistumaan kaikkeen haluamaansa ohjattuun
opetukseen, 71 % ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista vastasi
kyllä ja vastaava luku kolmannelle vuosikurssille oli 57 %.

Mielestäni opetukseen panostaminen on tärkeää.
Joskus olen kuullut juttua, että henkilökunta ei
välitä

opetuksesta,

parhaat

opiskelijat

eivät

tarvitse luentoja ja läpäisevät kurssit ilman
luentoja. On tärkeää kannustaa opiskelijoita
käymään luennoilla! Olisi hyvä, jos jokaisen
luennon alussa käytäisiin edellisen luennon asiat
tiiviisti

kerrattuna.

helpottaa

Se

seuraavan

virkistää
tunnin

muistia

ja

seuraamista.

Tuutoritoiminnasta voisi kertoa paljon enemmän
ja varsinkin kertoa, koska kyseisestä aineesta
järjestetään ohjausta. (3. vsk)

Syyksi siihen, miksi ei aina päästy ohjattuun opetukseen, kolmannen
vuosikurssin opiskelijat ilmoittivat usein päällekkäisyydet. Luentoja ja
harjoituksia oli päällekkäin. Lisäksi oli sairasteltu, oltu töissä, tehty
harjoitustöitä tai luettu tenttiin, niin ettei päästy luennoille. Muutamat
ilmoittivat

myös

henkilökohtaiset

syyt

esteiksi.

Ensimmäisellä

64
vuosikurssilla suurin syy oli myös päällekkäisyydet. Muut merkittävät
syyt olivat henkilökohtaiset syyt ja sairastelu.
Aikaisempien

tulosten

mukaan

ensimmäisen

ja

kolmannen

vuosikurssin opiskelijat opiskelivat keskimäärin melkein yhtä paljon
viikossa. Opiskelutavat olivat kuitenkin erilaiset. Kun katsotaan vielä
kuvaa 6, voidaan havaita, että kolmannen vuosikurssin opiskelijat
opiskelevat enemmän itsenäisesti ja jättävät ohjatun opetuksen
vähemmälle huomiolle. Itsenäistä opiskelua oli keskimäärin 13,9 tuntia
viikossa. Kun taas ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden itsenäisen
opiskelun määrä viikossa, joka on keskimäärin 8,8 tuntia viikossa, on
huomattavan alhainen. Luennoilla ja harjoituksissa ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat käyvät enemmän kuin kolmannen vuosikurssin
opiskelijat.
Seuraavassa tarkastellaan itsenäisen ja ohjatun opiskelun suhteita
toisiinsa

viikoittain.

vuosikurssin
jakautuminen.

Kuvasta

opiskelijoiden
Kuvassa

vuosikurssin opiskelijoille.

8

7

voidaan

ohjatun
on

ja

vastaava

nähdä

ensimmäisen

itsenäisen
jakauma

opiskelun
kolmannen
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tuntimäärä

1. vsk: Ohjatun ja itsenäisen opiskelun tuntimäärät viikottain
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ohjattu
itsenäinen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
viikko

Kuva 7. Ensimmäisen vuosikurssin itsenäisen ja ohjatun opetuksen
suhteet viikoittain.

Taulukko 11. Ensimmäisen vuosikurssin ohjatun ja itsenäisen
opiskelun tuntimäärät viikoittain.
1.
vsk.
Viikko
2
3
4
5
6
7
8
9 10
ohjat.
h/vko 6,3 13 17 15 17 19 18 20 15
itsen.
h/vko 1,9 3,6 5,1 6,1 7,8 7,6 12 9,1 13
Yhteensä 8,2 17 22 21 25 26 30 29 28

11

12

13

14

15

16

15

19

14

13 6,7 3,3 0,4

11 8,3 6,4 13

16 3,7 12 5,8

27

29

24

25

27

16

10

17

18

15 6,2

Kuvassa 7 näkyy ensimmäisen vuosikurssin ohjatun opiskelun olevan
13–20 tunnin välillä viikoilla 3-15, jonka jälkeen ohjatun opiskelun
määrä laskee rajusti. Itsenäisen opiskelun vaihtelut ovat sen sijaan
paljon suuremmat. Myös ensimmäisen vuosikurssin itsenäisen
opiskelun vähyys näkyy myös kuvassa 7, kuten näkyi jo kuvassa 6.
Itsenäisen

opiskelumäärän

huippujen

kohdalla

nähdään,

että
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ohjatussa opiskelussa on näissä kohdissa melkein aina notkahdusta
ja päinvastoin. Jos katsotaan kuvasta 8, voidaan sama ilmiö huomata
myös kolmannella vuosikurssilla.

tuntimäärä

3. vsk: Ohjatun ja itsenäisen opiskelun tuntimäärät viikottain

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ohjattu
itsenäinen

1

3

5

7

9

11

13

15

17

viikko

Kuva 8. Kolmannen vuosikurssin itsenäisen ja ohjatun opetuksen
suhteet viikoittain.

Taulukko 12. Kolmannen vuosikurssin ohjatun ja itsenäisen opiskelun
tuntimäärät viikoittain.
3.
vsk.
Viik2
3
4
ko
ohjat.
9,7 17,9 15,8
h/vko
itsen.
8,0 10,4 14,4
h/vko
Yhteen17,7 28,3 30,2
sä

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

17,5 15,6 14,9 16,4 14,8 9,4 12,4 10,6 8,0 5,0 7,5 2,3 1,3 0,5
10,3 13,5 20,4 22,5 9,4 14,0 14,1 12,3 17,6 20,3 20,0 5,8 9,7 6,8
27,8 29,1 35,3 38,9 24,2 23,4 26,5 22,9 25,6 25,3 27,5 8,1 11,0 7,3
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Kuvassa 8 näkyy kolmannen vuosikurssin osalta itsenäisen opiskelun
määrän

olevan

vuosikurssilla.

huomattavasti

Lisäksi

korkeampi

itsenäisen

kuin

opiskelun

ensimmäisellä

määrät

viikoittain

vaihtelevat rajummin kuin ensimmäisellä vuosikurssilla. Oppiminen ja
oppimistulokset olisivat todennäköisesti paremmat sekä kolmannella
että ensimmäisellä vuosikurssilla, jos itsenäisen opiskelun määrä olisi
kummallakin ryhmällä korkeampi. Oppiminen tapahtuu omalla työllä ja
ajalla. Useinkaan pelkkä luennoitsijan kuunteleminen ei riitä.
Kun katsotaan vielä kuvaa 8, täytyy kiinnittää huomiota ohjatun
opiskelun määrän vähenemiseen viikon 9 jälkeen. Samaan aikaan
kuitenkin itsenäisen työskentelyn määrä kasvaa rajusti. Palautteen
mukaan kurssien jakautuminen on ollut hieman epätasaista kevään
periodien kesken. Kuvista 3 ja 5 näkyivät suoritettujen tenttien
lukumäärät. Niillä viikoilla, kun tenttejä suoritetaan lukumäärällisesti
paljon, itsenäisen opiskelun määrä on myös kohonnut korkealle.
Kuten jo aikaisemmin todettiin, pääsiäisviikon ja vappuviikon tarjotun
opetuksen määrä oli alhainen, joten tästä johtuu myös kuvissa 7 ja 8
esiintyneet ohjattuun opetukseen osallistumisen vähyys viikoilla 16–
18.
Seuraavassa

taulukossa

osallistuminen

luennoille

13
ja

on

ensimmäisen

harjoituksiin

vuosikurssin

rinnastettu

tarjottuun

ohjattuun opetukseen. Taulukosta näkyy luentojen ja harjoitusten
käyttöaste

keskimääräisesti

viikkoa

kohden.

On

kuitenkin

huomattavaa, että opiskelumäärät on jaettu tasaisesti viikoille 2-18,
kun taas opiskelu käytännössä kuitenkin sijoittuu viikoille 3-15.
Ensimmäisen vuosikurssin ohjatun opetuksen luvuista puuttuvat
tentissä olo, joka periaatteessa on ohjattua opetusta. Sitä olisi
keskimäärin yksi tunti viikossa.
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Taulukko 13. Ensimmäisen vuosikurssin osallistuminen luennoille ja
harjoituksiin on rinnastettu tarjottuun ohjattuun opetukseen.
Osallistuminen

Tarjonta

1.vsk

h/vko

h/vko

Luento

9,13

15,95

Harjoitus

4,21

8,45

Taulukon 13 luvut voidaan esittää myös kuvana. Kuvasta 9 näkee
opiskelijoiden luennoilla ja harjoituksissa käyntien suhteet verrattuna
tarjontaan. Luentojen käyttöaste on 57,2 % ja harjoitusten käyttöaste
49,8 %.

Luentojen ja harjoitusten käyttöaste
30,00

Tuntia viikossa

25,00
8,45

20,00

Harjoitus

15,00
10,00
5,00

Luento
4,21
15,95
9,13

0,00
1. vsk

1. vsk tarjonta

Kuva 9. Ensimmäisen vuosikurssin osallistuminen luennoille ja
harjoituksiin on rinnastettu tarjottuun ohjattuun opetukseen.
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Näyttää siltä, ettei luentoja ja harjoituksia osata hyödyntää tarpeeksi
hyvin,

tai

sitten

opiskelijat

eivät

suorita

opintojaksoja

siinä

järjestyksessä ja aikataulussa kuin opintosuunnitelma edellyttäisi.
Kolmas vaihtoehto on se, että opiskelijat pääsevät kursseista läpi
ilman enempää ohjattua opetusta. Voi olla myös niin, että opiskelijat
eivät koe harjoitusten ja luentojen edesauttavan tarpeeksi tehokkaasti
opiskelua, joten niihin jätetään osallistumatta lisäämättä silti omaa
opiskelua vastaavasti.

Laskuharjoituksista:
varsinkin

Olen

sähköosastolla

huomannut,

että

laskarit

ovat

luentolaskareita eli laskut laskee assistentti
luentotyyliin isossa salissa. Parempi suunta
muissakin

aineissa

olisi

minun

mielestäni

matematiikan opetuksen kaltaiset laskarit. (1.
vsk)

Väännettäisiin asia rautalangasta ja puhuttaisiin
suomea eli toisin sanoen ei ole häpeä, jos joutuu
kertomaankin,

mitä

helkkarin

ne

kaavat

tarkoittavat. Toiseksi prujujen luettavuus on
TTK:lla naurettavan ja surkean välimaastossa:
Ne

ovat

uskomattoman

Esimerkiksi

raskasta

taloustieteilijät

ovat

luettavaa!
valovuosia

edellä. Jep. Luennoilla pitäisi käydä asioita
muutenkin läpi kuin lukea prujua orjallisesti, niin
mielenkiinto voisi jopa lisääntyä. (1. vsk)
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Joissakin luennoissa ja laskuharjoituksissa saattaa olla parantamisen
varaa, mutta aina syy ei ole luennoitsijassa tai laskuharjoitusten
pitäjässä. Yliopistoon tulee monen tasoisia opiskelijoita ja monille
opiskelijoille tulee ainakin joissakin aineissa tarvetta paneutua
syvällisemmin asioihin lähtötietojen puutteellisuuden vuoksi. Ehkä
kaikki opiskelijat eivät ole ymmärtäneet, että yliopistossa luennoilla ei
tulla käymään kaikkia asioita läpi niin tarkasti kuin lukiossa. Tämä
vaatii opiskelijoilta omaa aktiivisuutta ja luentoihin valmistautumista.
Luennot tukevat opiskelijan opiskelua ja kaikkea tietoa ei ole
tarkoituskaan käydä yhdessä läpi.
Kun tehdään samanlainen luentojen ja harjoitusten käyttöastevertailu
kolmannelle vuosikurssille, on syytä olla kriittinen jälleen tarjonnan
määrän

suhteen.

Kuten

aikaisemmin

jo

tuli

ilmi,

kolmannen

vuosikurssin tarjonnan määrä on vaikea määritellä ja siksi onkin hyvä
suhteutua seuraaviin käyttöaste lukuihin ja prosentuaalisiin arvoihin
kriittisesti.

Seuraavassa

luennolla

ja

taulukossa

harjoituksissa

on

käyntien

esitetty

keskimääräiset

viikkotuntimäärät

ja

keskimääräiset tarjotut viikkotuntimäärät.

Taulukko 14. Kolmannen vuosikurssin osallistuminen luennoille ja
harjoituksiin on rinnastettu tarjottuun ohjattuun opetukseen.
Osallistuminen

Tarjonta

3. vsk

h/vko

h/vko

Luento

5,76

14,68

Harjoitus

4,23

9,82

Taulukosta 14 puuttuu tentissä olon viikkotuntimäärät. Tutkimuksessa
kolmannen vuosikurssin opiskelijoille niitä kertyi keskimäärin 1,12 h
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/vko.

Luentojen

käyttöasteeksi

saadaan

edellisestä

taulukosta

lasketuilla arvoilla 39,24 % tarjonnasta ja harjoitusten käyttöasteeksi
43,08 % tarjonnasta. Seuraavassa kuvassa on esitetty taulukon 14
arvot kuvallisessa muodossa.

Luentojen ja harjoitusten käyttöaste
3. vsk:lla
30,00

Tuntia viikossa

25,00
20,00

9,82
Harjoitus

15,00
10,00
5,00

Luento
4,23

14,68

5,76

0,00
3. vsk

3. vsk tarjonta

Kuva 10. Kolmannen vuosikurssin osallistuminen luennoille ja
harjoituksiin on rinnastettu tarjottuun ohjattuun opetukseen.

Tarkastellaan vielä ohjatun opiskelun jakautumista viikonpäivittäin.
Sähkö- ja tietotekniikan osastolla on viralliseksi tenttipäiväksi sovittu
perjantai. Tästä johtuen perjantaille ei ole laitettu niin paljon luentoja ja
harjoituksia, kuin muille päiville. Tämä näkyy seuravasta kuvastakin
selvästi, sillä ohjattuun opetukseen ei ole sisällytetty tässä kuvassa
tentissä oloa. Lisäksi on huomioitava, että luvut ovat prosenttilukuja
eikä tunteja viikossa. Ohjatun opetuksen määrät päivässä on
suhteutettu

kaikkeen

opiskeluun

viikossa.

Kuvassa

11

ovat

ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden ohjatun
opiskelun jakautuminen viikonpäivittäin.
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Ohjattu opiskelu viikonpäivittäin
30
25
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3. VSK

Kuva 11. Ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
ohjatun opiskelun jakautuminen viikonpäivittäin.

Ensimmäisen

ja

kolmannen

vuosikurssin

ohjatun

opiskelun

jakautumiset viikonpäivittäin ovat hieman erilaiset. Selvästi on
kuitenkin

havaittavissa

ohjattuun

opetukseen

osallistumisen

väheneminen kummallakin ryhmällä loppuviikosta. Ohjattua opetusta
onkin perjantaina vähemmän ja torstaina jo keskitytään lukemaan
tentteihin.

Ensimmäisen

vuosikurssin

ohjatussa

opetuksessa

keskiviikkona,

opiskelijat
kun

käyvät

taas

eniten

kolmannen

vuosikurssin opiskelijat käyvät eniten ohjatussa opetuksessa tiistaina.
Kuvaa

11

katsottaessa

täytyy

huomioida,

että

tutkimukseen

osallistuneiden täytyi palauttaa maanantaina tai viimeistään tiistaina
seurantalomakkeet ajankäyttöselvityksen tekijälle. Maanantaisin oli
myös

ilmaiset

kahvitukset

ajankäyttöselvitykseen

osallistuneille

opiskelijoille. Seurantalomakkeet sai palauttaa myös sähköisesti, joten
mitään maanantain opiskelupakkoa se ei lisännyt. Tämä on kuitenkin
huomioitava yhtenä tekijänä, joka saattaa kohottaa maanantaina ja
tiistaina

ohjattuun

opetukseen

osallistumista,

sillä

suurin

osa
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opiskelijoista
sähköisesti.

palautti

seurantalomakkeet

Taulukosta

15

voi

nähdä

käsinkirjoitettuna
ohjatut

ja

eikä

itsenäiset

opiskelutavat eriteltynä.
Taulukossa 15 on vertailtu ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijoiden

opiskelutapoja.

Taulukosta

näkyy

kummankin

vuosikurssin opiskelutavan osuus prosentteina. Opiskelutapaa on
verrattu

oman

vuosikurssin

keskimääräiseen

opiskelumäärään.

Taulukon alussa on ohjatut opiskelutavat ja sen jälkeen on listattu
itsenäinen opiskelu joko yksin tai ryhmässä.
Kuvissa 12 ja 13 on kuvattu erikseen piirakkakuvion avulla
opiskelutapoja. Piirakkakuvaa katsottaessa on muistettava, että
yksittäinen opiskelutapa on suhteutettu vain kaikkeen muuhun
opiskeluun eikä vuorokautiseen tuntimäärään. Opiskelijalle jää näin
ollen ruhtinaallisesti aikaa muuhunkin toimintaan kuin opiskeluun.
Viikoittainen opiskelumäärä ensimmäisellä vuosikurssilla on 23,1
h/viikko ja kolmannella vuosikurssilla 25,0 h/viikko.
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Taulukko 15. Ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
opiskelutapojen vertailu.
Opisk.
1. vsk

tapa

3. vsk

%kaikesta %kaikesta
koodit

opisk.

opisk.

Luento

L

38,84

22,10

Harjoitus

H

16,43

11,49

HTRo

0,49

2,24

Muu opisk.tapa ohjatusti

Mo

0,96

2,48

Tentin tekoa

Te

0,96

2,48

Kotitehtävien tekoa itsenäisesti

KT

4,84

2,69

Omaa lukua

OL

3,69

4,75

Harjoitusten tekoa itsenäisesti

HT

2,19

7,03

Muu opisk.tapa itsenäisesti

Mi

2,23

2,50

Selostusten tekoa itsenäisesti

ST

7,85

1,25

Diplomityön tekoa

Di

0,00

0,14

Selostusten tekoa ryhmässä its.

STR

0,31

2,51

Kotitehtävien tekoa ryhmässä its.

KTR

0,46

0,43

Harjoitusten tekoa ryhmässä its.

HTRi

0,49

5,56

Opiskelua ryhmässä

OR

0,18

0,15

Tenttiin lukua ryhmässä

TLR

1,90

2,29

Tenttiin lukua itsenäisesti

TL

14,90

27,26

Yhteensä

yht.

100

100

Harj. tekoko ryhmässä ohjatusti
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1. vsk opiskelutapakaavio
Opiskelua keskimäärin 23,1 h/viikko,
josta
itsenäistä opiskelua 8,8 h/viikko
ohjattua opiskelua 14,3 h/viikko

L
H

TLR
2%

HTRo
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0%

Mo
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HTRi
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TL
15 %

0%
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L
39 %
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ST
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1%

TL
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Kuva 12. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelutapojen prosentuaaliset
osuudet
kaikesta
opiskelusta.
Oikeassa
reunassa
on
opiskelutapakoodit, jotka on selitetty taulukossa 15.

Kuvasta 12 näkee, että ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat eivät
opiskele kovin

paljon ryhmässä

omalla

ajallaan.

Suurin osa

opiskelusta on harjoituksissa ja luennolla käyntiä. Muita huomattavia
seikkoja

on

se,

että

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijat

valmistautuvat tenttiin ja tekevät selostuksia melko paljon verrattuna
muuhun itsenäiseen opiskeluun. Jos kotitehtävien teko ja harjoitusten
teko

yhdistetään,

saadaan

itsenäisestä opiskelusta.

näistäkin

suhteellisen

suuri

osa
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Samanlainen

piirakkakuvio

on

tehty

kolmannen

vuosikurssin

opiskelutavoista. Voimme nähdä seuraavasta kuvasta 13, miten
kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoiden

opiskelutavat

jakautuvat

suhteessa koko opiskelumääriin.

3. vsk opiskelutapakaavio
Opiskelua keskimäärin 25,0 h/viikko
josta
itsenäistä opiskelua 11,1 h/viikko
ohjattua opiskelua 13,9 h/viikko
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Kuva 13. Kolmannen vuosikurssin opiskelutapojen prosentuaaliset
osuudet
kaikesta
opiskelusta.
Oikeassa
reunassa
on
opiskelutapakoodit, jotka on selitetty taulukossa 15.

Kuvasta 13 näkee, että kolmannen vuosikurssin opiskelijat käyttävät
suhteessa paljon vähemmän aikaa luennolla ja harjoituksissa
käynteihin kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Ryhmässä,
ilman ohjaajaa, opiskelu on lisääntynyt suhteellisesti muuhun
opiskeluun verrattuna. Ensimmäisellä vuosikurssilla ryhmässä ilman
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ohjaajaa työskentelyä on yhteensä 3,34 %, kun se kolmannella
vuosikurssilla on 10,94 %. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat
valmistautuvat

tenttiin

suhteessa

enemmän

kuin

ensimmäisen

vuosikurssin opiskelijat. Heillä oli myös vastaavasti tenttisuorituksia
enemmän kuin ensimmäisellä vuosikurssilla. Tenttiin valmistaudutaan
keskimäärin kolmannella vuosikurssilla 27 % kaikkeen opiskeluun
suhteutettuna kun taas vastaava luku ensimmäiselle vuosikurssille on
15 %.

Opetuksessa pyrittävä motivointiin - vaikkakin
asioita oppii, jos on aiheesta kiinnostunut.
Tenteistä ns. tenttitärpit pois. - Monet pääsevät
kurssit

läpi

pelkästään

opettelemalla

parin

edellisen vuoden tehtävät ulkoa. (1. vsk)

Opiskelutapojen vertailua voi esittää myös erilaisen kaavion avulla.
Kuvassa 14 on ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille
opiskelutapojen prosenttiosuudet asetettu rinnakkain. Tästä näkee
mitkä ovat tyypillisiä opiskelutapoja kullekin vuosikurssille.
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(verrattu kaikkeen opiskeluun)

Opiskelutapa
1. vsk

3.vsk

Kuva 14. Ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
opiskelutapojen prosenttiosuudet rinnakkain.

Edellisestä

kuvasta

opiskelijoiden

näkyy

painottavan

selvästi

kolmannen

opiskelun

vuosikurssin

ensisijaisesti

tenttiin

valmistautumiseen, kun taas ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
painottavat

opiskelun

luennoille

ja

harjoituksiin.

Kolmanneksi

vallitsevin opiskelumuoto ensimmäisellä vuosikurssilla on tenttiin
valmistautuminen.
käytetyn

ajan

Kaikesta

suhteellinen

opiskelusta

selostusten

osuus

huomattavan

on

laatimiseen
korkealla

ensimmäisellä vuosikurssilla verrattuna kolmanteen vuosikurssiin. Kun
”harjoitusten ja kotitehtävien teko itsenäisesti” yhdistetään, voidaan
näitä yhdessä pitää myös merkittävänä opiskelumuotona kummallakin
ryhmällä.
Useimmat

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijat

käyvät

paljon

luennoilla, mutta omalla ajalla opiskelu ei tunnu sujuvan kovin hyvin.
Tällaiseen luennoilla ja harjoituksissa istumiseen voi jopa kyllästyä.
Luennoilla käyminenkin olisi varmasti mielekkäämpää, jos niihin
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valmistauduttaisiin asianmukaisella tavalla. Aikaa ei välttämättä riitä
kaikkeen, mutta pienikin oman opiskelutavan muutos voi olla
ratkaiseva tekijä opiskelumotivaation kohottamisessa.

Mahdollisimman paljon käytännön esimerkkejä.
Pääpaino olisi hyvä olla harjoituksissa. Ei liikaa
luentoja, eli tarkoitan, että sopivasti teoriaa
taustatiedoksi harjoitusten tukemiseksi. (1.vsk)

4.4. Opiskelijoiden työssäkäynti ja opintojen ohjauksesta

Selvitykseen osallistuneista kolmannen tai sitä ylemmän vuosikurssin
opiskelijoista kävi töissä 35,8 % vähintään kaksi tuntia opiskeluiden
ohessa viikoilla 2-18. Vastaava luku ensimmäiselle vuosikurssille oli
22,9 %. Työssäolomäärät viikoille jaoteltuna, jolloin yleensä töissä
käytiin, olivat kolmannelle vuosikurssille keskimäärin 13,3 tuntia ja
ensimmäiselle vuosikurssille 8,6 tuntia työssäoloa viikolle. Kaikkina
viikkoina ei käyty siis töissä. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista
ennen viikkoa 7 ei kukaan käynyt töissä, kun seuranta oli aloitettu jo
viikolla 2. Melkein kaikille työssäkäynnit olivat satunnaisia. Näyttääkin
siltä, ettei työssä käynti ole esteenä opiskelulle monellekaan
seurantaan osallistuneelle opiskelijalle. Muita huomioita olivat, että
opiskelijat eivät pääsääntöisesti asu vanhempiensa luona ja opintojen
ohjausta koki saavansa liian vähän yli 30 % kolmannen vuosikurssin
opiskelijoista, kun vastaava luku ensimmäiselle vuosikurssille oli vain
5 %.
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Usein puhutaan opiskelijoiden työssä käynnistä ja sen vaikutuksista
opiskeluun.

Tässä

työssäkäyntiä.

selvityksessä

Selvitykseen

seurattiin

osallistuneista

myös

opiskelijoiden

kolmannen

ja

sitä

ylemmän vuosikurssin opiskelijoista kävi töissä 35,8 % opiskelijoista
vähintään kaksi tuntia opiskeluiden ohessa viikoilla 2-18. Useilla
työssä käynnit olivat kuitenkin vähäisiä ja pari opiskelijaa kävi töissä
alle 10 tuntia. Suurin osa kolmannen vuosikurssin opiskelijoista (64,2
%)

ei

käynyt

töissä

ollenkaan.

Ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoista kävi töissä vähintään kaksi tuntia koko ajankäytön
seurannan aikana 22,9 % opiskelijoista. Heistä kuitenkin 6 henkilöä
kävi töissä alle 10 tuntia koko ajankäytön seurannan aikana.
Todellinen

työssäkäyvien

osuus

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoista oli siis 10,4 %, kun todella vähän työssä käyneet otetaan
pois laskuista. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista 77,1 % ei siis
käynyt töissä ollenkaan. Lisäksi vain yksi kolmannen vuosikurssin
opiskelija aloitti kesätyöt ennen tutkimuksen loppua tuntimäärien ja
ajankohdan perusteella. Muut jatkoivat samoja satunnaisia tuntimääriä
kuin ennenkin viikolle 18 saakka.
Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu seurantaan osallistuneiden
opiskelijoiden työssä olleiden opiskelijoiden prosentuaaliset osuudet
vuosikursseittain. Kuvassa 15 työssä olo tarkoittaa sitä, että on ollut
töissä vähintään 2 tuntia koko seurantajakson aikana. ”Ei työssä ollut
opiskelija” tarkoittaa, että opiskelija ei ole ollut töissä yhtään tuntia
koko seurantajakson aikana.
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"Ei työssä olleet" ja "työssä ollet" opiskelijat
vuosikursseittain
120

Prosentteja
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0
1. vsk

Kuva 15.
”Ei
vuosikursseittain.

työssä

3.vsk

olleet”

ja

”työssä

olleet”

opiskelijat

Useimmat tutkimukseen osallistuneet opiskelijat eivät siis käyneet
töissä. Kun katsottiin niitä viikkoja, jolloin nämä 22,9 % ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijaa olivat töissä, heille tuli keskimääräiseksi
viikkotuntimääräksi 8,6 tuntia. Lisäksi tutkimuksesta selvisi, että
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista ei ennen 7. viikkoa käynyt
yhtään opiskelijaa töissä. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoita kävi
töissä viikolta 2 alkaen, mutta useimmat satunnaisesti. Työssä
käyvistä 35,8 % kolmannen vuosikurssin opiskelijoista voidaan sanoa,
että heille kertyi keskimäärin 13,3 tuntia työntekoa viikolle. Tässä
luvussa siis ovat työssä olot jaettu vain niille viikoille, joilla työssä
käytiin, ei kaikille 18 viikolle. Työssä olo viikoittain oli satunnaista
useimmilla opiskelijoilla.

Työnteko ei siis ole varsinainen este

opiskelulle ainakaan tuntimäärien perusteella ja sen perusteella
kuinka moni kävi töissä tutkimuksen aikana.
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Seuraavassa kuvassa 16 on esitetty työssä olleiden opiskelijoiden
keskimääräiset

työssäolotunnit

viikoittain.

Pylväiden

päällä

on

opiskelijoiden lukumäärä, joiden tuntimääristä työssäolokeskiarvot
ovat laskettu.

Kuva 16. Ensimmäisen vuosikurssin keskimääräiset työssäolotunnit ja
henkilöluvut viikoittain.

Kuvasta 16 näkee, kuinka viikolla 15 on ollut töissä jopa 9
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, kun tavallisesti työssä käyvien
opiskelijoiden lukumäärä on 4-6. Kuvassa 17 näkyy kolmannen
vuosikurssin

työssä

viikkotuntimäärät

käyneiden
ja

opiskelijoiden

opiskelijoiden

keskimääräiset

lukumäärä,

joiden

työssäolotunneista keskimääräinen viikkotuntimäärä on laskettu.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden työssäolon tuntimäärät ovat
hieman kasvaneet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoihin verrattuna.
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Kuva 17. Kolmannen vuosikurssin keskimääräiset työssäolotunnit ja
henkilöluvut viikoittain.

Ajankäytön

seurantaan

osallistuneiden

työssä

käyneiden

opiskelijoiden prosentuaaliset osuudet eivät välttämättä kerro koko
totuutta, sillä voihan olla, ettei 20 € lahjakortti houkutellut tarpeeksi
niitä opiskelijoita, jotka ovat enempi töissä ja saavat palkkaa. Tällöin
todelliset työssäkäyvien määrät ja työssä olon määrät voivat olla
suurempia kuin mitä tutkimuksessa on saatu selville. Kun ajatellaan
opiskelun vähäisyyttä viikoilla 16–18 tai viikolla 2, voidaan sanoa, ettei
työssäkäynti

ole

aiheuttanut

opiskelumäärien

vähenemistä

ja

vähäisyyttä.
Oulun yliopiston työllistämispalvelut seuraavat opiskelijoiden työssä
käyntiä erilaisilla menetelmillä säännöllisesti. Työllistämispalveluiden
raportin

”Opiskelijoiden

kesätyöt

2002”

mukaan

teknillisen

tiedekunnan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoista 2/3
kävi kevätlukukaudella alle 40 tuntia töissä. Suurin osa näistä
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opiskelijoista raportin mukaan keskittyy pelkästään opiskeluun. Vain
14 % teknillisen tiedekunnan opiskelijoista oli raportin mukaan
säännöllisessä puoli- taikka kokopäivätyössä kevätlukukaudella 2002.
Tämä vahvistaa tässä selvityksessä saatuja tuloksia teknillisen
tiedekunnan opiskelijoiden työssäkäynneistä, sillä 75,5 % (3/4)
tutkimuksessa olleista kolmannen vuosikurssin opiskelijoista kävi alla
40 tuntia koko seurantajakson aikana töissä. Jos seurantaa olisi ollut
koko kevätlukukauden, niin muutaman opiskelijan työssäolomäärä
olisi vielä kasvanut ja tällöin alle 40 tuntia työssä käyvien kolmannen
vuosikurssin opiskelijoiden määrä vähentynyt. Luultavasti alle 40
tuntia koko kevätlukukauden aikana työssä käyvien kolmannen
vuosikurssin opiskelijoiden määrä olisi lähestynyt 2/3 kaikista
seurantaan osallistuneista kolmannen vuosikurssin opiskelijoista.
Millainen on sitten opiskelijan opiskeluarki? Ainakin suurin osa
opiskelijoista

asuu

itsenäisesti.

Ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoista 89,5 % ja 96,0 % kolmannen vuosikurssin opiskelijoista
ei

enää

asu

vanhempiensa

luona.

Ovatko

opiskelumäärät

vähentyneet lukioajoista, jolloin opiskeltiin vanhempien kodista käsin?
Yliopisto-opiskelussa vapauden tunnetta ei ehkä hallita, kun kontrolli
tekemisistä on itsellä.
Ajankäyttöselvityksessä puututtiin opintojen ohjaukseen sen verran,
että kysyttiin lukujärjestyksen tarpeellisuutta. Lukujärjestystä piti
tarpeellisena 91 % tutkimukseen osallistuneista. Tämä käytäntö
lukujärjestyksen laatimisesta ja sen käyttämisestä opintojen ohjaajana
on ilmeisesti koettu hyvänä järjestelynä. Lukujärjestys kertoo ainakin
sen, mitä milloinkin ja missä järjestyksessä pitäisi olla suoritettuna.
Kun esitietolomakkeessa kysyttiin, ovatko he saaneet tarpeeksi
opintojen ohjausta, kolmannen vuosikurssin opiskelijoista vastasi ”ei”
yli 30 %. Sen sijaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat olivat sitä
mieltä, että he saavat tarpeeksi opintojen ohjausta. Seurantaan
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osallistuneista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista vain 5 % koki
saavansa liian vähän opintojen ohjausta.
Useimmat opiskelijat ovat kuitenkin opiskelun järjestelyihin ja
ohjaukseen yleisesti tyytyväisiä. Heillä ei kenties ole mitään kiirettä
valmistua. Kuitenkin yliopiston kannalta katsottuna olisi parempi, jos
opiskelijat löytäisivät oman suunnan ja oikean opiskelutekniikan
mahdollisimman

varhaisessa

vaiheessa.

Tällöin

opiskeluajat

lyhenisivät ja valmistuneiden määrä kasvaisi.

Opiskelu on järjestetty mielestäni aika hyvin
nykyisellään.

Aina

lähtövaatimukset

eivät

opetettavan
kohtaa

asian

opiskelijoiden

todellisia taitoja. Kurssimateriaalia saisi olla
enemmän

internetissä

tukemassa. (1. vsk)

itsenäistä

opiskelua
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4.5. Opintomenestys

Liitteessä 4 on esitetty opintomenestystä kuvaavien merkittävien
muuttujien sirontakuviot kevään opintoviikkokertymän kanssa. Kuvissa
ovat mukana kaikki ajankäytön seurantaan osallistuneet ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat. Vastaava kuva kolmannen vuosikurssin
osalta

on

liitteessä

5.

Opintomenestystä

tutkittaessa

tulosten

tulkitseminen on helpompaa, kun käytetään opintomenestyksen
mittarina opintoviikkokertymää, vaikka tulokset selittyvätkin paremmin
arvosanalla

painotetun

opintoviikkokertymä,

opintoviikkokertymän

arvosanalla

painotettu

avulla.

Aiempi

opintoviikkokertymä,

alkupisteet, ohjatun opiskelun määrä (h/vk), itsenäisen opiskelun
määrä (h/vk) ja opiskelun määrä yhteensä (h/vk) ovat kevään
opintoviikkokertymän kanssa

merkittävimmin

korreloivia

tekijöitä

ensimmäisellä vuosikurssilla. Kolmannella vuosikurssilla kevään
opintoviikkokertymän kanssa korreloivat eniten opintoviikkokertymä,
itsenäisen opiskelun määrä (h/vk) ja opiskelun määrä yhteensä (h/vk).
Kolmannella

vuosikurssilla

on

vaikeampi

määritellä

kevään

opintoviikkokertymää selittäviä tekijöitä ”rästitentti” suoritusten takia.
Lisäksi kolmannen vuosikurssin opiskelijat näyttävät panostavan myös
hyviin arvosanoihin eivätkä pelkästään opintoviikkojen saamiseen.
Opiskelijoiden opintomenestystä ja valmistumistodennäköisyyksiä on
tutkittu sähkö- ja tietotekniikan osastolla jo monia vuosia. Esimerkkinä
tästä

on

valmistumislaskin,

joka

ennustaa

valmistumistodennäköisyyksiä ja opiskeluaikoja Oulun yliopiston
Sähkö- ja tietotekniikan osastolla. Laskin antaa valintakoetietojen ja
opiskelijan

opintoviikkokertymän

valmistumisajan ennusteen. /3/

avulla

todennäköisen
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Yliopistolle on erittäin tärkeää, että opiskelijat etenevät opinnoissaan
ja valmistuvat kohtuullisessa ajassa. Opintojen etenemistä tarkkaillaan
opintoviikkokertymien kautta. Tämän vuoksi myös tässä on pyritty
selittämään, mitkä tekijät vaikuttavat opintoviikkojen kertymiseen.
Taulukossa

16

onkin

ensimmäisen

vuosikurssin

osalta

opintoviikkokertymään liittyviä merkittäviä tekijöitä.

Taulukko 16. Ensimmäisen vuosikurssin keskeiset muuttujat, joita
käytettiin opintoviikkokertymien tarkasteluun.

Muuttuja
Aiempi ov-kertymä
Ov-kertymä kl 2003
Aiempi ov:lla painotettu arv.
kertymä
Ohjatun opiskelun ka/vk
Itsenäisen opiskelun ka/vk
Opiskelu yhteensä ka/vk
Alkupisteet

N

Ka

Min

Med

Maks

45

10.1

0.5

10.5

16.5

45

11.9

0

12.0

24.0

45

17.3

0

16.0

44.0

45

14.3

1.0

15.0

25.4

45

8.8

1.4

7.8

23.8

45

23.1

3.8

23.6

46.7

45

12.8

4.0

13.0

20.0

Taulukon 16 lasketuissa luvuissa ei ole huomioitu erään ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijan tietoja, koska häneltä oli edellisen syksyn
aikana hyväksi luettu paljon sähkö- ja tietotekniikan kursseja. Hänen
kohdallaan tilanne ei siis ollut tasavertainen muihin nähden. Lisäksi
regressioanalyysi paljasti kahden henkilön olevan erittäin poikkeavia
verrattuna

muihin

selvitykseen

osallistuneisiin

ensimmäisen

vuosikurssin opiskelijoihin. Kyseiset henkilöt ilmoittivat opiskelleensa
melkein eniten tutkittavista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista.
Silti heillä ei kevään, aikana tullut juuri lainkaan opintoviikkoja (0,5 ov).
Jos

kyseiset

laskettaessa,

henkilöt
ainoa

olisivat

olleet

merkittävä

mukana
selittävä

korrelaatiolukuja
tekijä

kevään
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opintoviikkokertymään olisi ollut aiempi opintomenestys. Aineistosta
tehtävät päätelmät ovat näin täysin erilaiset riippuen siitä onko
kyseisten henkilöiden tiedot mukana luvuissa vai eivät. On ilmeistä,
että kyseiset henkilöt lisäsivät opiskelumääriään, jotta opiskelumäärät
näyttäisivät

paremmilta.

Heidän

tiedot

jätettiin

siis

pois

korrelaatiolaskuista. Kyseisten opiskelijoiden tiedot ovat kuitenkin
liitteessä 4 olevissa sirontakuvissa, josta he erottuvatkin helposti
joukosta. Opiskelua ja opintomenestystä kuvaavien muuttujien arvot
taulukossa 16 ja taulukossa 17 esiintyvät korrelaatiokertoimet eivät
siis sisällä näiden kolmen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijan
opiskelu-, opintoviikko- ja arvosanatietoja.
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Taulukko
17.
Ensimmäisen
vuosikurssin
kevään
opintoviikkokertymän kanssa merkittävimmin korreloivat muuttujat.

Pearsonin Korrelaatiokertoimet, N = 45
Tn > |r| kun H0: Rho=0
Ov-kertymä kl
2003

Aiempi ov-kertymä

Aiempi opintoviikoilla painotettu
arvos. kertymä

Ohjatun opiskelun ka/vk

Itsenäisen opiskelun ka/vk

Opiskelu yhteensä ka/vk

Alkupisteet

0.53
(p=0.0002)
0.62
(p<.0001)
0.64
(p<.0001)
0.47
(p=0.0012)
0.72
(p<.0001)
0.51
(p=0.0004)

Taulukkoa 17 katsottaessa nähdään, että suurin korrelaatio (0,72)
kevään opintoviikkokertymiin on muuttujalla opiskelu yhtensä ka/vk.
Silti voidaan sanoa, että kaikki nämä taulukossa 17 esiintyneet
muuttujat korreloivat hyvin kevään opintoviikkokertymän kanssa, ja ne
ovat merkittäviä selittäviä tekijöitä kevään opintoviikkokertymiä
katsottaessa. Taulukossa esiintyvä aiempi opintoviikoilla painotettu
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arvosanakertymä sisältää vain ne opintojaksot, joista on saatu
arvosana kun taas aiemmassa opintoviikkokertymässä on vain pelkät
saadut opintoviikot.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille laadittiin regressioyhtälö, joka
ennustaa keväällä saatavat opintoviikot riippuen siitä, kuinka paljon
opiskelija käyttää opiskeluun aikaa ja millaiset ovat olleet hänen
alkupisteensä. Yhtälö on seuraavanlainen.
Kevään ov:t = 1,04 + OP*0,51 + IO* 0,4 + (AP - 12,8) * 0,53,

(1)

missä
OP = ohjattuun opetukseen osallistuminen keskimäärin h/vk,
IO = itsenäisen opiskelun määrä keskimäärin h/vk ja
AP = alkupisteet.
Edellisen mallin selitysasteeksi tulee 60 %, joten ensimmäisen
vuosikurssin osalta yhtälö näyttäisi ennustavan kohtuullisen hyvin
opintoviikkokertymän

määrän

keväälle.

Regressioyhtälössä

(1)

käytettyjen tekijöiden keskivirheet ja testisuureet p-arvoineen ovat
liitteessä 6. Alkupisteet voi laskea kätevästi valmistumislaskimen /3/
avulla. Koneen laskemaan alkupistemäärään on kuitenkin lisättävä
vielä 3 pistettä, jos koulutusohjelma johon haettiin ja päästiin, on ollut
ensisijaisena hakukohteena.
Seurannassa

tutkittiin

arvosanakertymiä.
havainnollistettu

myös

Seuraavassa
opintoviikoilla

opintoviikoilla
sirontakuvassa

painotettujen

painotettuja
18

on

arvosanakertymien

korrelaatioita. Ajankäytön seurantaan osallistuneiden opintoviikoilla
painotetut arvosanakertymät ovat vuosilta 2002 ja 2003.
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Kuva 18. Ensimmäisen vuosikurssin
arvosanakertymät vuosilta 2002 ja 2003.

opintoviikoilla

painotetut

Kuvan 18 muuttujien välinen korrelaatiokerroin on 0.78 (p<0.0001).
Voidaan siis sanoa, että hyvä aikaisempi opintomenestys ennakoi
hyvää opintomenestystä myös jatkossa. Samansuuntainen tulos
saatiin

kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoille.

Seuraavassa

vastaava kuva kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden osalta.

on
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Kuva 19. Kolmannen vuosikurssin
arvosanakertymät vuosilta 2002 ja 2003.

opintoviikoilla

painotetut

Opintoviikoilla painotettujen arvosanakertymien korrelaatiokerroin oli
kolmannella vuosikurssilla 0,56 (p<0.0001). Aineistona oli ajankäytön
seurantaan osallistuneiden kolmannen vuosikurssin vuosina 2002 ja
2003 saadut opintoviikot ja niiden arvosanat. Korrelaatio oli hieman
pienempi kuin ensimmäisellä vuosikurssilla, mutta edelleen ero
nollahypoteesiin, että korrelaatiota ei olisi, on merkittävä. Opintojen
alussa menestyminen on tärkeää, koska se tämänkin selvityksen
perusteella

ennakoi

myöhempää

hyvää

opintomenestystä.

Taulukossa 18 on lisää kolmannen vuosikurssin opiskelua ja
ajankäyttöä kuvaavia muuttujia.
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Taulukko 18. Kolmannen vuosikurssin keskeiset muuttujat, joita
käytettiin opintoviikkokertymien tarkasteluun.

Muuttuja

N

Ka

Min

Med

Ov-kertymä kl 2003

51

Aiempi ov-kertymä

51

Aiempi ov:lla painotet.arv.kertymä
Ohjatun opiskelun ka/vk

Maks

18.5

3.0

20.00

34.0

78.2

33.5

83.5

127.0

51

123.2

35.5

123.1

226.8

51

11.6

1.6

11.6

21.3

Itsenäisen opiskelun ka/vk

51

14.2

4.1

12.5

42.5

Opiskelu yhteensä ka/vk

51

25.8

6.7

24.4

57.8

Alkupisteet

51

16.2

6.0

16.0

25.0

Taulukkoon 18 on vertailtavuuden vuoksi laitettu samat muuttujat kuin
ensimmäisellä

vuosikurssin

vastaavaan

taulukkoon

16.

Muita

merkitseviä muuttujia ei löytynyt verrattuna ensimmäisen vuosikurssin
taulukossa

oleviin

muuttujiin,

joten

kolmannen

vuosikurssin

taulukkoon ei lisätty uusia muuttujia. Taulukkoon 19 on laskettu
taulukon

18

muuttujien

opintoviikkokertymän kanssa.

korrelaatiokertoimet

kevään
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Taulukko 19. Kolmannen vuosikurssin muuttujien korrelaatiokertoimia
opintoviikkokertymän kanssa.

Pearsonin Korrelaatiokertoimet, N = 51
Tn > |r| kun H0: Rho=0
Ov-kertymä kl 2003
0.36

Aiempi ov-kertymä

(p=0.0091)

Aiempi opintoviikoilla painotettu arvos.

0.30

kertymä

(p=0.0317)
0.16

Ohjatun opiskelun ka/vk

(p=0.2664)
0.47

Itsenäisen opiskelun ka/vk

(p=0.0005)
0.48

Opiskelu yhteensä ka/vk

(p=0.0004)
-0.07

Alkupisteet

Kun

(p=0.6292)

verrataan

ensimmäisen

vuosikurssin

korrelaatiokertoimia

kolmannen vuosikurssin vastaaviin, voidaan havaita, että kolmannen
vuosikurssin korrelaatiokertoimet ovat huomattavasti pienempiä.
Ohjatun opiskelun (ka/vk) ja alkupisteiden korrelaatiot kevään
opintoviikkokertymän kanssa ovat jo niin pieniä, etteivät ne ole edes
merkittävä. Aiempaa opintoviikoilla painotettua arvosanakertymää ei
voida myöskään pitää kovinkaan merkittävänä selittävänä tekijänä
kevään opintoviikkokertymälle.

Muut tekijät sitä vastoin voidaan

sanoa olevan merkittäviä kevään opintoviikkoja selittäviä tekijöitä.
Opinnoissa

menestymisen

tekijöiden

määrittäminen

kolmannen
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vuosikurssin

osalta

onkin

vaikeampaa,

sillä

monet

suorittivat

sellaisiakin tenttejä, jotka olisi kuulunut suorittaa jo aikaisempina
vuosina.

Opintoviikkoja

kertyikin

näennäisen

helposti

ilman

suurempaa ajallista panostusta opintojaksoihin.
Kolmannen vuosikurssin osalta opintoviikkokertymien lisäksi oli
huomioitava saadut arvosanat, jotta korrelaatiokertoimet olisivat olleet
merkittävämpiä.

Seuraavassa

taulukossa

20

onkin

muuttujien

korrelaatiokertoimet opintoviikoilla painotettujen arvosanakertymien
kanssa.

Taulukko 20. Kolmannen vuosikurssin muuttujien korrelaatiokertoimia
opintoviikoilla painotetun arvosanakertymän kanssa.

Pearsonin Korrelaatiokertoimet, N = 51
Tn > |r| kun H0: Rho=0
Opintoviikoilla
painotettu
arvosanakertymä
kl -03

Aiempi ov-kertymä

0.53100
<.0001

Aiempi opintoviikoilla painotettu arvos. kertymä

0.56296
<.0001

Ohjatun opiskelun ka/vk

0.29081
0.0384

Itsenäisen opiskelun ka/vk

0.47441
0.0004

Opiskelu yhteensä ka/vk

0.55770
<.0001

Alkupisteet

0.17463
0.2203
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Taulukosta 20 nähdään, että kaikki muut paitsi alkupisteet nousivat
merkittäviksi selittäviksi tekijöiksi opintoviikoilla painotetuille kevään
arvosanakertymille.

Tästä

voidaan

päätellä,

että

kolmannen

vuosikurssin opiskelijoista löytyy henkilöitä, jotka panostavat myös
arvosanoihin, eikä pelkästään opintoviikkojen saamiseen. Vastaavaa
ilmiö voitiin havaita myös ensimmäisellä vuosikurssilla, mutta paljon
pienemmässä mittakaavassa. Kolmannen vuosikurssin opintoviikkoja
ennustavaa regressioyhtälöä ei voitu siltikään luotettavasti määritellä.
Ensimmäisen vuosikurssin yhtälöä (1) vastaavan mallin selitysaste jäi
kolmannella vuosikurssilla 25 %:iin.
Yleisesti ottaen näyttäisi ensimmäisellä vuosikurssilla aiemmalla
opintomenestyksellä ja opiskeluihin käytetyillä ajoilla olevan suuri
merkitys

opiskeluissa

menestymiselle

ja

siinä

edistymiselle.

Kolmannella vuosikurssilla taas itsenäisen opiskelun määrä ja aiempi
opintoviikkokertymä

olivat

opinnoissa

menestymisen

ja

siinä

edistymisen tärkeimpiä tekijöitä.

4.6. Muita tutkielmia

Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan osastolla on juuri julkaistu
tutkimus,

jossa

on

selvitetty

osaston

opiskelijoiden

ajatuksia

opiskelusta ja opetuksesta. Opiskelijat oli valittu siten, että pyrittiin
löytämään sellaisia opiskelijoilla, joilla oli huono opintomenestys
opintojen alussa ja joilla huonon alun jälkeen opintomenestys näytti
parantuneen huomattavasti. Tuloksissa selvisi monia mielenkiintoisia
opetuksen

kehittämisideoita

”kompastuskiviä”. /2/

ja

opinnoissa

etenemisen
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Tässä Kolehmaisen kokoamassa julkaisussa /2/ on korostettu
motivaation löytymisen tärkeyttä. Lisäksi on haluttu selvittää, miten
motivaatio

löytyy.

Tärkein

motivaation

kohottaja

opiskelijoiden

mielestä olisi päämäärän selvittäminen jo opintojen alku vaiheessa ja
myös

jokaisessa

opintojaksossa

erikseen.

Opetustason

ja

opintojaksojen materiaalien kehittämisessä oli opiskelijoiden mielestä
myös parantamisen varaa. Kuitenkin tämän kaiken jälkeen suurin osa
opiskelijoista

oli

melko

tyytyväisiä

(2/3

opiskelijoista)

opetusjärjestelyihin ja opetukseen. Ilmeisesti oman opiskelutekniikan
löytyminen oli se tärkeä motivaation löytymisen syy. Opiskelijan
tietoisuus omasta ajankäytöstä ja opiskelutekniikasta olisikin hyvä
herättää

jo

heti

ensimmäisenä

opiskelusyksynä.

Huomion

kiinnittäminen opetuslaadun ja järjestelyiden toimivuuden sijasta omiin
opiskelutapoihin ja opiskelutekniikkaan lisäisi mielestäni todellista
motivaatiota. Turha luennoitsijoiden ja järjestelyiden syynääminen
voisi vähentyä, kun huomataan, etteivät kaikki opiskeluun liittyvät
vaikeudet ehkä sittenkään ole pelkästään ulkoisista tekijöistä kiinni.
Reaaliaikaista ajankäytön seurantaa on tehty myös aiemmin Oulun
yliopistossa. Opiskelijan ajankäytön seurantaa ei ole kuitenkaan
aiemmin tehty sähkö- ja tietotekniikan osastolla. Reaaliaikainen
ajankäytön seuranta tehtiin kilpa- ja huippu-urheilijoille Oulun
yliopistossa syksyllä 2002. Seuranta tehtiin eri menetelmällä ja eri
populaatiolle, joten tulosten vertailua ei tähän tehty. Tämän julkaisun
loppuosassa on tarkemmin selvitetty Oulun yliopistossa opiskelevien
kilpa- ja huippu-urheilijoiden ajankäyttöä.
Opintomenestyksen suhdetta aktivoiviin opetusmenetelmiin on myös
tutkittu. Aktivoivat opetusmenetelmät näyttäisivät hidastavan opintoja
varsinkin opintojen alussa, mutta menetelmien ansiosta aktivoivaan
opetukseen osallistuvat opiskelijat menestyivät pro gradu tutkielmien
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tekemisessä muita paremmin, ja loppujen lopuksi etenivät ja
valmistuivat nopeammin, kun vertailuryhmä. /5/
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5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Rakenteelliset ja opetuskäytäntöihin liittyvät järjestelyt:
1. Sekä rakenteellisilla että opetustyylin muutoksilla pitää pyrkiä
muuttamaan ohjatun ja itsenäisen työskentelyn suhteita.
Tämän hetkinen tilanne on kestämätön. Jos opiskelijalla on 33
h/viikko ohjattua opetusta ja jos suurin osa siitä on passiivista
luennoilla istumista tai kopioimista harjoituksissa, niin tämä ei
voi tuottaa syvällistä ja aktiivista oppimisprosessia ja -tulosta.
Lisäksi

tässä

selvityksessä

saatujen

tulosten

pohjalta

opiskelijat eivät käytä ohjattua opetusta hyväkseen. Ohjatusta
opetuksesta opiskelijat käyttävät hyväkseen vain 40–60 % ja
omatoiminen opiskelu on vähäistä. Ohjatun opetuksen laatua
tulisi muuttaa aktiivisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi. Jos
luennot säilyvät edelleen ”luentotyyppisenä”, tulisi niitä
vähentää radikaalisti ja lisätä palautettavien kotitehtävien ja
harjoitusten määrää. Tämä lisää opiskeluaktiivisuutta ja
syvällisempää oppimista. Luennot voivat sisältää esimerkiksi
pienen teoriaosan, jonka jälkeen voidaan ryhmissä tehdä
luentotehtävät, jotka tunnin jälkeen palautetaan. Kaikki mitä
tehdään, voisi kartuttaa arvosanaa. Lopputenttiä ei tällöin
välttämättä
Suurissa

tarvita.
300

Muitakin

hengen

toimintamalleja

ryhmissä

voisi

voi

luoda.

pisteitä

kerätä

kotitehtävistä. Tällöinkin luentojen osuutta voidaan vähentää
ja

siirtää

resursseja

aktiivisiin

harjoituksiin/laskujen

tarkistamiseen.
2. Lukukauden ja erityisesti ohjatun opetuksen pidentäminen
esimerkiksi intensiivikursseilla toukokuulle tasoittaisi opiskelun
kuormittavuutta

ja

toisi

lisää

vapautta

ajankäytön
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suunnitteluun.

Jonkun kurssin voisi siis jättää suosiolla

toukokuun intensiivikurssille, jolloin muut kurssit saisivat
enemmän tilaa. Lisäksi opiskeluiden aloittamiseen ja sen
tehostamiseen lukukauden alussa pitäisi kiinnittää huomiota.
3. Opiskelijoiden ohjausta niin ajankäytön kuin opiskelutekniikan
osalta on lisättävä. Opiskelijoille täytyy kertoa selvästi myös,
mitä ja millaista yliopisto-opiskelu on. Tämä voisi lisätä
opiskelutehokkuutta ja tietoisuutta omista opiskelutavoista ja
ajankäytöstä.

Opiskelijat

pitäisi

saada

seuraamaan

järjestelmällisesti omaa opiskeluaan esimerkiksi 4 viikon ajan
seurantalomakkeilla, jotka palautetaan viikoittain. Tämä voisi
liittyä johonkin kurssiin pakollisena osiona. Näillä menetelmillä
voitaisiin saada myös ne 30 % opiskelijoista, jotka yllättyvät
oman opiskeluun käytetyn ajan vähyydestä, tietoisemmaksi
omasta

ajankäytöstään.

(Ajankäytön

hallinnan

merkitys

menestyksekkäälle opiskelulle on todennettu Jarkko Mäkisen
tuoreessa väitöskirjassa./4/.)
4. Myös opettajien on kerrottava selvästi, mitä ja miten he
olettavat opiskelijoiden kullakin opintojaksolla opiskelevan.
Kuinka paljon opiskelijan aikaa tunnille valmistautuminen vie
jne.
5. Opiskelijoiden ohjaus myös myöhemmillä vuosikursseilla on
tarpeellista. Tämä opiskelijoiden ohjaus voidaan integroida
kurssien

yhteyteen.

Lisäksi

ne

opiskelijat,

jotka

ovat

pienryhmäohjaajia, voisivat saada ylimääräistä ohjausta ja
tukea

myös

omaan

pienryhmäohjaajien

opiskeluun

nettisivujen

pienryhmäohjaajien koulutuksessa.

esimerkiksi
kautta

ja

omien
lisäksi
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6. Ensimmäisenä vuonna opiskelijoilla ei ole tenttejä vielä
kovinkaan

usein

perjantaisin.

Opiskelijoiden

lukujärjestyksessä ensimmäisenä lukuvuotena perjantaina
pitäisi olla ohjattua opetusta. Viikon työmäärä tasoittuisi tällöin
useammalle päivälle tasaisemmin. Nykykäytäntö opettaa
varsinkin alussa pitämään kolme päivää lomaa. Opiskelua jää
tällöin vain neljä päivää viikossa. Opittu tapa voi johtaa
hankaluuksiin, jos ei jo syksyllä niin viimeistään keväällä.
7. Lahjakkaille opiskelijoille täytyy järjestää mahdollisuuksia
edetä nopeammassa tahdissa kuin mitä lukujärjestys antaa
osoittaa.

Tenttejä

järjestetään

nytkin

useita,

mutta

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat eivät välttämättä ole
tietoisia

kurssien

suorittamisen

mahdollisuudesta

nopeutetussa tahdissa. Peruskurssi 1:stä pitäisi järjestää jo
syksyllä tentti, johon olisi fukseja kutsuttu ja josta olisi
tiedotettu heti alkuun. Voisi harkita pientä valmennustakin
tähän tenttiin, jotta siihen syksyn tenttiin tulisi fukseja. Näin
saataisiin lahjakkaat opiskelijat ehkä suorittamaan jo syksyllä
matematiikan peruskurssi 2:n vaikka nettikurssina, kun heillä
olisi jo matematiikan peruskurssi 1:n suoritettu. Keväällä olisi
hyvä järjestää kompleksianalyysin kurssin, jolloin opiskelija
voisi jatkaa jo syksyllä aineopintojaan. Yliopiston pitäisi
panostaa

siis

myös

joustaviin

joko

hidastettuihin

tai

nopeutettuihin opintojen järjestelyihin ja myös kertoa se
opiskelijoille.
8. Monissa palautteissa tuli ilmi, että opiskelun puuskittaisuus oli
yllätys, eikä niinkään opiskeluun käytetty aikamäärä. Lisäksi
jotkut kolmannen vuosikurssin opiskelijat kokivat periodeiden
työmäärien ja tenttien olevan epätasaisesti jakautuneita.
Tällaiset asiat pitäisi selvittää, onko kysymys normaalista
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opintosuunnitelman mukaisista tenteistä vain rästitenteistä.
Opiskelijoiden

mielipiteitä

tulisi

kuunnella

tenttien

ajankohdista. Tenttien kasautuminen ei ohjaa oikealla tavalla
opiskelijoiden ajankäyttöä. Ohjattua opetusta voisi siirtää
myös

toukokuun

intensiivikursseille.

Tämä

voisi

jakaa

opiskelun kuormittavuutta tasaisemmin keväällä.
9. Opettajat

ovat

tärkeässä

asemassa

opiskelijan

motivoimisessa. Tämä tuli usein esille opiskelijan ajankäytön
selvitystä tehtäessä. Tämän vuoksi pitäisi myös opettajia
kannustaa tekemään opetustyönsä niin, että opiskelijat
oppisivat ja olisivat motivoituneita kyseisestä aineesta.
Opetustyön arvostaminen tulisi näkyä myös käytännön
tasolla, ei pelkästään juhlapuheissa.

Opiskelijoille:
1. Vaatikaa

erilaisia

laskupisteitä

ja

opetuskäytänteitä

äänekkäästi ja yhdessä.
2. Osallistukaa opetukseen keskusteluin ja kysymyksin.
3. Seuratkaa

omaa

opiskeluanne

ajankäytön

suhteen.

Opiskelutehokkuus ja ajankäytön hallinta vähentää stressiä ja
tuottaa parempia oppimistuloksia.
4. Opiskelutiimit lisäävät opiskelutehokkuutta. Perustakaa siis
”laskukimppoja”.
5. Käyttäkää opiskeluun aikaa vähintään 40 tuntia viikossa ja
opettakaa
Säännöllisyys

itsenne
tarkoittaa

säännölliseen
tässä

opiskelurytmiin.

jatkuvaa/tavoitteellista

opiskelua.
6. Valmistautukaa luennoille ja harjoituksiin. Jatkuva opiskelu
tuottaa syvällistä oppimista.
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7. Ottakaa

vastuu

omasta

opiskeluprojektistanne.

Oma

”firmanne” täytyy saada tuottamaan.
8. Antakaa palautetta. Käytänteitä voidaan muuttaa. Mikään ei
edisty, jos kukaan ei puhu epäkohdista. Myös positiivinen
palaute

on

käytänteet.

tarpeellista.

Se

auttaa

säilyttämään

hyvät
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LIITE 1/1
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LIITE 1/2

OPISKELUTAVAT/HARRASTUKSET/TYÖT ON LUETELTU SEURAAVASSA:
L=luento
H=harjoitukset
HT=harj.teko yksin
KIRJOITA TÄHÄN OMAT VAlLITSEMASI

OL=omaa lukua

KURSSIT JA KOODIT:

ST=selostuksen tekoa itsenäisesti

Kurssi:

KOODI

KT=kotiteht.teko itsenäisesti

031020P

TL=tenttiin lukua itsenäisesti

Matematoiikan pk II

031011P

STR=selostuksen tekoa ruhmässä

Tekniikan englanti

902011P

KTR=kotiteht.teko ryhmässä

Matemaattiset apuneuvot

TLR= tenttiin lukua ryhmässä
HTR=harj.teko ryhmässä
OR=opiskelua ryhmässä
E=ennakoimaton tekijä eli koulusta/opiskelusta vapaata esim.
lasten tai oman sairauden takia, äiti tuli yllättäen jne.
OLHar = opiskeluun liittyvät harrastukset
Har = harrastukset
Te=tentissä
M=muu = muu opiskelutapa kuin ylhäällä merkityt
(ei tarkoita siis vapaa-aikaa eikä nukkumista)
T = Työ= työssä oloa
S = siirtyminen paikasta toiseen (jos siirtyminen n.1/2 tuntia
se merkitään. Ei tarvitse merkitä 15 min siirtymisiä)
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LIITE 2/1

Esitietoja
Tutkimus opiskeluun käytetystä ajasta ja opiskelu tavoista
Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja tietojasi ei anneta muuhun kuin tutkimuksen
käyttöön. Tutkimustulokset lähetetään jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle opiskelijalle
henkilökohtaisesti.
Lopputuloksia
julkaistessa
tutkimukseen
osallistuneiden
nimiä/henkilökohtaisia asioita ei julkaista.

Henkilötietojasi koskevat kysymykset
Nimi___________________________________________
Sosiaaliturvatunnus tai opiskelijanumero____________________________________
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1. Ikä (vuosina, ei syntymävuotena)
2. Sukupuoli
3. Tiedekunta ja koulutusohjelma
4. Opintojen vuosikurssi

Nainen

Mies

___________
(1,2,3,4,5,N)

5. Siviilisääty
Naimaton
Avioliitto
Eronnut
Leski
Avoliitto
Seurustelusuhteessa
6. Lasten lukumäärä
7. Työssäkäynti varsinaisen opiskeluajan rinnalla. (tutkimuksen aikana)
En käy työssä
Osa-aikainen työ
Kokopäiväinen työ
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8. Työssäolon viikkotuntimäärä (KESKIMÄÄRÄINEN)
En käy työssä
1-10 h/vko
11- 20 h/vko
21- 30 h/vko
Yli 30 h/vko
9. Vastaako työ omaa koulutustasi/opiskeluasi?
En käy työssä

Ei

Kyllä

Opiskeluun liittyviä kysymyksiä
10. Arvioi montako tuntia keskimäärin opiskelet viikossa (kaikki opiskelu yhteensä)?
0 -10 h /vko
n.10 h/vko
n. 15 h/vko
n. 20 h/vko
n. 25 h/vko
n. 30 h/vko
n. 35 h/vko
40 h tai Yli 40 h/vko
11. Opiskelen mieluiten
käymällä luennoilla/harjoituksissa ja tekemällä annetut tehtävät
Itsenäisesti ja käyn vain muutamilla luennoilla
tekemällä harjoitustöitä ja tenttimällä
Jokin muu tapa, Mikä?____________________________________
12. Opetuksen laatu omalla osastolla tähän mennessä
Erinomaista
Hyvää
Melko hyvää
Kohtalaista
Tyydyttävää
Huonoa
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13. Opiskelumotivaatio tällä hetkellä
Erinomainen
Hyvä
Melko hyvä
Kohtalainen
Tyydyttävä
Huono
14. Tavoitteeni opiskelussa on oppia
ymmärtää kurssilla opetetut asiat
ensisijaisesti läpäistä kurssi
muu, mikä?____________________________
15. Saatko riittävästi ohjausta oppimisen tueksi?

Kyllä

Ei
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Tutkimuspalaute
Tutkimus opiskeluun käytetystä ajasta ja opiskelu tavoista
Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja tietojasi ei anneta muuhun kuin tutkimuksen
käyttöön. Nimiä ei julkaista.

Henkilötietojasi koskevat kysymykset
Nimi___________________________________________
(sukunimi, sitten etunimet )
Syntymäaika __________________________________
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1. Ajankäyttöä kuvaavien seurantalomakkeiden täyttäminen oli
( Laita asteikolle 1-5 yksi rasti yhdelle riville.)
1

2

3

4

5

Helppoa

Raskasta/vaikeaa

Selkeää

Sekavaa (lomake/ohjeet)

Vähän aikaa vievää

Paljon aikaa vievää

Hyödyllistä

Hyödytöntä minulle

2. Opiskelin määrällisesti tutkimuksen aikana
normaalisti
enemmän kuin normaalisti,
miksi?__________________________________
vähemmän kuin normaalisti,
miksi?_________________________________
______________________________________________________________
3. Tutkimuksen kuluessa opiskelutapani (luennoilla/harjoituksissa käyminen,
ryhmässä opiskelu jne.)
pysyi samanlaisena koko ajan
muuttui tutkimuksen kuluessa, miten, miksi? ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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4. Todelliset opiskeluun käyttämäni tuntimäärät yllättivät minut.
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

5. Pystyitkö osallistumaan tutkimuksen aikana kaikkeen siihen ohjattuun opetukseen,
johon olisit halunnut osallistua?
Kyllä

En, miksi?__________________________________
__________________________________
__________________________________

6. Tutkimuksen kuluessa motivaatio opiskeluun on
kasvanut, miksi?_______________________________________________
vähentynyt, miksi?_____________________________________________
pysynyt ennallaan
7. Opiskelumotivaationi on tällä hetkellä
Erinomainen
Hyvä
Melko hyvä

Kohtalainen
Tyydyttävä
Huono

8. Aion opiskella tästä eteenpäin
samalla tavalla kuin tutkimuksen aikana
vähemmän kuin tutkimuksen aikana, miksi?________________________
enemmän kuin tutkimuksen aikana, miksi?_________________________
___________________________________________________________
9. Käytätkö osaston laatimaa lukujärjestystä ja onko siitä sinulle hyötyä?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Asutko vanhempiesi luona?

Kyllä

En

11 . Onko sähkö- ja tietotekniikan opiskelu myös jatkossa ensimmäisellä sijalla ammattia
ajatellen?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Anna palautetta tutkimuksesta (järjestelyistä, toimivuudesta, tarpeellisuudesta,
hyödyllisyydestä, seurantalomakkeen täyttämisestä yms.) paperin takasivulle.
Kiitos osallistumisesta!
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Ensimmäisen vuosikurssin sirontakuviot
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Kolmannen vuosikurssin sirontakuviot
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Ensimmäisen vuosikurssin regressioyhtälössä
käytettyjä kertoimia

R2

0.5991

Parametrin
estimaatti

Keskivirhe

tarvo

P > |t|

Vakio

1.04

1.94

0.53

0.5960

Ohjatun
opiskelun
ka/vk

0.51

0.11

4.48

<.0001

Itsenäisen
opiskelun
ka/vk

0.40

0.14

2.92

0.0057

Alkupisteet
– 12.8

0.53

0.19

2.83

0.0071

Muuttuja
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Nimi:
klo
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20-21
21-22
22-23
23-24
24.00-01.00

Reaaliaikainen lukujärjestys
ma 28.4

o.tapa

ti 29.4.

o.tapa

ke 30.4.

o.tapa

to 1.5.

viikko:
o.tapa

pe 2.5.

o.tapa

la 3.5.

o.tapa

su 4.5.

o.tapa
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Ensimmäiseen sarakkeeseen tulee opintojakson koodi. Esimerkiksi Johdatus ohjelmointiin kurssin koodi on 811122P.
Koodit löytyvät esimerkiksi opinto-oppaasta.
Toiseen sarakkeeseen tulee o.tapa = opiskelutapa (myös työt ja harrastukset)

OPISKELUTAVAT ON LUETELTU SEURAAVASSA:
L=luento

KIRJOITA TÄHÄN OMAT VAlLITSEMASI KURSSIT JA KOODIT:

H=harjoitukset

Kurssi:

HT=harj.teko yksin

KOODI

OL=omaa lukua
ST=selostuksen tekoa itsenäisesti
KT=kotiteht.teko itsenäisesti
TL=tenttiin lukua itsenäisesti
STR=selostuksen tekoa ruhmässä
KTR=kotiteht.teko ryhmässä
TLR= tenttiin lukua ryhmässä
HTR=harj.teko ryhmässä ilman ohjaajaa
Lab = Laboratoriotyöskentely (ohjattu)
OR=opiskelua ryhmässä
E=ennakoimaton tekijä eli koulusta/opiskelusta vapaata
esim. lasten tai oman sairauden takia, äiti tuli yllättäen jne.
OLHar = opiskeluun liittyvät harrastukset
Har = harrastukset
Te=tentissä
Mi = muu opiskelutapa kuin yläpuolella annetut (itsenäinen)
Mo = muu opiskelutapa kuin yläpuolella annetut (ohjattu)
T = Työ= työssä oloa
S = siirtyminen paikasta toiseen (jos siirtyminen n.1/2 h
se merkitään. Ei tarvitse merkitä 15 min siirtymisiä)
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1. TAUSTAA

”Jos opiskelijalla annetaan oppimistehtävä, mutta ei lainkaan
aikaa tehtävän tekemiseen, on järjetöntä puhua oppimisesta
tai opettamisesta. Opiskelijan ajantarve on yksilöllinen asia,
mutta oppimisen ja ajan yhteys on edellyttävä. Jos aikaa
oppimiseen ei ole, oppiminen on mahdotonta.” (Karjalainen,
Alha, & Jutila, 2003, s. 10–11.)

Oulun

yliopiston

sähkö-

ja

tietotekniikan

osastolla2

seurattiin

opiskelijoiden ajankäyttöä keväällä 2003. Mukana oli ensimmäisen ja
kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoita

sekä

muutama

ylemmän

vuosikurssin opiskelija. Yhteensä seurannassa oli mukana 101
opiskelijaa.3 Päiväopiskelijoiden ohella ajankäyttöselvityksessä oli
mukana

myös

ajankäyttöselvitys

muuntokoulutettavia.
on

tehty

Muuntokoulutettavien

päiväopiskelijoille

tehdyn

ajankäyttöselvityksen pohjalta. Tämä mahdollistaa Jutilan selvitykseen
osallistuneiden ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
tietojen vertaamisen muuntokoulutettavien vastaaviin tietoihin.
Selvityksen

lähtökohtia,

toteuttamista,

tuloksia

ja

toimenpide-

ehdotuksia on tarkasteltu tämän julkaisun alussa. Tässä Jutilan
tekemässä ajankäyttöselvityksessä selvisi, että ensimmäisen ja
kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoista

koostuvien

ryhmien

keskimääräiset opiskelukeskiarvot olivat 23,1 ja 25,0 h/viikko.
Kyseisissä luvuissa oli mukana ohjattu ja itsenäinen opiskelu. Tämä
2

Sähkö- ja tietotekniikan osaston on suurin osasto/laitos Oulun yliopistolla.
Osastolla on noin 3000 opiskelijaa ja henkilökuntaa noin 400 (Sähkö- ja
tietotekniikan osaston –esite, 2002.)
3
Jutila, 2004.
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on yllättävää, sillä opintojaksoja mitoittaessa opiskelijan oletetaan
käyttävän opiskeluun 40 tuntia viikossa.4
Muuntokoulutettavien osalta ei ole olemassa mitoitusta opiskeluun
käytettävästä ajasta. Kuitenkin myös muuntokoulutettavien osalta oli
tärkeää

selvittää

heidän

opiskeluun

käyttämänsä

aika5

ja

opiskelutavat. Tässä selvityksessä muuntokoulutettavat ovat sähkö- ja
tietotekniikan osastolla opiskelevia iltaopiskelijoita, jotka ovat mukana
Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutuksessa.

1.1. Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutus

Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutus on alkanut Oulun yliopiston
sähkö-

ja

tietotekniikan

tietotekniikan
osaston

osastolla

vuonna

DI-muuntokoulutettavia

1999.

Sähkö-

opiskelee

ja

viidellä

paikkakunnalla Oulussa, Raahessa, Rovaniemellä, Kokkolassa ja
Kajaanissa. Kaiken kaikkiaan DI-muuntokoulutuksessa opiskelee tai
on opiskellut yhteensä noin 350 koulutettavaa.
DI-muuntokoulutettavien opintojen järjestämisestä, opintoneuvonnasta
ja

-ohjauksesta

vastaa

Takomo

-hanke.

Suuri

osa

DI-

muuntokoulutettavista on päivisin työelämässä, joten koulutus on
pääosin järjestetty iltaisin ja viikonloppuisin.6

4

Jutila, 2004.
Opiskelijan opintojen sujumiseen vaikuttaa se, miten otetaan huomioon
opiskelijan ajankäyttöön, elämäntilanteeseen ja toimentuloon liittävät
reunaehdot koulutusohjelmien tai opintokokonaisuuksien rakenteissa ja
kurssien toteutustavoissa. (ks. Vapailla vesillä, 2000, s. 17.)
6
TAKOMO – Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutus.
5
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Takomo -hankkeen järjestämä opetus keskittyy arkisin klo 17.00–
21.00 väliselle ajalle ja viikonloppuisin lauantaille klo 9.00–15.00
väliselle

ajalle.

Joskus

opetusta

on

täytynyt

järjestää

myös

sunnuntaipäivisin. Koulutettavat voivat myös osallistua sähkö- ja
tietotekniikan osaston päiväopetukseen sekä tenttiä opintojaksoja
osaston yleisinä tenttipäivinä. Ajankäytön ja resurssien rajallisuus
aiheuttaa

sen,

erillisopetuksena.

että

kaikkia

opintojaksoja

Muuntokoulutettaville

ei

opetusta

voida

järjestää

on

järjestetty

itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden hankkeiden ja organisaatioiden
kanssa. DI-muuntokoulutettavat voivat myös suorittaa opintojaan
Avoimen yliopiston kautta silloin, kun järjestettävät opintojaksot
kuuluvat koulutettavan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.7
Muuntokouluttavat hakevat varsinaista tutkinto-oikeutta kun heillä on
yliopistotasoisia kursseja suoritettuna vähintään 50 opintoviikkoa.
Varsinaisen tutkinto-oikeuden saamisen jälkeen muuntokoulutettavat
ovat hallinnollisesti rinnastettavissa päiväopiskelijoihin. Tutkimukseen
osallistuneet

ovat

työssäkäyviä,

joten

muuntokoulutettavien

opiskeluaikataulu sopii heille parhaiten. Tästä syystä varsinaisen
tutkinto-oikeuden

saamisen

jälkeenkin

muuntokouluttavat

jatkavat opintojaan Takomo-hankkeen puitteessa.

7

TAKOMO – Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutus.
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1.2. Selvityksen vaiheet

Muuntokoulutettavien ajankäytönseuranta kesti viisi viikkoa, ja sijoittui
10.2.–16.3. väliselle ajalle. Muuntokoulutettavilla opiskelu ei etene
samalla tavalla periodien mukaan kuten päiväopiskelijoilla, sillä he
opiskelevat pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Täten seurantajakso ei
käsitä jotain tiettyä periodia vaan se on otos viiden viikon ajalta
keväällä 2003. Muuntokoulutettavien ajankäyttöselvityksen aineisto
koostui päiväopiskelijoiden tapaan esitietolomakkeesta (Liite 1), ja
palautelomakkeesta

(Liite

3).

Nämä

poikkeavat

hieman

päiväopiskelijoiden vastaavista lomakkeista. Lisäksi mukana oli
aikapäiväkirja (Liite 2), joka on samanlainen kuin päiväopiskelijoilla.
Muuntokoulutettavien

ajankäyttöselvitys

antaa

tietoa

muuntokoulutettavien opiskelutavoista ja ajankäytöstä. Selvityksellä
pyrittiin hakemaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
a) Millaisella opiskelijan ajankäytöllä kurssi saadaan suoritettua
(esimerkiksi luentojen ja harjoitusten suhde)?
b) Kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaa opiskeluun?
c) Miten

opiskeluaika

jakautuu

ohjattuun

ja

itsenäiseen

opiskeluun?
d) Kuinka paljon opiskelijat käyttävät ohjatun opetuksen (luennot
ja harjoitukset) resursseja?
e) Miten

ohjatun

(viikoittain)?

opetuksen

käyttö

jakautuu

ajallisesti
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1.2.1. Opiskelijoiden valinta ja aineiston käsittely

Opiskelijoita

selvitykseen

opiskelijoiden

pyydettäessä

käyttämässä

Optima

asiasta

tiedotettiin

Discendum

-

8

oppimisympäristössä . Kutsussa kerrottiin selvityksen tarkoituksesta ja
tavoitteista. Selvitykseen osallistuva opiskelija sai palkkioksi viiden
viikon seurantatyöstä USB Flash Driven 32MB (arvo noin 45 euroa).
Kun opiskelijoita pyydettiin mukaan selvitykseen, heille kerrottiin, että
tutkimustulosten avulla tullaan uudistamaan opintojen mitoitusta ja
opetuksen laatua. Selvitykseen tavoiteltiin osallistujiksi 40 Takomon
opiskelijaa. Selvityksestä kerrottiin myös, että siinä on tarkoitus
selvittää, miten opiskelijat opiskelevat, onko kursseissa paljon
päällekkäisyyttä, mitkä tekijät kuormittavat opiskelua, vastaavatko
opintoviikot tehtyä työmäärää jne. Näin opiskelijoilla oli mahdollisuus
vaikuttaa tuleviin uudistuksiin osallistumalla tutkimukseen.
Muuntokoulutettavista selvitykseen ilmoittautui 28 opiskelijaa, joista 26
täytti esitietolomakkeen ja 22 oli mukana tutkimuksen loppuun asti.
Tämä

ei

ole

suuri

joukko

verrattuna

muuntokoulutettavien

kokonaismäärään, mutta siitä huolimatta tuloksia voidaan pitää
vähintäänkin suuntaa antavina.
Aluksi selvitykseen tavoiteltiin osallistujiksi Takomo99 – Takomo02
ryhmien muuntokoulutettavia, mutta ilmoittautuneiden määrän jäätyä
pieneksi, mukaan otettiin myös muilla paikkakunnilla opiskelevia
8

Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutuksessa käytetään opetuksen tukena
Optima Discendum – oppimisympäristöä, johon on kerätty opintojaksoihin
liittyvää informaatiota ja kurssimateriaalia. Oppimisympäristön kautta
tiedonhaku ja tiedottaminen eri ryhmille on tehostunut ja yksinkertaistunut.
(TAKOMO – Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutus.)
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muuntokoulutettavia. Näin ollen mukana oli muuntokoulutettavia
Kajaanista (1), Rovaniemeltä (5), Raahesta (2) ja Kokkolasta (2) sekä
Oulusta (12). Oulun muuntokoulutettavia oli mukana ryhmistä
Takomo00 – Takomo02.
Selvitykseen

kuuluvat

lomakkeet

julkaistiin

edellä

mainitussa

oppimisympäristössä, ja esitieto- ja palautelomake täytettiin myös
siellä. Aikapäiväkirjan opiskelijat kopioivat omalle koneelleen ja
lähettivät sen sähköpostilla viiden viikon seurantajakson jälkeen
selvityksen tekijälle. Tämän jälkeen aikapäiväkirjat tarkistettiin, ja jos
aikapäiväkirjasta puuttui tietoja tai tiedot olivat epäselviä, opiskelijoilta
pyydettiin tarkennusta tai korjausta näihin asioihin.
Selvityksessä mukana olleista vain 20 täytti palautelomakkeen. Aluksi
palautelomakkeessa kysyttiin, oliko ajankäytön seurantalomakkeen
täyttäminen helppoa vai raskasta. Yleisenä mielipiteenä oli, että
vastaaminen oli enemmän helppoa kuin vaikeaa. Palautelomakkeiden
kautta saatiin myös runsaasti palautetta ja tietoa tutkimuksen
onnistumisesta.

Oli ainakin itsellä mielenkiintoista seurata minkä
verran aikaa menee mihinkin. Minun mielestä oli
suht helppo täyttää lomaketta koska sen voi
tallentaa

itselle

ja

täyttää

sinne.

On

mielenkiintoista nähdä tulokset, miten opiskelijat
yleensä käyttävät aikansa ja kuinka paljon
opiskelu vaatii aikaa. Mielellään näkisin myös
suhteen työt/opiskelu (en tiedä miten tulokset
julkistetaan).
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Hyödyllisyys...

ehkä

tutkimuksen

kannalta,

omalta kannalta vain siinä suhteessa että näki ne
todelliset työtunnit joita kertyy viikonaikana,
muuten niitä vähemmän tulee seurattua kkpalkalla töissä ollessa.
Toivottavasti tästä olisi se hyöty, että kun
suunnitellaan eri osastojen kursseja, niin siellä
katsottaisiin

myös

meidän

opiskelijoiden

näkökulmasta. Tämä lukuvuosi on ollut tähän
asti aika karmea, kun viikot täyttyvät joka ilta
luennoista + lauantait päälle. Pitää muistaa se,
että osa meistä opiskelijoista on perheellisiä ja
työssäkäyviä, aikaa pitää löytyä lapsillekin.

Aineiston

kerääminen

tapahtui

aikapäiväkirjojen

avulla,

johon

merkittiin kaikki opiskeluun, työhön ja harrastuksiin käytetty aika.
Opiskeluajan yhteyteen merkittiin lisäksi käytetty

opiskelutapa.

Aikapäiväkirjaan tuli myös kirjata opintojaksot, joita opiskelija suoritti
selvityksen aikana. Joka päivän kohdalle opiskelijan tuli merkitä
vasempaan
sarakkeeseen

sarakkeeseen
opiskelutapa

opintojakson
sekä

koodi

siirtymis-,

ja

oikeaan

harrastus-

tai

työmerkinnät. Lisäksi aikapäiväkirjaan merkittiin ennakoimattomat
tekijät tai esteet. Taulukossa 1 on esimerkki siitä, kuinka opiskelu
merkitään. Yksityiskohtaisempi merkitsemistapa on esitelty Jutilan
selvityksessä.
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Taulukko 1. Opiskelujen merkitseminen aikapäiväkirjaan symbolien ja
koodien avulla.

klo

ma 10.2.

o.tapa

17.00–18.00

52337A

L

19.00–20.00

52337A

L

Aikapäiväkirjaan merkitseminen aiheutti välillä
vaikeuksia,
tarkentaa

joten
ohjatun

jatkossa
ja

lomaketta

itsenäisen

tulisi

opiskelun

erottamisen suhteen. Joten selvempiä ohjeita
kaivattiin.
Seurantalomakkeen täyttöohjeet oli ilmeisesti
vähän puutteelliset, kun korjauspyyntejä tuli
useita.
Kaikkia lyhenteiden merkitsemistapoja ei ollut
mielestäni tarpeeksi selkeästi kerrottu. Sinänsä
tutkimus

on

varmaan

tarpeellinen

-

itse

tutkimuksen tulokset kiinnostaisivat!
Muuntokoulutettavat kaipasivat myös tietoa, miten paljon työtä kurssin
eteen tulee tehdä, jotta kurssista saadaan arvosanaksi 3. Tällaisen
asian selvittäminen ei olekaan niin helppoa. Aika, jonka jokainen
opiskelija tarvitsee asian aitoon ja ymmärtävään oppimiseen on
yksilöllinen muuttuja ja se vaihtelee. Siihen vaikuttavat myös monet
tekijät, kuten opiskelijan kyvykkyys, motivaatio, lähtötietojen todellinen
taso, kurssin vaativuus ja vaikeustaso sekä opetuksen ja ohjauksen
laatu.9

9

Karjalainen, Alha, & Jutila, 2003, s. 13.
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2. SELVITYKSEN TULOKSIA

Muuntokoulutettavien
Seurantajakson

ajankäyttöseurantajakso

alussa

selvitykseen

oli

viisi

viikkoa.

osallistuneet

täyttivät

esitietolomakkeen. Esitietolomakkeen täytti 26 muuntokoulutettavaa.
Näistä

22

palautti

päiväopiskelijoiden

aikapäiväkirjansa.

tapaan

listattu

Aikapäiväkirjaan

opiskelutavat,

oli

työ-

ja

harrastussymbolit. Aikapäiväkirjan kautta saatu aineisto palautettiin
Excel-taulukkona,

josta

se

oli

helpompi

analysoida.

Lopuksi

selvitykseen osallistuneiden tuli myös täyttää palautelomake, jonka
täytti 20 osallistujaa. Esitieto- ja palautelomakkeen määrällisten
kysymysten

vastaukset

syötettiin

Excel-taulukkoon.

Avoimet

kysymykset syötettiin Wordiin, jonka jälkeen vastaukset teemoittelun
avulla analysoitiin.
Selvitykseen osallistujien määrä oli pieni, mutta se antaa kuitenkin
kuvaa muuntokoulutettavien opiskelumääristä. Tuloksia voi vääristää
se, että ainoastaan ne muuntokoulutettavat, jotka opiskelevat
aktiivisesti, osallistuivat selvitykseen.

2.1. Opiskelumäärät

Muuntokoulutettavat ovat työssä käyviä ja heidän osaltaan ei ole
mitoitettu,

paljonko

Muuntokoulutettavilla
viikonloppuisin.

Miten

heidän

oletetaan

opiskelu

tapahtuu

paljon

opiskelevan
pääasiassa

muuntokoulutettavilla

viikossa.
iltaisin
jää

ja

aikaa

opiskelulle ja kuinka paljon muuntokoulutettavat jaksavat opiskella
pitkän

työpäivän

jälkeen?

Päiväopiskelijoilla

opiskelukeskiarvot
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ensimmäisellä ja kolmannella vuosikurssilla ovat 23,1 ja 25,0
h/viikko10.
Kuvan

1

oikeassa

keskimääräinen

laidassa

on

esitetty

muuntokoulutettavien

opiskeluaikakeskiarvo

viikoilla

7-11.

Muuntokoulutettavat opiskelevat keskimäärin 13,4 tuntia viikossa.
Tämä luku sisältää ohjatun ja itsenäisen opiskelun.

Opiskeluun käytetty aika
16

14,1

T u n tia k e s k im ä ä rin

14

13,8

14,4

14,3

12

13,4

10,3

10
8
6
4
2
0
7 vk

8 vk

9 vk

10 vk

11 vk

7-11 vk

Viikko
Muuntokoulutettavat

Kuva 1.
viikoittain.

Muuntokoulutettavien

keskimääräiset

opiskelumäärät

Kun katsotaan kuvaa 1, niin huomataan, että muuntokoulutettavat
opiskelevat tasaiseen tahtiin koko ajan. Ainoan poikkeuksen aiheuttaa
viikko 10, jolloin oli hiihtolomaviikko Oulun ja Lapin läänin kouluissa.

10

Jutila, 2004.
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Kyseisellä viikolla ohjattua opetusta tarjottiin myös vähemmän kuin
muilla viikoilla. Viikkoina 7-9 ja 11 ohjattua opetusta oli joka ilta. Jos
hiihtolomaviikko jätetään laskuista pois, niin muuntokoulutettavat
opiskelevat keskimäärin 14,2 h/viikko.
Kun muuntokoulutettavien opiskelumäärää 13,4 h/viikko verrataan
päiväopiskelijoihin, niin muuntokoulutettavat opiskelevat 9,7 h/viikko
vähemmän kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja 11,6 h/viikko
vähemmän kuin kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Kun opiskelijoilta
kysyttiin, yllättivätkö opiskeluun käyttämäsi tuntimäärät, niin yhtä
lukuun ottamatta vastanneet eivät olleet yllättäneitä.

2.2. Opiskelumäärien ja tenttien jakautuminen

Opiskelumäärien jakautumista ja sen syitä tarkastellaan tässä
tarkemmin, sillä keskiarvot eivät kerro sitä, miten opiskeluun käytetty
aika

vaihtelee

opiskelijoittain.

Kuvassa

2

voidaan

nähdä

opiskelumääriä ja niiden jakautumia hieman tarkemmin. Kuvassa 2 on
esitetty

opiskelumäärän

maksimiopiskelumäärät

keskiarvon
viikoittain

ja

lisäksi
alue,

minimijolle

ja
70 %

muuntokoulutettavista sijoittuu opiskelumäärien perustella.
Tarkasteltaessa muuntokoulutettavien opiskeluajan jakaumaa kuvasta
2, niin voidaan huomata, että opiskelumäärien keskiarvo ja mediaani
ovat melkein samoissa. P15 ja P85 viivojen väliin jäävällä alueella on
70% ajankäyttöselvitykseen osallistuneista muuntokoulutettavista.
Käyrät P15 ja P85 kulkevat melko tasaisesti koko seurantajakson
ajan. Laskua siinä on ainoastaan viikon 10 kohdalla, joka selittyy
vietetyllä hiihtolomalla ja vähemmällä opintotarjonnalla.
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Kuva 2. Muuntokoulutettavien opiskeluajan jakauma viikoilla 7-11.

Kuvan perusteella voidaan sanoa, että 70 % muuntokoulutettavista
opiskelee noin 6-23 tuntia viikossa lukuun ottamatta viikkoa 10, jolloin
opiskelumäärät ovat pienemmät. Huomattavaa on myös se, että
minimiarvo on nolla kolmen viikon ajan ja että minimiarvo ei ylitä
yhtään kertaa 4 h/viikko. Maksimiarvo ei laske alle 20 tuntiin muulloin
kuin viikolla 10. Suurin maksimiarvo on 44 tuntia viikolla 9. Tällöin
opiskelija on opiskellut työn ohessa 6,1 tuntia päivässä. Tämä voi
selittyä sillä, että osa opiskelijoista opiskeli välillä myös päivisin (ollen
töistä pois) ja sillä, että suurin osa opiskelusta sijoittui viikonlopulle.
Työn ohessa 44 h/viikko opiskeluun käytettyä aikaa on kuitenkin suuri
määrä.
Kun

tarkastellaan

samaa

asiaa

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoiden osalta, niin 70 % heistä opiskelee noin 10–40 tuntia
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viikossa lukuun ottamatta viikkoa 2 ja viikkoja 16–18, jolloin
opiskelumäärät

ovat

pienemmät.

Maksimiarvo

ensimmäisen

vuosikurssin opiskelijoilla ei laske alle 20 tunnin viikossa kertaakaan ja
suurin maksimiarvo on 64 tuntia viikolla 15. Kolmannen vuosikurssin
opiskelijoilla asteikko viikoilla 2-15 vaihtelee 8-52 tunnin välillä.
Maksimituntimäärä nousee korkeimmillaan 95 tuntiin viikolla 7 ja
alimmillaan se laskee 20–23 h/viikko viikoilla 16–18.11
Kuvassa 3 on esitetty muuntokoulutettavien suorittamien tenttien
jakautuminen

viikoittain

keväällä

2003.

Kuvaa

katsoessa

on

huomioitava, että tenttien määrä on ollut viikoilla 9-15 suhteellisen
korkea. Tentit ovat jakautuneet kuitenkin tasaisesti, joka on
iltaopiskelijoita ajatellen hyvä asia. Kuitenkin suoritusten määrässä on
laskua kevättä kohti mentäessä.

11

Jutila, 2004.
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Muuntokoulutettavien suoritusten lukumäärät keväällä 2003
12

T e n tti s u o ritu s te n lu k u m ä ä rä

10
8
6
4
2
0
7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Viikko

Kuva 3. Muuntokoulutettavien suorittamien tenttien jakautuminen
viikoittain keväällä 2003.

Kun verrataan tätä kuviota päiväopiskelijoiden vastaavaan, niin heillä
tentit

sijoittuvat

Kolmannen

enemmän

vuosikurssin

huomattavasti

loppukevääseen;

opiskelijoilla

suuremmat

kuin

viikoille

suoritusten
ensimmäisen

16–21.

määrät

ovat

vuosikurssin

opiskelijoilla. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat myös suorittavat
tasaisemmin tenttejä tammikuun alusta alkaen. Jutila selittää tätä sillä,
että kolmannen vuosikurssin opiskelijat osaavat ilmeisesti jo varautua
paremmin

tuleviin

tentteihin

kuin

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijat.
Muuntokoulutettavien suoritettu opintoviikkomäärä yhtä opiskelijaa
kohden 1.1.–17.6 välisenä aikana oli keskimäärin 7,5 opintoviikkoa.
Selvityksessä mukana olleista muuntokoulutettavista neljällä ei ollut
opintosuorituksia kyseisenä aikana. Kun nämä poistetaan laskuista,
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niin

muuntokoulutettavien

suorittama

opintoviikkomäärä

yhtä

opiskelijaa kohden 1.1.–17.6. välisenä aikana on 9,1 opintoviikkoa.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden keskimääräinen suoritettu
opintoviikkomäärä yhtä opiskelijaa kohti oli noin 18,0 opintoviikkoa.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla se oli 11,3 opintoviikkoa.

2.3. Muuntokoulutettavien opiskelutavat

Ajankäyttöön liittyen oli tärkeää myös selvittää ohjattuun opetukseen
ja

itsenäiseen

tarkoitetaan

opiskeluun käytetty

luentoja,

harjoituksia,

aika.

Ohjatulla

tentissä

opetuksella

oloa

tai

muuta

opetustilannetta, jossa ohjaaja on paikalla. Itsenäinen opiskelu on
opiskelua, jossa ohjaaja ei ole paikalla.
Esitietolomakkeella

muuntokoulutettavilta

kysyttiin,

millaista

opetuksen laatu on osastolla. 31,8 % muuntokoulutettavista oli sitä
mieltä, että opetuksen laatu on hyvä. Melko hyväksi se koettiin
40,9 %:n taholta ja kohtalaiseksi 27,3 %:n.
”Laadukas opetus on sellaista, joka auttaa oppijaa oppimaan asian
helpommin, nopeammin tai syvällisemmin kuin se itse opiskellen olisi
mahdollista.”

Tämä

on

yliopiston

opetuksen

laatumääritelmä.

Opetusta järjestetään oppimisen avustamiseksi, joten opettajasta
tulee olla opiskelijalle todellista ja konkreettista hyötyä.12
Esitietolomakkeessa tiedusteltiin myös, miten opetus/opiskelu tulisi
muuntokoulutettavien

12

mielestä

Vapailla vesillä, 2000, s. 17.

järjestää,

jotta

se

olisi

hyvää,
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laadukasta ja opiskelijoiden oppimista tehostavaa. Esille tuli monia
hyviä kehittämisideoita.

Ainoa

ison

ongelman,

perheelliselle,

tuottaa

ainakin

kurssien

minulle

järjestäminen

purskeittain. Esimerkiksi nyt juuri helmikuussa
minulla on yksi lauantai ja kaksi arki-iltaa vapaata
luennoista

+

sunnuntait.

Lisäksi

tulevat

kotitehtävät, harjoitukset ja tentit, jotka pyörivät
täysillä mukana tälläkin hetkellä. Opiskelen tällä
hetkellä suorituskyvyn äärirajoilla. Toivottavasti
jaksan, mutta perhe-elämä tässä kärsii väkisin +
muut harrastukset ja ystävät.
Itseopiskeltavista materiaaleista voisi sanoa, että
multimediajärjestelmien videot olivat sitä luokkaa
ettei

toivottavasti

ikinä

tarvitse

törmätä

vastaavanlaiseen ajan hukkaan!! Mutta toisena
ääripäänä

voi

mainita

TLO

kurssin

itseopiskelumateriaalin, joka oli toteutettu varsin
kiitettävästi ja selkeästi Tino Pyssysalon kurssilta
(sellaisia videointeja saa olla lisää).
Esim. harjoitustyö tyyppiset suoritukset; ohjaajan
pitäisi

paremmin

auttaa

umpikujatilanteissa.

Toisaalta tämän ymmärtää, koska henkilökunnalla
taitaa olla vielä suurempi joukko päiväopiskelijoita
opastettavana.
Mielestäni opetuksen taso vaihtelee liikaa ja myös
vaatimukset. Välillä tuntuu, että saa helpolla
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opintoviikkoja ja toisaalta joskus saa painaa
tosissaan hommia parin ov:n vuoksi.

Seuraavassa selvitetään itsenäisen ja ohjatun opiskelun suhdetta
tarjottuun ohjattuun opetukseen. Tarjottu ohjattu opetus käsittää
muuntokoulutettaville

järjestettävät

luennot

ja

harjoitukset.

Muuntokoulutettavat opiskelevat itsenäisesti keskimäärin 6,1 h/viikko
ohjatun opetuksen määrän ollessa 7,2 h/viikko.

Itsenäisen ja ohjatun opiskelun suhde
25

T un tia v iik os s a

20

15
23,6
10

6,1

5
7,2
0
Muuntokoulutettavat

Tarjonta

Ohjattu

Itsenäinen

Kuva 4. Itsenäisen ja ohjatun opiskelun suhde muuntokoulutettavilla.

Kun tarkastellaan päiväopiskelijoiden osalta itsenäiseen opiskeluun
käytettyä aikaa, niin kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla se on
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keskimäärin 13,9 h/viikko ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla
keskimäärin

8,8

h/viikko.

vuosikurssin

opiskelijat

Ohjattuun

osallistuivat

opiskeluun
14,3

ensimmäisen

h/viikko.

Kolmannen

13

vuosikurssin opiskelijoilla vastaava luku oli 11,1 h/viikko.

Kuvasta 4 voidaan myös nähdä, että muuntokoulutettavat käyttivät
vain 30,5 % tarjotusta ohjatusta opetuksesta. Muuntokoulutettavat
käyttivät kaiken kaikkiaan aikaa opiskeluun vain 56,4 % tarjonnasta, ja
tähän on laskettu mukaan sekä ohjattu että itsenäinen opiskelu. Tämä
voi johtua ensinnäkin siitä, että tarjonnassa voi olla sellaisia kursseja,
jotka ajankäyttöselvityksessä mukana olleet muuntokoulutettavat ovat
jo suorittaneet. Toisena syynä voi olla kurssien päällekkäisyydet,
jolloin muuntokoulutettavat eivät ole voineen osallistua kaikkeen
tarjottuun opetukseen.
Kun muuntokoulutettavilta kysyttiin, pystyvätkö he osallistumaan
kaikkeen haluamaansa opetukseen, niin puolet opiskelijoita pystyi
osallistumaan tutkimuksen aikana kaikkeen haluamaansa ohjattuun
opetukseen. Puolet taas eivät pystyneet. Tätä selitettiin esimerkiksi
työkiireillä, luennoiden päällekkäisyydellä ja perheasioilla sekä sillä,
että ei jaksanut enää töiden lisäksi opiskella.
Kun

tarkastellaan

samaa

asiaa

ensimmäisen

ja

kolmannen

vuosikurssin opiskelijoiden osalta, niin ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijat käyttävät 59 % tarjotusta opetuksesta. Vastaava luku
kolmannen

vuosikurssin

opiskelijoilla

on

45 %.

päällekkäisyydet, henkilökohtaiset syyt ja sairastelu.

Syinä

olivat

14

Kuvassa 5 on kuvattu itsenäisen ja ohjatun opiskelun jakautumista
viikoittain. Kuvassa näkyy, että muuntokoulutettavat ovat osallistuneet
13
14

Jutila, 2004.
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ohjattuun opetukseen noin 7-8,5 tuntia viikoilla 7-9 ja 11. Viikolla 10
ohjattuun opetukseen osallistumisen määrä on alhaisempi, koska
tuolla viikolla Oulun ja Lapin läänissä oli koulujen hiihtoloma.
Itsenäisen opiskelun vaihtelut eri viikoilla eivät ole niin suuret vaan
määrät vaihtelevat tasaisesti 5-7 h/viikko.

Ohjatun ja itsenäisen opiskelun tuntimäärät viikoittain
9
8
7

tuntim äärä

6
5

ohjattu

4

its enäinen

3
2
1
0
7

8

9

10

11

viikko

Kuva 5. Muuntokoulutettavien ohjatun ja itsenäisen opiskelun
tuntimäärät viikoittain.

Jos hiihtolomaviikko jätetään pois laskuista, niin ohjatun opiskelun
tuntimääräksi tulee 7,9 h/viikko ja itsenäisen opiskelun tuntimääräksi
6,3 h/viikko. Oppiminen tapahtuu oppijan omalla ajalla, joten
itsenäisen

opiskelun

oppimistulokset.
15

kasvattaminen

mahdollistaisi

paremmat

15

Kontaktiopetusta (ohjattua opetusta; lisännyt SK) vähentämällä ja
itsenäistä työskentelyä lisäämällä päästään syvempää oppimistyöhön ja
parempiin oppimistuloksiin. (ks. Karjalainen, Alha, & Jutila, 2003, s. 9.)
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Ensimmäisen vuosikurssin kohdalla ohjatun opiskelun määrä on 13–
20 tuntia viikoilla 3-15. Itsenäinen opiskelun vaihtelut ovat suuremmat.
Kolmannen vuosikurssin kohdalla itsenäisen opiskelun määrä on
huomattavasti korkeampi. Jutilan mukaan itsenäisen opiskelun
määrän nostaminen takaisi oppimisen ja paremmat oppimistulokset.16
Seuraavassa

kuvassa

on

muuntokoulutettavien

osallistumista

luennoille ja harjoituksiin verrattuna tarjottuun ohjattuun opetukseen.
Kuvasta

voidaan

nähdä

muuntokoulutettavien

osallistuminen

luennoille ja harjoituksiin verrattuna tarjontaan. Luentojen käyttöaste
on 26,4 % ja harjoitusten käyttöaste 26,2 %.

Luentojen ja harjoitusten käyttöaste
25

20

Tuntia viikossa

12,9
15
Luento
Harjoitus

10

5

3,4

10,7

2,8
0
Muuntokoulutettavat

Tarjonta

Kuva 6. Muuntokoulutettavien osallistuminen luennoille ja harjoituksiin
verrattuna tarjottuun ohjattuun opetukseen.

16

Jutila, 2004.
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Luentojen ja harjoitusten käyttöasteen pienuudesta voidaan päätellä,
että tarjottua ohjattua opetusta ei osata hyödyntää. Jos opiskelijat
eivät koe luentoja ja harjoituksia tarpeellisiksi, niin se ei kuitenkaan ole
vastaavasti

kasvattanut

muuntokoulutettavien

osalta

itsenäisen

opiskelun määrää.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla luentojen käyttöaste on
57,2 % ja harjoitusten käyttöaste 49,8 %. Kolmannella vuosikurssilla
vastaavat luvut ovat 39,2 % ja 43,1 %. Kolmannen vuosikurssin
opiskelijat opiskelevat itsenäisemmin kuin ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijat. Kuvassa 7 on esitetty ohjatun ja itsenäisen opiskelun
jakautumista viikonpäivittäin.17

Ohjattu ja itsenäinen opiskelu viikonpäivittäin
30
25

%

20
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5
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Pe

La

Su

Itsenäinen

Kuva 7. Ohjatun ja itsenäisen opiskelun jakautuminen viikonpäivittäin
muuntokoulutettavilla.

17

Jutila, 2004.
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Kun kuvasta 7 tarkastellaan ohjattua opetusta, niin huomataan, että
sitä on eniten perjantaisin. Huomattavaa on myös se, että ohjattua
opetusta tarjotaan myös lauantaisin. Kun ohjattua opetusta on paljon,
niin vastaavasti itsenäinen opiskelun määrä vähenee. Sunnuntaisin
itsenäisen opiskelun määrä on suurin.
Päiväopiskelijoilla ohjattuun opetukseen osallistuminen vähenee
loppuviikosta. Ohjatussa opetuksessa ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijat käyvät eniten keskiviikkona ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijat tiistaina.18
Taulukossa 2 on selvitetty muuntokoulutettavien opiskelutavat ja
niiden

osuudet

prosentteina.

Taulukon

alussa

ovat

ohjatut

opiskelutavat ja sen jälkeen itsenäinen opiskelu. Tämän mukaan
ohjattuun opetukseen käytetään yli puolet opiskeluun käytetystä
ajasta. Täten muuntokoulutettavien opiskelussa pääpaino on hieman
enemmän ohjatun opiskelun puolella.
Taulukossa on eroteltu ohjattu ja itsenäinen opiskelu erikseen. Kun
muuntokoulutettavien keskimääräinen opiskeluaika oli 13,4 h/viikko,
niin tästä ajasta 54 % he käyttävät ohjattuun opetukseen, joka on
ajallisesti

laskettuna

7,2

tuntia.

Itsenäiseen

opiskeluun

muuntokoulutettavat käyttävät 46 % kaikesta opiskeluajasta, joka on
tunneiksi muutettuna 6,2 h/viikko. Kuva 8 on suhteutettu opiskelijan
kaikkeen opiskeluun.

18

Jutila, 2004.
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Taulukko 2. Muuntokoulutettavien opiskelutapojen vertailu.
Opisk. tapa

%

koodit

kaikesta opisk.

Luento

L

25,1

Harjoitus

H

21,1

Harj. tekoko ryhmässä ohjatusti

HTRo

5,4

Muu opisk.tapa ohjatusti

Mo

0,1

Tentin tekoa

Te

2,3

Yhteensä

yht.

54,0

Kotitehtävien tekoa itsenäisesti

KT

10,5

Omaa lukua

OL

7,7

Harjoitusten tekoa itsenäisesti

HT

7,5

Muu opisk.tapa itsenäisesti

Mi

0,0

Selostusten tekoa itsenäisesti

ST

4,1

Diplomityön tekoa

Di

1,6

Selostusten tekoa ryhmässä its.

STR

0,4

Kotitehtävien tekoa ryhmässä its.

KTR

0,0

Harjoitusten tekoa ryhmässä its.

HTRi

5,8

Opiskelua ryhmässä

OR

0,0

Tenttiin lukua ryhmässä

TLR

0,0

Tenttiin lukua itsenäisesti

TL

8,4

Yhteensä

yht.

46,0
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Muuntokoulutettavien opiskelutapakaavio
DI-työ
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STR
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Kuva 8. Muuntokoulutettavien opiskelutapojen osuudet kaikesta
opiskelusta.

Kuvassa

8

on

piirakkakuvion

kuvattu

muuntokoulutettavien

avulla.

Viikoittainen

opiskelutavat
opiskelumäärä

muuntokoulutettavilla on 13,4 h/viikko. Kuvasta nähdään, että
muuntokoulutettavien

opiskelusta

suurin

osa

on

luennoilla

ja

harjoituksissa käyntiä. Kun yhdistetään kotitehtävien ja harjoitusten
teko sekä tenttiin luku ja oma luku, niin nämä muodostavat suuren
osan itsenäisestä opiskelusta. Muuntokoulutettavilla harjoitusten teko
ryhmässä ja ohjatusti on vähäistä. Tätä opiskelutapaa pyritäänkin
jatkossa nostattamaan tarjoamalla muuntokoulutettaville mahdollisuus
ohjattuun harjoitusten tekemiseen.
Ensimmäisen

vuoden

opiskelijoilla

ohjatun

opiskelun

määrä

kokonaisopiskeluajasta laskettuna on suurempi kuin itsenäisen
opiskelun osuus. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla itsenäinen
opiskelu on taas suurempi kuin ohjattuun opiskeluun osallistuminen.19
19

Jutila, 2004.
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Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat eivät opiskele kovin paljon
ryhmässä omalla ajallaan. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla
suurin osa opiskelusta on harjoituksissa ja luennoilla käyntiä.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijat käyttävät suhteessa paljon
vähemmän aikaa luennoilla ja harjoituksissa. Ryhmässä opiskelu
ilman ohjaajaa on lisääntynyt kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijat (27 %) valmistautuvat tenttiin
enemmän kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat (15 %).20
Ajankäyttöselvityksen

jälkeen

muuntokoulutettavilta

tiedusteltiin,

pysyikö heidän opiskelutapansa samanlaisena tutkimuksen kuluessa
vai muuttuiko se. Yhtä lukuun ottamatta kaikki muuntokoulutettavista
olivat sitä mieltä, että opiskelutapa pysyi samana.

2.4. Muuntokoulutettavien työssäkäynti

Selvitykseen osallistuneista muuntokoulutettavista kaikki kävivät
töissä. Seuraavassa tarkastellaan heidän työssäkäyntiään, koska se
vaikuttaa

muuntokoulutettavien

opiskelumääriin.

Jos

muuntokoulutettava tekee pitkiä työpäiviä, niin opiskelulle ei jää paljon
aikaa. Esitietolomakkeesta kävi ilmi, että muuntokoulutettavista 4,5 %
käy töissä 1-10 h/viikko. 68,2 % muuntokoulutettavista käy töissä 31–
40 h/viikko ja 27,3 % yli 40 h/viikko.
Esitietolomakkeessa muuntokoulutettavilta myös kysyttiin, kokevatko
he opiskelun olevan helppoa, raskasta tai sopivaa. Opiskelijoista
59,1 % piti opiskelua sopivana ja 40,9 %:a piti opiskelua raskaana.
20

Jutila 2004.
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Taulukko 3. Muuntokoulutettavien työssäkäynti eri viikkoina.
Viikot

Keskiarvo

Hajonta

Minimi

Maksimi

Vko7

40,1

6,8

22,0

54,0

Vko8

41,5

4,1

36,0

53,0

Vko9

38,9

10,0

0,0

53,0

Vko10

31,9

17,5

0,0

57,0

Vko11

40,0

6,2

24,0

53,0

Vko7-11

38,5

8,9

22,0

57,0

Taulukosta 3 voidaan huomata, että muuntokoulutettavat käyvät
töissä keskimäärin 38,5 tuntia viikossa. Hajontaa on eniten viikolla 10.
Muuten työssäolomäärät ovat tasaisesti noin 40 h/viikko. Minimimäärä
on 22h/viikko ja maksimi 57 h/viikko. Seuraavassa on sama esitettynä
kuvana.
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Kuva 9. Muuntokouluttavien työssäkäynti viikoittain.

Kolmannen vuosikurssin opiskelijoista 35,8 % kävi vähintään kaksi
tuntia

opiskelun

ohessa

töissä

viikoilla

2-18.

Vastaava

luku

ensimmäisen vuosikurssin kohdalla oli 22,9 %. Viikoille jaoteltuna se
teki

kolmannelle

vuosikurssille

13,3

tuntia

ja

ensimmäiselle

vuosikurssille 8,6 tuntia työssäoloa viikossa. Jutilan mukaan työnteko
ei siis ole varsinainen este opiskelulle ainakaan tuntimäärien
perusteella ja sen perusteella, kuinka moni kävi töissä tutkimuksen
aikana.21

21

Jutila, 2004.

154

3. YHTEENVETO
Muuntokoulutettavat

opiskelevat

13,4

h/viikko.

Vastaavat

luvut

ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla ovat 23,1 ja
25,0 h/viikko. Täten muuntokoulutettavat opiskelevat 9,7 h/viikko
vähemmän kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja 11,6 h/viikko
vähemmän

kuin

kolmannen

vuosikurssin

opiskelijat.

Vähäinen

opiskelumäärä vaikuttaa siihen, että muuntokoulutettavat saavat
vähemmän

opintosuorituksia

aikaiseksi

ja

valmistuvat

myös

hitaammin.
Palautelomakkeessa muuntokoulutettavilta kysyttiin, opiskelivatko he
määrällisesti

tutkimuksen

aikana

normaalisti,

enemmän

vai

vähemmän kuin normaalisti. 45 % palautelomakkeeseen vastanneista
opiskeli tutkimuksen aikana normaalisti. Enemmän tutkimuksen
aikana opiskeli 15 %:a ja vähemmän 40 %:a.
Muuntokoulutettavat osallistuivat ohjattuun opetukseen 7,2 h/viikko.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla vastaava luku oli 11,1 h/viikko ja
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla 14,3 h/viikko. Kun tarkasteltiin
itsenäistä opiskelua, niin muuntokoulutettavat opiskelevat itsenäisesti
keskimäärin 6,1 h/viikko. Tämä on määrällisesti aika vähän, sillä
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat itsenäisesti 8,8
h/viikko ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat jopa 13,9 h/viikko.
Muuntokoulutettavat voisivatkin opiskella enemmän itsenäisesti, sillä
oppiminen tapahtuu oppijan omalla ajalla.
Kysyttäessä muuntokoulutettavilta, miten he aikovat opiskella tästä
eteenpäin, 65% aikoi opiskella samalla tavalla kuin tutkimuksen
aikana. 35 % aikoi opiskella enemmän kuin tutkimuksen aikana.
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Muuntokoulutettavat eivät hyödynnä tarjottua ohjattua opetusta, sillä
he

osallistuivat

Ensimmäisen

vain

kolmasosaan

vuosikurssin

opiskelijat

tarjotusta
käyttivät

opetuksesta.

59 %

tarjotusta

opetuksesta ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat 45 %.
Ohjatun

opetuksen

tarkastelussa

huomattiin,

että

muuntokoulutettavilla luentojen käyttöaste on 26,4 % ja harjoitusten
käyttöaste

26,2 %.

Vastaavat

luvut

ensimmäisen

vuosikurssin

opiskelijoilla ovat 57,2 % ja 49,8 % sekä kolmannen vuosikurssin
opiskelijoilla 39,2 % ja 43,1 %. Muuntokoulutettavien tulisikin käyttää
tehokkaammin höydyksi tarjottuja luentoja ja harjoituksia. Jos
muuntokoulutettavat eivät koe luentoja ja harjoituksia tarpeelliseksi,
niin se ei kuitenkaan ole kasvattanut heidän itsenäisen opiskelunsa
määrää.
Kun muuntokoulutettavilta kysyttiin, onko heidän motivaationsa
tutkimuksen kuluessa kasvanut, vähentynyt vai pysynyt ennallaan,
niin 90 %:lla motivaatio oli pysynyt ennallaan. 10 %:lla motivaatio oli
vähentynyt tutkimuksen kuluessa. Muuntokoulutettavista 50 % piti
omaa opiskelumotivaatiota kohtalaisena tällä hetkellä ja melko hyvänä
25 %.

Hyvänä

omaa

motivaatiota

piti

10 %

opiskelijoista

ja

erinomaisena 5 %. Huonona omaa opiskelumotivaatiota piti 5 %
muuntokoulutettavista.
Ajankäyttöselvitykseen

osallistuneet

muuntokoulutettavat

käyvät

työssä, mikä on osaltaan vaikuttanut heidän opintojensa etenemiseen.
Jos muuntokoulutettava tekee pitkiä työpäiviä, niin opiskelulle ei
luonnollisesti jää paljon aikaa. Muuntokoulutettavat ovat keskimäärin
40 h/viikko töissä, joten siihen suhteutettuna 13,4 h/viikko opiskeluun
käytettyä aikaa on suhteellisen paljon.
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Muuntokoulutettavilta kysyttiin myös, onko ajankäytön seuranta
jäsentänyt työn ja opiskelun suhdetta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki
olivat sitä mieltä, että se ei ole jäsentänyt tätä suhdetta.

3.1. Toimenpide-ehdotuksia:

Ajankäyttöselvityksessä tuli esille monia hyviä kehittämisideoita.
Nämä

kehittämisideat

kannattaa

hyödyntää,

kun

mietitään

muuntokoulutusten järjestämistä ja kehittämistä. Kehittämisideoiden
kautta saadaan selville se, miten opetus/opiskelu tulisi järjestää, jotta
se olisi hyvää, laadukasta ja opiskelijoiden oppimista tehostavaa.

1.

Kurssien

järjestämisen

parantaminen

(aikataulujen

parantaminen; aikapula)
Ongelma näkyy olevan päivä puolelta haalitut
luennot

takomolaisille,

ainakin

tähän

asti

nuivaantuneesti on suhtauduttu työn eräpäivän
siirtoon (paras esimerkki on graffa kurssi).
Lähinnä herää kysymys, jos kursseja tarjotaan
"epävirallisille

opiskelijoille

päiväopiskelijoiden

ehdoilla,

(=takomo)"
joilla

on

periaatteessa aikaa päivä tehdä palautettavia
harjoituksia, ja sama vaaditaan meiltä kaiken
muun ohella. On ymmärrettävää, että jos ei ole
ollenkaan

takarajoja

palautustöille

ne

jää

roikkumaan, mutta jossain määrin niitä pitäisi
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järkeistää,

kun

kurssia

tarjotaan

myös

"iltaopiskelijoille".
Kurssit laajoja, ajanpuutteen vuoksi ei ehdi
paneutua

asioihin

riittävästi.

Rutiinin

oppiminen jää saavuttamatta. Asioihin pitää
palata aina uudestaan, kun pitää soveltaa
opittua toisen kurssin asioita opiskellessa.
Keskittyminen

todella

tarvittaviin

asioihin,

epäoleellisen asian opiskelu vapaaehtoiseksi
jokaisen kiinnostuksen mukaisesti.
Luentoja ja harjoituksia sopivassa suhteessa.
Kotitehtävien ajoissa palauttamisesta saatavat
pisteet kannustavat tekemään tehtäviä kotona
(Esim. Digitaaliset suodattimet -kurssilla on
tehty näin).
Päiväkurssit jäävät usein oman opiskelun
varaan. Harjoitukset ja labrat jotka vaativat
läsnäoloa

ovat

usein

"reissutyöläiselle"

mahdotonta toteuttaa. Yksi mahdollisuus voisi
olla

silloin

tällöin

järjestetty

'teema

viikonloppu' jolloin voisi koko viikonlopun ajan
tehdä labroja (mieluiten ohjatusti).
Kurssit tulisi olla mahdollista suorittaa siten
että harjoitukset voisi tehdä ryhmissä/yksin
itsenäisesti. Tentti voisi olla ainoa pakollinen
joka

vaatisi

yliopistolle

saapumista.

Tällä

menetelmällä ei tarvitsisi juosta jatkuvasti
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yo:lla joka on aika stressaavaa pitkän työviikon
kylkiäiseksi.
2.

Kurssimateriaalien parantaminen (kurssimateriaalit eivät saa
olla liian teoreettisia ja kurssimateriaalit tulisi saada nettiin;
itseopiskelumateriaalipaketteja)
Näin työssä käyvänä takomo opiskelijana olisi
paljon helpompaa, jos kaikki kurssimateriaali
olisi jaossa netissä. Joillakin luennoitsijoilla on
tapana esittää luennolla tietoa jota ei löydy
materiaalista.

Itse

en

työtehtävien

vuoksi

useinkaan pääse käymään luennoilla niin jään
osasta tietoa paitsi. Luentojen videointi ja
videoiden

jako

netissä

on

askel

hyvään

suuntaan, toivoisinkin sen yleistyvän.
Kurssikirjallisuudet

tahtovat

olla

turhan

teoreettispainotteisia eli vois olla järkevämpää
satsata kirjoissa enemmän olennaiseen ja pitää
ns. teoreettinen todistelu kurssien referenssi
kirjoissa joissa itse kukanenkin voisi teorian
paikkansapitävyyden tarkistaa.

3.

Enemmän lähiopetusta ja harjoituksia (harjoitustöiden ja
laskuharjoitusten ohjauksen parantaminen ja harjoitukset
lähiopetuksena)
Harjoituksia tekemällä oppii, ja niitä olisi hyvä
saada lisää.
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Etäopiskelun
tärkeää

kannalta

järjestää

lähiopetusta.

olisi

ensisijaisen

mahdollisimman

Laskuharjoitustunnit

paljon
(esim.

matematiikassa) ovat erittäin hyödyllisiä ja
opettavat laskurutiinia, niitä ei saa ainakaan
poistaa eikä vähentää.
Laskuharjoitukset tulisi järjestää pääasiassa
assistenttien toimesta, proffilla on taipumus
hyppiä yli ns. helppoja itsestäänselvyyksiä,
joiden

itsestäänselvyydestä

opiskelijoiden
Etäopiskelijoille

mielestä
tulisi

usein

ollaan

eri

mieltä.

järjestää

labra-

ja

työharjoituksia opiskelupaikkakunnalla. Yhden
assarin on helpompi tulla kerran viikonloppuna
esim. Rovaniemelle, kuin yli 10 henkilön käydä
Oulussa. Etäopetusta ei saa lopettaa vuoden
2004

lopussa.

Se

korkeakoulutasoisen

merkitsee

käytännössä

teknillisen

osaamisen

poistumista Oulun pohjoispuolelta.
Enemmän ohjausta harjoitustöiden tekemiseen
erityisesti alkuvaiheessa.

4.

Luennoinnin parantaminen (opetuksen taso ei saa vaihdella)
Videoyhteyksiä ja luennoitsijoiden esitystaitoa
parannettava. Harjoitukset aina paikan päällä.
Muutamaa

kurssia

olen

seurannut,

joissa

luennot oli enemmänkin kalvosulkeista, joten
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sellaisiin

olisi

mukava

saada

käytännön

läheistä esimerkkiä mukaan.
Tunnit

eivät

saisi

pikakirjoitustunteja,

olla

koska

mitään

silloin

ei

pysty

keskittymään opetettavaan asiaan, kun pitää
tosissaan yrittää saada kaikki muistiinpanot
ylös. Jonkinlainen "aktiivimoniste" systeemi,
jossa kirjoitellaan muistiinpanoja esitäytettyyn
monistenivaskaan,

voisi

olla

hyvä.

Aktiivimonisteissa ei siis olisi kaikkea asiaa
valmiiksi kirjattuna vaan osa pitäisi kuitenkin
täyttää itse. Tämä saisi porukan luennoille
kuuntelemaan

ja

tekemään

oleellisia

muistiinpanoja (ei pikakirjoittamaan).
Vaikea sanoa, mutta ainakin 5h kalvosulkeiset
8h työpäivän päälle ovat huono vaihtoehto
ymmärrettävistä syistä.

5.

Asioista

tiedottaminen

ajoissa

(tietoa

opiskelumahdollisuuksista)
Opinto-ohjaus

voisi

muuntokoulutettavillekin

olla
enemmän

mainostettua, ajattelin sitä tässä juuri eräänä
päivänä, että pitäisi varmaan ottaa yhteyttä
opoon ja kysellä kaikkia käytännön vinkkejä ja
asioita. En ole vain vielä ehtinyt...
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Luennoista,

tenteistä

tiedottaminen

ja

keskitetysti

tärkeistä
ja

asioista

ajoissa,

jotta

työssä käyvät henkilöt voivat sovittaa työn,
opinnot

ja

vapaa-ajan

kalenteriinsa.

Etäopetuksessa ehdoton edellytys on riittävä
kuvan- ja äänenlaatu, jotta opetuksesta olisi
hyötyä ja motivaatio luentoihin osallistumiseen
säilyisi.

162

4. LÄHTEET

Jutila, S. (2004). Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden
ajankäytön seuranta.
Karjalainen, A., Alha, K., & Jutila, S. (2003). Anna aikaa ajatella.
Suomalaisen yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. Oulun
yliopisto: Opetuksen kehittämisyksikkö
Sähkö- ja tietotekniikan osaston – esite. (2002). Oulun yliopisto.
TAKOMO – Tietoteollisuuden DI-muuntokoulutus
http://www.ee.oulu.fi/~terho/index.html. 3.11.2003
Vapailla vesillä. Opetuksen kehittämisen suuntaviivoja Oulun
yliopistossa. (2000). Lapinlampi, T. (Toim.)
Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunta. Oulun yliopisto.
Oulu: Oulun yliopistopaino.

163
LIITE 1/1

Esitietolomake

Nimi___________________________________________
Syntymäaika __________________________________
1. Sukupuoli

Nainen

2. Tiedekunta ja koulutusohjelma
3. Opintojen vuosikurssi

Mies
_________________
(valitse:1,2,3,4,5,N, M=muuntokoulutus)

4. Siviilisääty
Naimaton
Leski
Avioliitto
Avoliitto
Eronnut
Seurustelusuhteessa
5. Lasten lukumäärä
6. Työssäkäynti varsinaisen opiskeluajan rinnalla (tutkimuksen aikana)
En käy työssä
Osa-aikainen työ
Kokopäiväinen työ
7. Työssäolon viikkotuntimäärä (KESKIMÄÄRÄINEN)
En käy työssä
1-10 h/vko
11- 20 h/vko
21- 30 h/vko
31- 40 h/vko
yli 40 h/vko
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LIITE 1/2

8. Vastaako työ omaa koulutustasi/opiskeluasi?
En käy työssä
Ei
Kyllä

9. Paljonko keskimäärin käytät aikaa harrastuksiin viikossa?
0 - 1 h /vko
n. 5 h/vko
n. 10 h/vko
n. 20 h/vko
n. 30 h/vko
n. 40 h/vko
yli. 40 h/vko

10. Opiskelen mieluiten (Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa opiskelutyyliäsi.)
Käymällä lähes kaikilla luennoilla/harjoituksissa ja tekemällä annetut tehtävät
Käyn vain harvoilla luennoilla/harjoituksissa
Keskityn ensisijaisesti harjoituksiin
En osallistu ohjattuun opetukseen vaan keskityn ensisijaisesti tentin läpäisemiseen
Jokin muu tapa
10.1. Jos vastasit edellisessä kohdassa ”jokin muu tapa”, niin kerro tässä mikä?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
11. Koen opiskelun olevan
helppoa
raskasta
minulle sopivaa
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12. Opetuksen laatu omalla osastolla tähän mennessä
Erinomaista
Hyvää
Melko hyvää
Kohtalaista
Tyydyttävää
Huonoa
13. Opiskelumotivaatio tällä hetkellä
Erinomainen
Hyvä
Melko hyvä
Kohtalainen
Tyydyttävä
Huono
14. Tavoitteeni opiskelussa on
oppia ymmärtämään kurssilla opetetut asiat
ensisijaisesti läpäistä kurssi
muu
14.1. Jos vastasit edellisessä kysymyksessä ”muu”, niin kerro tässä mikä?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
15. Montako vuotta tästä eteenpäin luulet menevän, jotta valmistut?
___________________________________________________________________
16. Saatko riittävästi ohjausta oppimisen tueksi?
Kyllä
Ei
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17. Onko sinulla aikaisempia korkeakouluopintoja (yo tai amk) jollain toisella alalla tai toisessa
korkeakoulussa?
Ei
Kyllä
17.1. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”, niin kerro tässä missä?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
18. Kerro lyhyesti miten opetus/opiskelu pitäisi järjestää, jotta se olisi hyvää, laadukasta ja että opiskelijat
oppisivat tehokkaasti asioita.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________
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LIITE 2/1

Nimi:
klo
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20-21
21-22
22-23
23-24
24.00-01.00

Reaaliaikainen lukujärjestys
ma10.02 o.tapa

ti 11.02

o.tapa

ke 12.02

o.tapa

to 13.02

viikko:
o.tapa pe 14.02 o.tapa

la 15.02

o.tapa

su 16.02

o.tapa
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Ensimmäiseen sarakkeeseen tulee opintojakson koodi. Esimerkiksi Johdatus ohjelmointiin kurssin koodi on 811122P.
Koodit löytyvät esimerkiksi opinto-oppaasta.
Toiseen sarakkeeseen tulee o.tapa = opiskelutapa (myös työt ja harrastukset)

KIRJOITA TÄHÄN OMAT VAlLITSOPISKELUTAVAT ON LUETELTU SEURAAVASSA:
Kurssi:

KOODI

L=luento
H=harjoitukset
HT=harj.teko yksin
OL=omaa lukua
ST=selostuksen tekoa itsenäisesti
KT=kotiteht.teko itsenäisesti
TL=tenttiin lukua itsenäisesti
STR=selostuksen tekoa ruhmässä
KTR=kotiteht.teko ryhmässä
TLR= tenttiin lukua ryhmässä
HTR=harj.teko ryhmässä
OR=opiskelua ryhmässä
E=ennakoimaton tekijä eli koulusta/opiskelusta vapaata esim. lasten tai oman
sairauden takia, äiti tuli yllättäen jne.
OLHar = opiskeluun liittyvät harrastukset
Har = harrastukset
Te=tentissä
M=muu = muu opiskelutapa kuin yläpuolella annetut
T = Työ= työssä oloa
S = siirtyminen paikasta toiseen (jos siirtyminen n.1/2 tuntia se merkitään
ei tarvitse merkitä 15 min siirtymisiä)
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Tutkimuspalaute
Nimi ___________________________________________
Syntymäaika __________________________________
1. Ajankäyttöä kuvaavien seurantalomakkeiden täyttäminen oli
(1=helppoa…5=raskasta/vaikeaa)
1
2
3
4
5
2. Opiskelin määrällisesti tutkimuksen aikana
normaalisti
enemmän kuin normaalisti
vähemmän kuin normaalisti
2.1. Jos vastasit edelliseen kysymykseen enemmän/vähemmän kuin normaalisti, niin
kerro tässä miksi?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Tutkimuksen kuluessa opiskelutapani (luennoilla/harjoituksissa käyminen, ryhmässä
opiskelu jne.)
pysyi samanlaisena koko ajan
muuttui tutkimuksen kuluessa
3.1. Jos vastasit edellisessä kysymyksessä ”muuttui tutkimuksen kuluessa”, kerro
tässä miten, miksi?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4. Pystyitkö osallistumaan tutkimuksen aikana kaikkeen siihen ohjattuun opetukseen,
johon olisit halunnut osallistua?
Kyllä
En
4.1. Jos vastasit edellisessä kysymyksessä ”en”, kerro tässä miksi?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Todelliset opiskeluun käyttämäni tuntimäärät yllättivät minut.
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
6. Tutkimuksen kuluessa motivaatio opiskeluun on
kasvanut
vähentynyt
pysynyt ennallaan
6.1. Jos vastasit edellisessä kysymyksessä ”kasvanut/vähentynyt”, kerro tässä miksi?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Opiskelumotivaationi on tällä hetkellä
Erinomainen
Hyvä
Melko hyvä
Kohtalainen
Tyydyttävä
Huono

8. Aion opiskella tästä eteenpäin
samalla tavalla kuin tutkimuksen aikana
vähemmän kuin tutkimuksen aikana
enemmän kuin tutkimuksen aikana
8.1. Jos vastasit edellisessä kysymyksessä ”vähemmän/enemmän”, kerro tässä miksi?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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9. Ajankäytön seuranta on jäsentänyt työn ja opiskelun välistä suhdetta
ei
kyllä
9.1. Jos vastasit edellisessä kysymyksessä ”kyllä”, kerro tässä miten?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Anna palautetta tutkimuksesta (järjestelyistä, toimivuudesta, tarpeellisuudesta,
hyödyllisyydestä, seurantalomakkeen täyttämisestä yms.)
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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1. JOHDANTO
Urheilu- ja koulutusuran yhdistäminen on haasteellista ja vaatii
urheilijalta ajallista panostusta mitä korkeammalle urheilija urheilussa
ja koulutuksessa edistyy. Ajanhallinta onkin osoittautunut tärkeäksi ja
vaikeaksi yksittäiseksi urheilijoiden elämänhallinnan alueeksi urheiluja elämänuraa koskevissa tutkimuksissa. Kysymystä urheilijoiden
korkeakouluopinnoista

ja

opintopoluista

on

kuitenkin

tutkittu

suhteellisen vähän. Tutkimatonta aluetta on myös urheilevan
opiskelijan päivittäinen ajankäyttö korkea-asteen koulutuksen aikana.
Yliopisto-opetuksen muutospaineet ja opetus- ja ohjausjärjestelmien
kehittäminen on tuonut yhä ajankohtaisemmaksi tietää erilaisten
opiskelijaryhmien tarpeista ja opiskelutavoista. Tarve kehittää etenkin
kilpa- ja huippu-urheilijoiden koulutusmahdollisuuksia on kasvanut,
sillä

viime

vuosina

Olympiakomitea

sekä

ovat

Opetusministeriö

peräänkuuluttaneet

että

nuorten

Suomen

urheilijoiden

koulutusurien kehittämistä. Oman lisänsä keskusteluun ovat tuoneet
uudet

toimintamallit,

jotka

kouluttautumismahdollisuudet

nostavat

erityiseen

urheilijoiden

asemaan.

Esimerkiksi

Ouluseutu Urheiluakatemia ja sen yhteistyöoppilaitokset ovat luoneet
verkoston,

jossa

kouluttautumista

tuetaan

urheilijoiden

opiskelipa

urheilija

päivittäisvalmennusta
miltei

missä

ja

tahansa

oppilaitosmuodossa.
Tarve selvittää Oulun yliopistossa opiskelevien kilpa- ja huippuurheilijoiden ajankäyttöä syntyi kilpa- ja huippu-urheilijoiden yliopistoopiskelumahdollisuuksia selvittävän ja kehittävän projektin aikana.
Kehittämistoiminnassa
Urheiluakatemiaan
opiskeluympäristöihin,

kiinnitettiin

huomiota

kuuluvien
opintojen

etenkin

Ouluseutu

yliopisto-opiskelijoiden

ongelmakohtiin

ja

joustaviin
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opintoratkaisuihin. Urheilijoiden ajankäyttöä koskeva seuranta tehtiin
lokakuussa
opiskelevien

2002.
kilpa-

Sen
ja

tarkoituksena

oli

huippu-urheilijoiden

selvittää

yliopistossa

kokonaisajankäyttöä

opiskeluun, valmennukseen ja muuhun toimintaan kuukauden aikana.
Seuranta toteutettiin erillisellä seurantalomakkeella, jota urheilijat
täyttivät päivittäin. Ajankäytön seurantaan osallistui 17 Ouluseutu
Urheiluakatemiaan kuuluvaa yliopisto-opiskelijaa eri tiedekunnista.
Mukana oli opiskelijoita 1-6. vuosikurssilta.
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2. AJANKÄYTÖN SEURANNAN
TOTEUTTAMINEN

Seurantaa varten laadittiin urheilevien opiskelijoiden kuukauden
ajankäyttö mittaava seurantalomake, jossa yhteenlaskettuja päiviä oli
32.

Seurantalomakkeen

täytettävä.

muoto

Urheilijoiden

tuli

oli

yksinkertainen

kirjata

ja

lomakkeeseen

helposti
päivittäin

käyttämänsä aika tunteina (myös viikonloppuisin). Opiskelua koskevat
mittarit

käsittivät

seuraavia

opiskelutapoja:

ohjattu

opetus

(kontaktiopetustunnit), tehtävät ja kirjalliset työt, muu itsenäinen
opiskelu, tenttivalmistelut, opintojen suunnittelu ja muu asioiden
järjestely.

osallistu-

tehtävien

muu

tenttiin

opintojen

yleinen

minen

ja kirjall.

itsenäi-

lukemi-

suunnit-

pähkäily:

opetus-

töiden

nen

nen

telu,

ilmoitus-

tilanteisiin

tekeminen

opiskelu

ja

opintojen

taulut

(luennot,

(laskut,

valmis-

järjeste-

oppaat,

harjoituk-

kotitehtä-

tautu-

lyt; esim.

kisoihin

set,

vät...

minen

aikaa

ilmoittau-

seminaarit

kirjastos-

vievien

tuminen

jne.)

sa,

opintojen

jne.

tuutortu-

järjestämi-

Päivä-

vassa,

nen

määrä

kuppila-

(opettajat,

pöy-

kaverit

dissä)

yms.)

Esim.
30.1. 02

tuntia

tuntia

2

2

tuntia

tuntia

tuntia

tuntia

2,5

Taulukko 1. Seurantalomakkeen opiskelua mittaavat ajankäytön
arviointikohdat ja esimerkki seurantalomakkeen täyttämisestä
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Opiskelijoiden tuli arvioida myös, kuinka paljon aikaa heiltä menee
siirtymisiin

valmennuspaikalta

pyydettiin

kirjaamaan

yliopistoon

ylös

ja

päinvastoin.

Ouluseutu

Heitä

Urheiluakatemian

lajivalmentautumiseen käytetty aika ja omatoiminen harjoittelu sekä
matkat, leirit ja kilpailut. Urheilijoiden ajankäytölle tärkeäksi mittariksi
määriteltiin myös aktiivinen lepo. Tällä tarkoitettiin urheilijoiden
palautumiseen liittyviä toimintoja, jolloin ei tehdä fyysistä työtä.

siirtyminen

valmennukseen

matkat,

aktiivinen

valmennus- käytetty aika

leirit,

lepo:

paikoille

(ohjattu, OSUA:n

kilpailut

päiväunet,

<----->

valmennus ja

kirjan

siirtyminen

omatoiminen

lukeminen

yliopistolle

harjoittelu)

tuntia

tuntia

tuntia

tuntia

Taulukko 2. Seurantalomakkeen valmentautumista mittaavat
ajankäytön arviointikohteet

Ajankäytön
opiskelijoiden

seurantalomakkeessa
ruokailuun,

yöuneen käytetty aikaa.

kysyttiin

vapaa-aikaan

myös

(perhe,

urheilevien

seurustelu)

ja
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Urheilijat saivat kirjoittaa seurantalomakkeen taakse ajankäytön
seurantajaksolla ilmentyvistä erityisistä tekijöistä, jotka vaikuttivat
merkitsevästi opiskeluun ja urheiluun liittyvään ajankäyttöön, kuten
esimerkiksi työssä käyminen. Samalla heidän tuli arvioida, missä
määrin ne aiheuttivat poikkeamaa tavanomaiseen tilanteeseen.
Seurantaan valittiin kaikki Ouluseutu Urheiluakatemiaan kuuluvat
ylipisto-opiskelijat
Urheiluakatemiaan

(n=31).

Seurannan

kuuluvaa

täytti

17

yliopisto-opiskelijaa.

Ouluseutu
Näin

ollen

vastausprosentiksi muodostui 55 %. Suurin osa vastanneista (n=11)
opiskeli teknillisessä tiedekunnassa. Loput vastanneista (n=6) olivat
muista tiedekunnista, kuten humanistisesta, luonnontieteellisestä,
taloustieteellisestä ja lääketieteellisestä tiedekunnasta. Seurantaa
osallistui eri lajien urheilijoita. Urheilulajeja olivat hiihtosuunnistus,
lentopallo, lumilautailu, paini, suunnistus, uinti ja yleisurheilu.
Urheilijoilta kerätty aineisto käsiteltiin Exel -taulukko-ohjelmalla. Tämä
lisäksi

käytettiin

joitakin

tilastollisia

riippuvuussuhteiden tarkasteluun.

menetelmiä

muuttujien
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3. URHEILEVIEN OPISKELIJOIDEN
KOKONAISAJANKÄYTTÖ
Ajankäytön

seuranta

osoitti,

että

urheilijat

olivat

osallistuneet

opetustilanteisiin sekä harjoitelleet saman verran (kummankin osuus
on 10 % opiskelijoiden ajankäytöstä.) Urheilijoiden kokonaisajasta 3 %
oli kulunut kirjallisten töiden tekemiseen ja tenttiin valmistautumiseen.
Muuhun itsenäiseen opiskeluun oli käytetty 2 % kuukauden
kokonaisajasta, kuten myös opintojen suunnitteluun. Urheilijoiden
ajankäytöstä 14 % kohdistui vapaa-aikaan. Ruokailuun liittyvä
ajankäyttö vei 5 %:a urheilijoiden kokonaisajankäytöstä, kun taas
matkat, leirit ja kilpailut saivat 4 %:n osuuden mitatuista ajankäytön
mittareista. Urheilijoiden ajankäytöstä 41 % koski yöunta. Taulukossa
3

on

kuvattu

urheilijoiden

prosentteina lokakuussa 2002.

kokonaisajankäytön

jakautumista
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Ajankäytön

Urheilijoiden

mittarit

kokonaisajankäyttö
prosentteina

Osall. opetustilanteisiin

10 %

Kirjalliset työt

3%

Muu, itsenäinen opiskelu

2%

Tenttiin valmistautuminen

3%

Opintojen suunnittelu

2%

Siirtymiset

3%

Valmennus

10 %

Matkat, leirit, kilpailut

4%

Ruokailu

5%

Aktiivinen lepo

3%

Vapaa-aika

14 %

Yöunet

41%
100 %

Yhteensä

Taulukko 3. Urheilijoiden ajankäytön kokonaisjakauma

3.1 Opiskeluun käytetty aika

Seuranta antoi jotain tietoa urheilevien opiskelijoiden opiskelutavoista.
Se osoitti, että urheilijoiden opiskelua koskevasta ajasta eniten
käytettiin

aikaa

ohjattuihin

opetustilanteisiin,

joihin

oli

kulunut

keskimäärin 17 tuntia viikossa. Toiseksi eniten käytettiin aikaa
kirjallisiin töihin. Näihin meni keskimäärin 5,5 tuntia viikossa.
Seurannan mukaan urheilijat käyttivät noin 5 tuntia viikossa tenttiin
valmistautumiseen. Muuhun itsenäiseen opiskeluun urheilijoilla meni
keskimäärin 4,5 tuntia viikossa sekä opintoja koskeviin järjestelyihin ja
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suunnitteluun käytettiin aikaa 2,5 tuntia viikossa.

Kuvassa 1 on

esitetty urheilijoiden eri opiskelutapoihin käyttämä keskimääräinen
aika viikossa.

18
16

17

Tuntia viikossa

14
12
10
8
6

5,5

4

4,5

5

2

2,5

0
Opetus

Kirj.työt

Its.Opisk

Tentti

Suunn.

Opetus =
Ohjattu opetus
Kirj.työt =
Kirjalliset työt
Its.opisk.=
Itsenäinen opiskelu
Tentti =
Tenttiin
valmistautuminen
Suunn.=
Opintojen
suunnittelu
ja järjestely

Kuva 1. Urheilijoiden eri opiskelutapoihin käyttämä keskimääräinen
aika viikossa

Seurantalomakkeeseen

ei

ollut

mahdollista

luetella

kaikki

opiskelutapoja. Tämä on voinut rajoittaa seurantaan osallistuneiden
vastauksia. Lisäksi seurannan ajankohta ja eri tieteenalojen opetus- ja
opiskelutavat ovat voineet vaikuttaa seurannasta saatuihin tuloksiin.
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Opiskelu

ja

valmentautuminen

yhdessä

asettavat

haasteensa

urheilijan ajanhallinnalle. Opiskeluun käytettävään aikaan vaikuttaa
se, missä vaiheessa urheilu-uraa urheilija on, kuinka paljon hän
harjoittelee

ja

kuinka

usein

hänellä

on

leirejä

ja

kilpailuja.

Tavoitteellinen opiskelu ja valmennus voi johtaa urheilijan väsymiseen
varsinkin, jos urheilijalla on usein määrällisesti raskaita opiskelu- ja
urheiluharjoitteluviikkoja.
opiskeltavien

kurssien

Oman

haasteensa

vaativuustaso,

joka

ajanhallinnalle
voi

lisätä

tuo

asioiden

oppimiseen käytettävän ajan tarvetta.
Urheilevalle opiskelijalle ensimmäinen opiskeluvuosi on etenkin
valmennuksen

ja

opiskelun

yhteensovittamisesta

muodostuvien

ongelmakohtien ratkomista. Urheilijat ovat pohtineet, miten he voisivat
suunnitella ja organisoida opinnot niin, että kilpaurheilun edellyttämä
harjoittelumäärä

(vähintään

valmentautuminen)

2

kertaa

mahdollistuisi.

päivässä

tapahtuva

Valintatilanteissa

urheilevat

opiskelijat ovat pohtineet muun muassa osallistumista aamulla
järjestettävään

opetukseen

tai

Ouluseutu

Urheiluakatemian

valmennukseen, kurssin siirtämistä toiseen ajankohtaan ja sen
vaikutusta opintojen etenemiselle.
Yliopisto-opiskelu
persoonallista

vaatii

panostusta

urheilevalta
osallistua

opiskelijalta

opetukseen,

vahvaa

systemaattista

opintojen suunnittelua ja vahvaa tarvetta järjestää tarpeeksi aikaa
opiskeluun.

Urheilevilla

opiskelijoille

voi

olla

opiskelutapoihin,

itsetuntemukseen, vertaisryhmän vuorovaikutussuhteiden luomiseen,
rahoitukseen ja uravalintoihin liittyviä ongelmia. Näiden lisäksi
urheilevat

opiskelijat

kohtaavat

useammin

ajan

puutteesta

fyysisestä väsymyksestä johtuvia ongelmia kuin muut opiskelijat.

ja
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3.2. Valmentautuminen ja muu päivittäistoiminta

Urheilijat käyttivät keskimäärin 16 tuntia viikossa valmentautumiseen.
Tämä koski Ouluseutu Urheiluakatemian lajivalmennustunteja ja
urheilijan omatoimista harjoittelua. Urheilijat valmentautuivat myös
matkojen, leirien ja kilpailujen aikana. Tämän seurannan aikana
urheilijat olivat keskimäärin käyttäneet 8,5 tuntia viikossa matkoihin,
leireihin ja kilpailuihin. Tärkeä osa urheilijoiden valmennusta oli
aktiiviselle levolle jätetty aika. Tähän urheilijat olivat käyttäneet
keskimäärin

4,5

tuntia

viikossa.

Kun

urheilijoiden

puhtaasti

valmennukseen käytettyyn viikkotuntimäärään lisätään kilpailu- ja
leiritoiminta sekä matkat ja laskuun mukaan otetaan urheilijoiden
aktiivisen

levon

määrä,

tulee

yhteenlasketuksi

valmennustuntimääräksi 29 tuntia.
Urheilijat käyttivät vapaa-aikaan keskimäärin 21,5 tuntia viikossa.
Vapaa-aikaan sisältyi muun muassa matkat kotiin, perhe- ja
ystävyyssuhteet, seurustelu ja muut harrastukset. Kuvassa 2 on
esitetty urheilijoiden valmentautumiseen ja muuhun päivittäiseen
toimintaan käytetty aika.

186

70

Tuntia viikossa

60

66

50
40
21,5

30
20

5,5

16
8,5

8,5

4,5

10
0
Si

Va

Ma

Ru

Le

VA

Uni

Si = Siirtymiset
Va =Valmentautuminen
Ma= Matkat, leirit ja
kilpailut
Ru= Ruokailu
Le= Aktiivinen lepo
VA= Vapaa-aika
Uni= Yöunet

Kuva 2. Urheilijoiden valmentautumiseen ja muuhun toimintaan
käyttämä keskimääräinen aika viikossa

Seurantalomakkeessa ei kysytty erikseen työhön käytettyä aikaa.
Tämä olisi ollut tarpeellista, sillä seurannan jälkeen ilmeni, että neljä
urheilijaa oli käynyt osa-aikaisessa työssä seurannan aikana. Se oli
vienyt jonkin verran aikaa viikoittain. Lisäksi olisi ollut hyvä kysyä
myös sairasteluihin, lääkärissä käynteihin ja urheilijan testaukseen
käytettyä aikaa.
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3.3 Opiskeluun ja valmentautumiseen käytettyjen aikojen
vertailu

Urheilijoiden
selvitettiin
’Opiskelu’

opiskeluun

ja

muodostamalla
-luokkaan

valmentautumiseen
ajankäytön

sijoitettiin

käytettyä

mittareista

seuraavat

mittarit:

aikaa

pääluokkia.
’opetukseen

osallistuminen’, ’kirjalliset työt’, ’muu itsenäinen opiskelu’, ’tenttiin
valmistautuminen’

ja

’opintojen

suunnittelu’.

Samalla

laskettiin

aineistosta kaikkien näiden ajankäyttömittareiden kuukausituntimäärät
yhteen. Valmentautumista

kuvaavaan luokkaan liitettiin mittarit

’valmennukseen käytetty aika’, ’matkat, leirit ja kilpailut’ ja ’aktiivinen
lepo’. Myös näiden mittareiden tuntimäärät laskettiin yhteen ottaen
huomioon, että urheilijoiden matkustaminen ei varsinaisesti ollut
valmennustoimintaa, mutta joka oli voinut sisältää kilpailutoimintaan
liittyviä psyykkisen valmentautumisen harjoituksia.

Omina luokkina

pysyivät siirtymiset, ruokailu, vapaa-aika ja yöunet. Yhteenlasketuista
kuukausituntimäärästä

laskettiin

viikkotuntimäärät.

Luokittelun

tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon urheileva opiskelija käyttää
kuukaudessa ja viikossa aikaa eri toimintoihin, etenkin opiskeluun ja
valmentautumiseen.

Taulukossa

3

esitetään

keskimääräinen ajankäyttö kuukaudessa ja viikossa.

urheilijoiden
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Keskimääräinen

Keskimääräinen

ajankäyttö

ajankäyttö

kuukaudessa

viikossa

Opiskelu

137 tuntia

34,5 tuntia

Siirtymiset

22 t

5,5 t

Valmentautuminen

115 t

29 t

Ruokailu

34 t

8,5 t

Vapaa-aika

86 t

21,5 t

Yöunet

263 t

66 t

Taulukko 3. Urheilevien opiskelijoiden keskimääräinen ajankäyttö
kuukaudessa ja viikossa

Tulosten

perusteella

seurantaan

osallistuneet

urheilijat

olivat

käyttäneet opiskeluun keskimäärin 137 tuntia kuukaudessa. Urheilijat
olivat

siten

opiskelleet

keskimääräinen

34,5

tuntia

viikossa.

Valmentautumiseen urheilijoille oli mennyt 115 tuntia kuukaudessa.
Viikossa urheilijat olivat valmentautuneet keskimäärin 29 tuntia.
Kolmanneksi

merkittäväksi

osa-alueeksi

muodostui

vapaa-aika.

Vapaa-aikaan urheilijat käyttivät 86 tuntia kuukaudessa. Viikossa
urheilevat opiskelijat olivat voineet käyttää 21,5 tuntia vapaa-ajan
toimintoihin.
Seuranta osoitti, että keskimäärin urheilija opiskeli ja valmentautui
yhteensä 252 tuntia kuukaudessa. Tämä tarkoitti 63 tunnin ”työtä”
viikossa.
Aineiston perusteella eniten opiskeluun käytettiin aikaa 51,5 tuntia
viikossa. Aineistosta ilmeni, että kyseinen urheilija opiskeli toisella
vuosikurssilla. Valmentautumiseen urheilija oli käyttänyt 23 tuntia
viikossa. Seuranta osoitti, että suurin valmennukseen käytetty
tuntimäärä

oli

41

tuntia

viikossa.

Valmennuksen

suuri
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viikkotuntimäärä selittyi sillä, että kyseisellä urheilijalla oli ollut vaativia
leiriviikkoja,

joissa

harjoitteluviikkoa

harjoittelutuntimäärät

suuremmat.

Ajankäytön

olivat

tavallista

seurannassa

vähiten

opiskeluun oli käytetty 12 tuntia viikossa ja valmentautumiseen 11
tuntia viikossa.
Urheilijat

käyttivät

keskimäärin

5,5

tuntia

viikossa

siirtymisiin

valmennuspaikalta yliopistoon ja päinvastoin. Eniten siirtymiseen oli
käytetty aikaa 10 tuntia viikossa. Urheilijoiden mukaan yleinen
kulkuväline

oli

polkupyörä.

Osa

opiskelijoista

käytti

julkisia

ajoneuvoja. Vain muutamalla oli ollut mahdollisuus käyttää autoa.
Urheilijoiden asuinpaikka oli yleensä joko valmennuspaikan lähellä tai
yliopiston lähellä.
Seurannan mukaan urheilijoilta kului ruokailuun 8,5 tuntia viikossa.
Urheilijat nukkuivat keskimäärin 66 tuntia viikossa. Tämä merkitsi 9
tunnin päivittäistä yöunta. Vähiten yöuneen oli käytetty aikaa 53 tuntia
viikossa, joka merkitsi 7,5 tuntia päivässä. Kaiken kaikkiaan
nukkumiseen oli käytetty vaihtelevasti aikaa. Urheilijoiden vastaukset
vaihtelivat aina 4 tunnin yöunesta 11 tunnin yöuniin. Joukkuelajin
opiskelijoiden mukaan harjoituksien ajankohta myöhään iltaisin ja
varhain aamuisin vaikuttivat yöunen määrään. Myös matkojen, leirien
ja kilpailujen aikana urheilijoiden yöunet olivat jääneet vähemmälle.
Seurannassa ei kysytty erikseen esim. taloudenhoitoon käytettyä
aikaa. Tätä olisi voitu kysyä, sillä seurannasta saadun palautteen
perusteella

kotiaskareet

vievät

urheilijoiden

päivästä

tietyn

tuntimäärän.
Analysoitaessa valmennukseen käytetyn ajan ja opiskelun suhdetta
saatiin vaihtelevia tuloksia. Jos kaikki seurantaan osallistujat pidettiin
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mukana analyysissä, korrelaatio oli miltei nolla. Kuvassa 3 on kuvattu
opiskeluun ja valmentautumiseen käytetty aika korrelaatiomatriisissa.
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Kuva 3. Opiskeluun ja valmentautumiseen käytetyn ajan suhde
korrelaatiomatriisissa

Jos aineistosta poistettiin ’4 vähiten opiskeluun aikaa käyttänyttä’
(joista kolmella oli huomattavan paljon kirjaamattomia toimintoja)
korrelaatiokertoimen arvoksi saatiin –0.4 (n=12, p-arvo.18).

Kun

aineistosta poistettiin 3 eniten opiskeluun aikaa käyttänyttä vastaajaa,
korrelaatiokertoimen

arvoksi

saatiin

+0.6

(n=13,

p-arvo.

03).

Urheilijoiden ajankäytön seurannasta saatu aineisto ei siis anna
yksiselitteistä kuvaa opiskeluun ja valmennuksen käytetyn ajan
suhteesta. Esimerkiksi negatiivisen korrelaation osalta voitaisiin
päätellä,

että

opiskeluun

valmennustuntimäärä pienenee.

käytetyn

ajan

kasvaessa

Jos aineistoa tulkitaan positiivisen

korrelaatiotuloksen perusteella, voidaan todeta, että opiskeluun
käytetyn ajan kasvaessa myös valmennukseen käytetty aika kasvaa.
Tämän aineisto osoitti, että opiskelun ja valmennuksen välinen
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ajankäytön

suhde

on

vaihteleva.

Sekoittavana

ja

tuloksiin

vaikuttavana tekijänä voidaan pitää eri urheilulajien vaatimaa
valmennustuntimäärää. Tämän kontrollointi edellyttäisi suuremman
aineiston ja taustatietojen tutkimisen.
Yhtenä merkittävänä tuloksena havaittiin opiskelijoiden vuosikurssin ja
opiskeluun käytetyn ajan suhde.

Tulosten mukaan opiskeluun

käytettiin vähemmän aikaa, mitä pidemmälle opinnoissa oltiin edetty
(negatiivinen korrelaatiokerroin –0.7) Eniten opiskeluun käyttivät aikaa
ensimmäisen

ja

toisen

vuosikurssin

opiskelijat.

Tulos

on

mielenkiintoinen, sillä yleensä ottaen tuskin pitää paikkaansa että
opiskeluun käytetty aika keskimäärin vähenisi mitä pidemmälle
opinnoissa edetään (1.-6.opiskeluvuoden osalta). Tämä tulos antaa
toisaalta aihetta pohtia, mihin urheilijat käyttävät aikaansa ylemmillä
vuosikursseilla? Nimittäin ainakaan kilpailumatkoja ja leiritysten
määrästä ei urheilijoiden verkkaiseen opiskelutahtiin löydetty selitystä.
Myöskään valmennustuntimäärä ei riitä pelkästään selittämään syytä
opiskeluun käytetyn tuntimäärän vähyyteen. Kuvassa 4 on kuvattu
urheilijoiden viikkotuntimäärää eri vuosikurssien suhteen.
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Kuva 4. Kuvassa on esitetty urheilijoiden keskimääräinen ajankäyttö
viikossa eri vuosikurssien mukaan

Aineiston perusteella ensimmäisen ja toisen vuosikurssin urheilijat
opiskelevat keskimäärin 38

tuntia viikossa. Puolestaan 3-

6

vuosikurssin urheilijat opiskelivat keskimäärin 22 tuntia viikossa.
Valmentautumiseen
Vanhemman

aikaa

vuosikurssin

oli

käytetty

urheilijat

miltei
olivat

saman

verran.

valmentautuneet

keskimäärin 22,5 tuntia viikossa, kun taas 1-2 vuosikurssin opiskelijat
olivat valmentautuneet 22 tuntia viikossa.
Aineistoa tutkittiin tarkemmin erilaisten opiskelutapojen suhteen ja
jaettiin opiskelu sen mukaan, oliko se omatoimista vai osallistuvaa.
Kun aineistosta oli poistettu 4 vähiten opiskelevaa oli yhteys
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opetukseen osallistumisen ja valmentautumisen välillä hyvin selvä (r=.67, p=.013). Tämä tarkoittaisi sitä, että mitä enemmän urheilijat
käyttävät valmennukseen aikaa, sitä vähemmän he osallistuvat
opetustilanteisiin. Samoin selvisi, että opetukseen osallistumisen ja
kilpailujen, leirien ja matkojen väliltä löytyi negatiivinen korrelaatio (r=.72, p=.005). Tämä tulos osoittaa sen, että urheilijat eivät ole
seurannan aikana voineet osallistua opetustilanteisiin matkojen, leirien
ja kilpailujen aikana.
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4. URHEILULAJIEN VÄLINEN VERTAILU
Seurantaan

osallistui

eri

lajien

kilpaurheilijoita.

Lajeja

olivat

hiihtosuunnistus, lentopallo, lumilautailu, paini, suunnistus, uinti ja
yleisurheilu.

Taulukossa

4

on

koottu

yhteen

seurantaan

osallistuneiden urheilijoiden urheilulaji ja vuosikurssi.

Urheilulaji

1 vsk.

Hiihtosuunnistus

1

Lentopallo

1

Lumilautailu

1

2 vsk.

3. vsk.

4 vsk.

5. vsk.

2

1

1

Paini

1

Suunnistus

1

Uinti

2

1

Yleisurheilu

3

1

Yhteensä

9

2

1
2

2

2

Taulukko 4. Seurantaan osallistuneiden urheilulaji ja vuosikurssi

Eri urheilulajit vaativat erilaista valmennus- ja harjoittelurytmitystä
vuoden

aikana.

Sen

vuoksi

yhdeksi

mielenkiinnon

kohteeksi

muodostui urheilijoiden ajankäyttöä eri lajien mukaan. Kuvassa 5 on
havainnollistettu urheilijoiden viikossa käytettyä aikaa seurannan
pääluokkien ja urheilulajin mukaan.
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Kuva 5. Urheilijoiden keskimääräinen ajankäyttö eri urheilulajien
mukaan.

Seurannan aikana uimarit käyttävät eniten aikaa opiskeluun (h= 38),
valmentautumiseen (h=35) ja vapaa-aikaan (h=31). Seurantaan
vastasi 3 uimaria: kaksi oli 1 vuosikurssin opiskelijaa ja 1 toisen
vuosikurssin opiskelija. Yleisurheilijat (n=5) käyttivät enemmän aikaa
opiskeluun kuin valmentautumiseen. Opiskeluun he olivat käyttäneet
keskimäärin 37 tuntia ja valmennukseen 14 tuntia viikossa. Heistä 3
oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, 1 toisen vuosikurssin
opiskelija ja 1 viidennen vuoden opiskelija. Lentopalloilijat keskittyivät
enemmän valmentautumiseen kuin opiskeluun seurannan aikana.
Opiskeluun

lentopalloilijat

olivat

käyttäneet

27

tuntia

ja

valmentautumiseen 31 tuntia viikossa. Yksi heistä oli ensimmäisen
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vuosikurssin opiskelija, 2 kolmannen vuosikurssin opiskelijaa, 1
neljännen vuosikurssin opiskelija ja 1 viiden vuosikurssin opiskelija.
Kuviossa diagrammi ’muut lajit’ pitää sisällään 4 urheilijaa, joiden
lajeina oli lumilautailu, hiihtosuunnistus, paini ja suunnistus. Heistä 1
opiskeli ensimmäisellä vuosikurssilla, 2 toisella vuosikurssilla ja yksi
neljännellä vuosikurssilla. Muiden lajien kohdalla opiskeluun käytettiin
enemmän aikaa kuin valmentautumiseen. Opiskeluaikaa oli kertynyt
viikossa 32 tuntia ja valmennustunteja 22 tuntia.
Seurantaan

osallistuneista

urheilijoista

suurin

osa

opiskeli

ensimmäisellä vuosikurssilla. Tämä vaikuttaa seurannasta saatujen
tulosten luotettavuuteen, sillä jos mukaan olisi saatu enemmän
vanhemman vuosikurssin opiskelijoita, voisi aineistosta nousta esiin
paremmin

tilastollisesti

merkittäviä

tuloksia.

Seurantaan

osallistuminen oli kuitenkin vapaaehtoista eikä seurantaan erikseen
houkuteltu mukaan. Sen sijaan urheilijoita motivoitiin osallistumaan
seurantaan sillä, että he samalla voisivat arvioida omaa päivittäistä
ajankäyttöänsä.

Jälkeenpäin

saadun

palautteen

mukaan

osa

urheilijoista oivalsi, että ’aikaa arvioimalla’ voi myös kehittää
päivittäistä toimintaa ja hallita sen kuormittavuutta.
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5. YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT
Urheileville opiskelijoille tehty seuranta osoitti, että merkittävä osa
urheilijoiden viikoittaisesta ajankäytöstä kului valmentautumiseen
opiskelun ohella. Urheilijat tekivät keskimäärin 63 tunnin työviikkoa,
kun opiskeluun ja valmennukseen käytetty työmäärä laskettiin yhteen.
Seuranta osoitti myös, että urheilijat opiskelivat enemmän kuin
valmentautuivat viikoittain (keskimäärin 34,5 tuntia opiskeluun, 29
tuntia valmentautumiseen, johon on laskettu myös matkat). Vähiten
opiskeluun oli käytetty aikaa viikossa 12 tuntia ja valmennukseen 11
tuntia. Vapaa-aikaan urheilijat olivat käyttäneet keskimäärin 21,5
tuntia viikossa.
Urheilevien opiskelijoiden ajankäytöstä yllättävän suuren osuuden vei
päivittäinen siirtyminen valmennuspaikoilta yliopistoon ja päinvastoin.
Tähän oli käytetty keskimäärin 5,5 tuntia viikossa. Suurin osa
urheilijoista kulki polkupyörällä valmennuspaikan ja opiskelupaikan
väliä.
Opiskelutavoista eniten aikaa oli käytetty osallistumalla ohjattuun
opetukseen. Toinen keskeinen opiskelutapa oli kirjallisten töiden
tekeminen. Koska aineisto oli pieni ja osallistujista suurin osa oli
ensimmäiseltä vuosikurssilta, aineistosta ei saatu luotettavia tuloksia
siitä,

oliko

vuosikurssien

ja

erilaisten

opiskelutapojen

välillä

eroavaisuuksia. Tämä olisi ollut mielenkiintoista selvittää, sillä
merkittäväksi havainnoksi osoittautui vuosikurssin ja opiskeluun
käytetyn ajan välinen suhde. Aineistosta saatujen tulosten mukaan
ensimmäisen
vanhemman

vuosikurssin
vuosikurssin

opiskelija
opiskelija.

opiskeli

enemmän,

Seurannassa

ilmeni,

mitä
että

opiskeluun oli käytetty vähemmän aikaa, mitä pidemmälle opinnoissa
oltiin edetty.
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Seuranta

ei

antanut

yksiselitteistä

kuvaa

opiskeluun

ja

valmennukseen käytetyn ajan välisestä korrelaatiosta. Tämä voi
johtua ensinnäkin pienestä aineistosta. Luotettavampia tuloksia olisi
saatu, jos seurantaan olisi osallistunut enemmän urheilijoita. Myös
seurannan ajankohdalla oli merkitystä ja se vaikutti saatuihin tuloksiin.
Osa urheilijoista teki määrällisesti kevyitä valmennusviikkoja ja
pystyivät siten keskittymään opiskeluun. Esimerkiksi yleisurheilijoilla
oli

seurannan

aikana

kevyempi

harjoittelukausi,

kun

taas

lentopalloilijoilla ja talvilajien urheilijoilla oli määrällisesti vaativa
harjoittelukausi meneillään. Toinen tärkeä seikka on nostaa esille
opiskeluajankohta. Osa kursseista päättyi seurannan aikana, osa taas
alkoi seurannan puolivälissä tai sen loppuvaiheella. Näin ollen
opintoja koskeva kuormitus oli erilainen miltei jokaisella urheilijalla.
Urheilulajien ja opiskeluun käytetyn ajan välillä oli jonkin verran eroa.
Viikossa eniten opiskeluun käyttivät aikaa uimarit (38 tuntia) ja vähiten
aikaa käyttivät lentopalloilijat (27 tuntia). Suurin osa vastanneista oli
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.
Seurannassa
hygienian

ei

hoitoon

päivittäisestä

kysytty

taloudenhoitoon

käytettyä

ajankäytöstä

ja

henkilökohtaiseen

aikaa.

Nämä

kuitenkin

vievät

yllättävän

paljon.

Seurannassa

ei

myöskään kysytty työhön käytettyä aikaa. Tämä olisi ollut tarpeellista,
sillä osa urheilijoista oli käynyt töissä opiskelun ja valmennuksen
ohella.
Urheilijoiden

arviointeja

omasta

ajankäytöstään

ja

kokemuksia

ajankäytön seurantalomakkeen täyttämisestä olisi ollut hyvä kerätä
seurannan aikana tai heti sen jälkeen. Näin olisi saatu tarkempaa
tietoa urheilijoiden ajanhallinnasta, sen ongelmista ja jakautumisesta
opiskelun, urheilemisen ja muun elämän suhteen. Laadulliset
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vastaukset olisivat antaneet seurantalomakkeiden analysoinnille
lisäarvoa ja ehkä myös nostaneet seurannan luotettavuutta.
Seurannasta

saadut

lopulliset

tulokset

esiteltiin

Ouluseutu

Urheiluakatemian urheilijoille vasta 3 kuukauden kuluttua seurannan
jälkeen. Tällöin ilmeni joitakin urheilijoiden ajanhallintaan liittyviä
ongelmia. Urheilijat kokivat siirtymiset valmennus- ja opiskelupaikoille
aikaa vieviksi. Osa urheilijoista kävi myös töissä rahoittaakseen
opintonsa. Tämä oli lisännyt ajan arvioimista ja työn sovittamista
urheilun

ja

opiskelun

asettamiin

aikatauluihin.

Keskusteluissa

nostettiin esille opintojen aloitukseen liittyvät ongelmat ensimmäisenä
lukuvuonna sekä ylikuormittumistilanteet, jotka johtuivat opiskelun ja
valmennustoiminnan päällekkäisyyksistä. Samalla huomattiin, että
seurannan

ajankohdalla

oli

merkitystä

ja

keskustelua

käytiin

seurannan uusimisesta kevätlukukaudella. Seurantaa ei kuitenkaan
jatkettu, mikä tosin olisi tuonut lisäaineistoa urheilevien opiskelijoiden
ajankäytön seuraamiselle.
Tulevaisuudessa vastaavantyylistä seurantaa voisi tehdä kaksi tai
kolme kertaa lukuvuoden aikana esimerkiksi lokakuussa, helmikuussa
ja toukokuussa. Seurantaan osallistuvia urheilijoita tulisi kuitenkin olla
enemmän.

Kiinnostavaa

olisi

ottaa

erityiseen

tarkasteluun

ensimmäisen vuosikurssin urheilijat tai ne lokakuun 2002 seurantaan
osallistuneet urheilijat, jotka siirtyivät toiselle vuosikurssille lukuvuonna
2003–2004.

Pitkittäistutkimuksella

saataisiin

tarkempaa

tietoa

urheilijoiden kokonaisajankäytöstä. Seurantaa voisi edelleen kehittää
niin,

että

yhtenä

vertailupohjana

olisi

myös

urheilijoiden

opintomenestys.
Seuranta osoitti, mihin urheilevat opiskelijat olivat käyttäneet aikaansa
ja miten se oli jakautunut etenkin opiskelun ja valmennuksen suhteen.
Tietoa urheilijoiden opiskelutavoista, valmennustoiminnasta ja urheilu-
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ja koulutusuran yhteensovittamisen esteistä tarvitaan, jotta urheilevien
opiskelijoiden elämäntilannetta ja opiskelu- ja urheilu-uran eri vaiheita
voidaan ymmärtää paremmin. Tieto urheilijoista ja heidän yliopistoopiskelun

erityispiirteistä

tuo

asiantuntemusta

urheilevien

opiskelijoiden opintojen ohjaukseen ja neuvontaan sekä opintojen
suunnitteluun.
Tämä seuranta on osa kilpa- ja huippu-urheilijoiden korkea-asteen
koulutusmahdollisuuksia koskevaa selvitystä. Seuranta antaa hyvät
lähtökohdat

ymmärtää

urheilijan

tekemää

kokonaistyömäärää

opintojensa ja valmennuksensa eteen. Toisaalta se osoittaa myös,
että urheilevan opiskelijan ajanhallinnalla on todellinen merkitys. Aika
on urheilijalle monen tekijän summa.

