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1. ALKUSANAT 

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on herättänyt keskustelua julkisuudessa. On pohdittu, onko opiskelu 

liian stressaavaa ja onko opiskelijoilla mahdollisuus palautua opinnoistaan tarvittaessa. Miten 

samanaikainen työssäkäynti tai opintojen ohjaus vaikuttavat hyvinvointiin?  Löytyykö opiskelijoiden 

keskuudessa myös opiskeluinnostusta?  

 Kauppatieteet on ala, jota on pidetty muita aloja selkeämmin ammattiin orientoivana. Opiskelijat ovat 

usein kunnianhimoisia ja päämäärätietoisia. Tässä raportissa kysytäänkin, miten kauppatieteen opiskelijat 

voivat opinnoissaan ja millaiset asiat hyvinvointiin vaikuttavat.   

Tutkimus toteutettiin Turun kauppakorkeakoulun toimeksiantona. Sitä olivat toteuttamassa Turun 

kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin sekä tietojärjestelmätieteen aineen 

tutkimusmenetelmäkurssille osallistuneet keväällä 2011. Kurssille osallistuneet opiskelijat olivat mukana 

sekä rakentamassa kyselylomaketta että analysoimassa tutkimusaineistoa, mikä mahdollisti 

tutkimustaitojen opiskelun todellisen yrityksen ja todellisen tutkimuskysymyksen kautta. Toimeksianto loi 

myös kurssin vetäjille mielekkään kehikon opintojakson toteuttamiseen. 

2. TUTKIMUSASETELMA JA TAVOITE 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opiskelijoiden hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

kauppatieteellisellä alalla. Tutkimuksen osaongelmat ovat: 

1) Missä määrin opiskelijat kokevat opiskelun imua ja opiskelu-uupumusta? 

2) Miten opiskelun vaatimukset ja voimavaratekijät vaikuttavat hyvinvointiin? 

3) Miten erilaiset ura- ja opiskeluorientaatiot ovat yhteydessä hyvinvoinnin kokemiseen?  

 

Kuvio 1. Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen tausta-ajatuksena on, että erilaiset toisaalta henkilösidonnaiset taustatekijät, toisaalta 

opiskelusidonnaiset taustatekijät luovat sekä vaatimuksia että voimavaroja, joiden kautta hyvinvointi 

opinnoissa syntyy. Hyvinvointia on mitattu tutkimuksessa kolmella tavalla, opiskelu-uupumuksena, 



4 
 

innostuksena, sekä subjektiivisena kokemuksena hyvinvoinnista. Tutkimusasetelma on kokonaisuudessaan 

esitetty kuviossa 1. 

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTON KUVAILU 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat. Tutkimusaineisto kerättiin 

opiskelijoille osoitetulla www-kyselyllä kevään 2011 aikana. Kysely lähetettiin vuosikursseille 1-5 eli kaiken 

kaikkiaan 1300 henkilölle. Vastauksia kyselyyn saatiin 201, joten kyselyn vastausprosentti oli 15 %. Yksi 

vastaus jouduttiin hylkäämään puuttuvien tietojen takia. 

Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista yli puolet oli naisia. Naisia vastanneista oli 56 % ja miehiä 

vastaavasti 44 %. Vastaajista 177 oli syntynyt vuosina 1985 – 1991, tämä näkyy selvästi myös vastanneiden 

opiskelujen aloittamisvuodessa, joissa painottuvat melko tasaisesti vuodet 2006 – 2010. Suurin osa 

vastaajista oli 1-kurssilaisia (kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Opintojen aloitusvuosi aineistossa  (N=199) 

Vastanneista opiskelijoista puolet (N = 100) asuivat omassa taloudessa, millä tarkoitetaan omaa vuokra-

asuntoa tai omaa omistusasuntoa. Toiseksi eniten vastanneista (N = 64) asui puolisonsa kanssa omassa 

taloudessa.  Kolmanneksi suurin asumismuoto oli yksityisessä kimppakämpässä asuminen, esimerkiksi 

opiskelukavereiden kanssa. (N = 24). Vastanneista vähiten vain murto-osa asui vanhempiensa luona tai 

soluasunnossa. 

Vastanneiden pääaineissa painottuivat kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus sekä 

johtaminen. Lisäksi 22 vastannutta ei ollut vielä valinnut pääainettaan. Vastanneiden tarkempi 

pääainejakauma löytyy alla olevasta kuviosta (3). 

2010 
24 % 

2009 
23 % 

2008 
17 % 

2007 
16 % 

2006 
20 % 

2005 
0 % 

Opintojen aloitusvuosi 



5 
 

 

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden pääaine (N=198) 

Työssäkäynti opintojen ohessa näyttää olevan melko yleistä läpi opintojen. Kokoaikaisesti työskenteleviä oli 

8 opiskelijaa, kun taas osa-aikaisesti työssä kävi 98 opiskelijaa. Kaikilla vuosikursseilla ensimmäistä lukuun 

ottamatta työskentely oli yleisempää kuin päätoiminen opintojen suorittaminen ilman työssäkäyntiä (kuvio 

4). Peräti 65 % ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista ei työskennellyt, kun taas vastaavasti vähintään 

puolet vanhempien vuosikurssien opiskelijoista työskenteli vähintään osa-aikaisesti opintojensa ohella. 

Yleisesti ottaen työskentelyä voidaan pitää yleisenä mutta ei erottamattomasti osana opintoja. 

 

Kuvio 4. Työssäkäynnin ja opintopisteiden välinen yhteys (N=198) , työssäkäyvät opiskelijat ovat sekä koko- 

että osa-aikaisesti työskenteleviä. 

Vastaajat raportoivat rahojen riittämisestä samansuuntaisesti riippumatta siitä, kuinka paljon he 

työskentelivät opintojensa ohessa, kuitenkin siten, että työssäkäynnin voi nähdä helpottavan rahojen 

riittämistä. 36 % osa-aikaisesti työskentelevistä kertoi tulevansa toimeen, kun ei -työskentelevissä näin 

ilmoitti 23 %. Kokoaikaisesti työskentelevien toimeentulo oli paras, sillä heistä seitsemän kahdeksasta 

ilmoitti tulevansa toimeen hyvin tai erittäin hyvin. Noin 11 % päätoimisista opiskelijoista vastaajista ilmoitti 
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oman toimeentulonsa olevan niukkaa tai epävarmaa. 9 % osa-aikaisesti työskentelevistä vastaajista ilmoitti 

samoin. 

Taulukko 1. Työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden keräämät keskimääräiset opintopisteet 

vuosikurssitasolla. 

Vuosikurssi Työssäkäynti (N) Keskimääräiset opintopisteet 

1 osa-aikainen (1) 27 

keskimäärin kaikki 27 

2 kokoaikainen (3) 62 

osa-aikainen (13) 27,77 

ei työskentele (30) 40,73 

keskimäärin kaikki 38,45 

3 
  

osa-aikainen (27) 101,74 

ei työskentele (18) 107,5 

keskimäärin kaikki 104,04 

4 kokoaikainen (1) 114 

osa-aikainen (17) 162,06 

ei työskentele (16) 170,75 

keskimäärin kaikki 164,73 

5 kokoaikainen (2) 165,5 

osa-aikainen (20) 203,45 

ei työskentele (10) 205,55 

keskimäärin kaikki 201,73 

6 kokoaikainen (1) 293 

osa-aikainen (19) 239,45 

ei työskentele (18) 240,44 

keskimäärin kaikki 241,33 

7 osa-aikainen (1) 240 

keskimäärin kaikki 240 

 

Mielenkiintoinen tulos oli työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden opintopisteiden kerääntyminen 

vuosikursseittain (taulukko 1.), jossa ei havaittu mitään tilastollisesti merkitsevää eroa osa-aikaisesti 

työskentelevien ja päätoimisesti opiskelevien kesken (kokoaikaisesti työskenteleviä oli liian vähän testin 

tekemiseen).  Eli työssäkäynti ei näytä vaikuttavan opiskelun etenemiseen hidastavasti, vaikka usein niin 

ajatellaankin. Taustasyitä ei voida tämän tutkimuksen perusteella kertoa, voidaan vaan miettiä onko kyse 

kurssien vaativuudesta, mahdollisesta joustavuudesta vai ko. ryhmien kyvyistä tai ajankäytön 

tehokkuudesta. Jatkossa voitaisiin tutkia työssäkäynnin ja opintojen etenemisen suhdetta kuitenkin 

tarkemmin, mm. kysymällä työskentelytuntien määrää ja ehkä myös arvosanoja.  

4. HYVINVOINTI OPINNOISSA 

Opiskelu-uupumuksesta ja opiskeluinnostuksesta muodostettiin kummastakin summamuuttujat. Opiskelu-

uupumuksen osalta mitattiin uupumusasteista väsymystä, kyynisyyttä ja riittämättömyyden tunteita usealla 

kysymyksellä. Indeksin keskiarvo aineistossa oli 3,34 (mediaani 3,5 ja moodi 4), joka tarkoittaa, että 
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keskimäärin opiskelijat eivät kokeneet uupumusta (ks. kuvio 5). Uupumuksella ei ollut yhteyttä 

sukupuoleen, ikään tai opintojen aloitusvuoteen.  

 

Kuvio 5. Opiskelu-uupumuksen summamuuttujan jakauma aineistossa asteikolla 1= samaa mieltä, 5= eri 

mieltä. 

 

Kuvio 6. Opiskeluinnostuksen summamuuttujan jakauma aineistossa, asteikko 1= samaa mieltä, 5=eri 

mieltä.  
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Opiskeluinnostusta mitattiin energisyydellä, opintoihin omistautumisella ja niihin uppoutumisena, joista 

laadittiin niin ikään summamuuttuja. Opiskeluinnostuksen osalta keskiarvo aineistossa oli 2,92 (mediaani 

2,88 ja moodi 3), joten keskimäärin opiskelijat tunsivat jonkin verran innostusta opintojaan kohtaan (kuvio 

6).  

Opiskelijoiden hyvinvointia mitattiin myös kuormittavuuden, opinnoissa jaksamisen ja yleisen hyvinvoinnin 

osalta.  Kuormittavuuden kokemuksen keskiarvo oli 3,61 ja tyypillisin arvo oli 4 (vaihtoehtojen ollessa 1= ei 

lainkaan kuormittava, 5= erittäin kuormittava). Opiskelu nähtiin siis jonkin verran kuormittavana. 

Opiskelijat kokivat jaksavansa opinnoissaan keskimäärin melko hyvin ja pitivät opiskelukykyään verrattain 

hyvänä.  Noin puolet piti yleistä hyvinvointiaan viimeisen 3 kk aikana erittäin hyvänä tai hyvänä. Erittäin 

huonosti vastasi voineensa 4 % vastanneista eli, 8 henkeä. 

Halua keskeyttää opinnot voidaan pitää yhtenä opinnoissa viihtymättömyyden seurauksena. Tutkimuksesta 

selvisi, että naiset olivat useammin tyytyväisiä opintojen etenemiseen, kokivat aikaansaamisen tunnetta ja 

toivoivat motivoivaa työilmapiiriä useammin kuin miehet.  

Työssäkävijöissä sekä ei-työskentelevissä oli opiskelijoita, jotka tunsivat tulevansa hyvin tai huonosti 

toimeen, vaikka työssäkäyvät kokivat tulevansa paremmin toimeen kuin päätoimiset opiskelijat. Rahojen 

riittävyydellä ja opinnoissa jaksamisella sekä kokonaisuupumuksella on yhteys: niukalla toimeentulolla ei 

jakseta opiskella ja koetaan, että hyvinvointi on ollut huonoa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Niukan 

toimentulon opiskelijat haluavat myös vaihtaa alaa herkemmin tai keskeyttää korkeakouluopinnot, ja 

kilpailu opiskelussa ahdistaa heitä. Lisäksi he ovat odottaneet ennen saavansa aikaan opinnoissa enemmän 

kuin nyt eivätkä olleet tyytyväisiä opintojensa etenemistahtiin. Lisäksi niukan toimeentulon opiskelijat 

tunsivat että heitä kiusattiin tai loukattiin verbaalisesti useammin kuin muita ja tunsivat itsensä yksinäiseksi 

useammin kuin muut eikä heillä aina ollut keskustelukumppania ongelmatilanteissa. Työssäkäyvät, mutta 

niukasti toimeentulevat toivoivat työelämältä korkeaa palkkaa useammin kuin muut. Päätoimisilla 

opiskelijoilla edellä mainitut tekijät korostuivat entisestään, he lisäksi tunsivat hukkuvansa opintojen 

työmäärään eivätkä kokeneet asettavansa itselleen realistisia tavoitteita useammin kuin muut. 

Paremmin toimeentulevat ovat tyytyväisempiä opintojensa edistymiseen ja hallitsevat opintotaidot 

paremmin ja opiskelu tuntui merkitykselliseltä. He kokevat myös asettavansa realistisia tavoitta opinnoille 

useammin kuin muut ja hallitsevan ajankäyttöään. Lisäksi ystävät ja hauskanpito on tärkeää opintojen 

aikana hyvin toimeentuleville useammin kuin muille, ja opinnot ovat edenneet juuri sopivassa tahdissa. He 

kokevat useammin kuin muut saavansa ohjausta opintoihin henkilökohtaisesti.  

Kiusaamista oli kokenut yht. 11 opiskelijaa, syrjimistä 39 (usein tai hyvin usein 6), fyysistä vahingoittamista 

yksi miesopiskelija, verbaalisia loukkauksia 23 (usein tai hyvin usein 2) opiskelijaa. Yksinäisyyttä kokee 15 

opiskelijaa usein, 76 ajoittain.  Kiusaaminen, syrjiminen, fyysinen vaikuttaminen, verbaaliset loukkaukset ja 

yksinäisyyden kokeminen vaikuttivat opintojen keskeytyshalukkuuteen, kokonaisuupumukseen 

positiivisesti. 

5. MALLIEN TESTAUS 

Tutkimusasetelmaa testattiin myös SmartPLS 2.0 (www.smartpls.de) ohjelmistolla. Erityisesti mielenkiinnon 

kohteeksi nousi työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden uupumus ja keskeytysaikeet sekä 

opiskeluinnostus. Koska työssäkäyntiä oli mitattu kyselyssä työskentelytuntien sijaan kolmiasteisella 

http://www.smartpls.de/
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muuttujalla (kokoaikaisesti, osa-aikaisesti, en käy töissä), oli helpointa verrata työssäkäyvien ja 

päätoimisten opiskelijoiden asenteita. 

 

Kuvio 7. Työssäkäyvien opiskelijoiden keskeytysaikeet 

 

Kuvio 8. Päätoimisten opiskelijoiden keskeytysaikeet. 

Kuten kuvaa 7 ja 8 vertailemalla selviää, opintouupumus ja kiusaaminen selittävät selvästi suuremman osan 

vaihtelusta opintojen keskeytysaikeissa (R2= 50% vs. 72,9%). Lisäksi eroja oli muuttujien välisissä 

riippuvuuksissa. Kuvassa 8 näkyvät kaikki riippuvuussuhteet ovat tilastollisesti merkitseviä 0,01 tasolla, kun 

taas työssäkäyvien kohdalla toimeentulon tunteen vaikutus opintouupumukseen ja kiusaamisen vaikutus 

keskeytysaikeisiin ei ole tilastollisesti merkitsevä. Näiden mallien perusteella näyttäisi siltä, että 

työssäkäyvät haluaisivat keskeyttää opintonsa harvemmin ja kokevat kiusaamista vähemmän kuin 

päätoimiset opiskelijat. Tarkemmat mallien hyvyysarvot löytyvät liitteestä.  

n.s. 

n.s. 
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Kuvio 9. Työssäkäyvien opiskeluinnostus. 

 

Kuvio 10. Päätoimisten opiskelijoiden opiskeluinnostus. 

Jos taas tutkitaan hieman monimutkaisempaa malli opiskeluinnostuksesta, opintoinnostuksen selitysasteen 

ero ei ole suuri työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden välillä (kuvio 9 ja 10). Kuitenkin 

merkillepantavaa on, että opintojen eteneminen vaikuttaa työssäkäyvillä suoraan opintoinnostukseen, kun 

taas päätoimisten opiskelijoiden kohdalla tunne opintojen etenemisestä vaikuttaa uupumukseen ja sitä 

kautta opintoinnostukseen. Eli jos päätoiminen opiskelija kokee opintojen etenevän hyvin, he eivät ole niin 

uupuneita, ja jos opintojen koetaan etenevän huonosti, uupumus on taas suurempaa. Työssäkäyvien 

mallissa moni yhteys ei ole tilastollisesti merkitsevä, eli kiusaamisella eikä toimeentulon tunteella ole 

n.s. 

n.s. 

n.s. 
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tilastollisesti merkitsevää vaikutusta keskeytysaikeisiin. Myöskään sukupuoli ei vaikuta tunteeseen 

opintojen etenemisestä.  

Päätoimisten opiskelijoiden kohdalla kuitenkin nämä kaikki vaikuttavat tilastollisesti merkitsevästi 

uupumukseen ja lopulta opintoinnostukseen. Erityisesti huomattavaa on, että henkilökohtainen ohjaus ja 

opiskelutaidot vaikuttavat tunteeseen opintojen etenemisestä. Henkilökohtaisen ohjauksen 

summamuuttujasta on pudotettu pois muuttuja ”Omaopettajani on auttanut minua opintojen 

suunnittelussa”, ja avoimissa vastauksissa moni toivoikin oma-opettajalta enemmän aktiivisuutta. 

Mielenkiintoista oli myös, että palautuminen opiskelusta (esim. harrastuksien tai rentoutumisen avulla) ei 

vaikuttanut mihinkään muuttujaan. 

6. OPISKELU- JA URAORIENTAATIOIDEN YHTEYS HYVINVOINTIIN OPINNOISSA 

Aiemmin tutkimuksissa on havaittu, että opiskeluorientaatiolla, ts. sillä, miten opiskelija kokee opinnot ja 

niiden arvon itselleen on merkitystä opintojen keskeyttämisaikeille (esim. Mäkinen, Olkinuora & Lonka, 

2004). Käsillä olevassa tutkimuksessa opiskelijat jakautuivat melko tarkasti kahteen ryhmään 

opiskeluorientaationsa perusteella. Opiskeluelämään suuntautuneet näkivät tärkeänä sisältönä 

akateemisen hauskanpidon ja ystävät eivätkä he pitäneet nopeaa ammattiin valmistumista tärkeänä. 

Ammattiin suuntautuvat opiskelijat puolestaan olivat orientoituneet opintojen nopeaan suorittamiseen ja 

tulevaisuuden ammattiin ja pitivät opiskelua enemmän välivaiheena. 

Taulukko 2. Ryhmittelyanalyysin perusteella muodostetut ryhmät opiskeluorientaatioista aineistossa 

(N=200) 

 
Ryhmä 

 
N Tyypillisiä piirteitä 

Ammatti- ja 
työelämäorientoituneet 
opiskelijat 

98 Tavoitteena opiskelun jälkeinen työ ja ammatti, opiskelu 
välivaiheena ja välineenä saavuttaa jotain, sosiaalinen 
opiskelijaelämä ei kiinnosta. Halu valmistua nopeasti.  Hyvät 
arvosanat eivät tärkeitä. 
 

Opiskeluelämään ja sosiaaliseen 
elämään orientoituneet 
opiskelijat 

102 Opiskelua ei nähdä vain välineenä vaan itsessään tärkeänä 
vaiheena, kiinnostus sosiaaliseen elämään ja ystäviin sekä 
hauskanpitoon. Ei tarvetta valmistua nopeasti.  Hyvät arvosanat 
tärkeitä. 

 
Yhteensä 

 
200 

 

 

Opiskeluorientaatio oli iästä riippuva, mitä vanhempi opiskelija oli, sitä todennäköisemmin hän kuului 

ammatti- ja työelämäorientoituneeseen ryhmään ja ero oli tilastollisesti merkitsevä.  Sen sijaan eroja 

esimerkiksi sukupuolen suhteen ei löytynyt. Myöskään, kun eri ryhmiä tarkasteltiin opiskeluhyvinvoinnin 

suhteen, ei tilastollisesti merkitseviä eroja löytynyt näiden kahden ryhmän välillä.  

Opiskelijoiden uraodotuksia selvitettiin hyödyntämällä Scheinin ura-ankkuriteoriaa. Ura-ankkurit kuvaavat 

niitä arvoja, rooleja ja omia vahvuuksia, joista käsin työtä tehdään ja mitkä koetaan itselle 

luonteenomaisimpina.  
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Aineistossa keskeisimmät ura-ankkurit olivat tärkeysjärjestyksessä motivoiva työyhteisö, haasteita tarjoava 

työ, eri elämänalueiden välinen tasapaino ja esimiestyö. Vähämerkityksellisintä oli mahdollisuus muiden 

auttamiseen ja ekologisesti vastuullinen työ. Työn sisällön ja johtajuuden keskeinen merkitys 

kauppatieteilijöillä on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (mm. Järlström 2000).  

Ura-ankkurien yhteys opiskeluhyvinvointiin osoitti aineistossa, että opiskeluinnostus oli yhteydessä 

esimiestyöhön (r= 0.35, p<0,01), työn merkityksellisyyteen (r=0.28, p<0,01) tai asiantuntijuuteen  (r=0.21, 

p<0,01) ankkureina. Toisaalta esimiestyöhön ja asiantuntijuuden ankkurit olivat käänteisesti yhteydessä 

opiskelu-uupumukseen.  Näitä asioita arvostavat eivät siis keskimäärin tunne itseään uupuneiksi ja ovat 

innostuneita opinnoistaan.  Edelleen, nämä ankkurit olivat myös tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

opiskelujen keskeyttämisaikeiden tai opintoalan vaihtoajatusten puuttumiseen. Opiskelu-uupumus näytti 

olevan yhteydessä eri elämänalueiden tasapainoa ura-ankkurina, joskin yhteys oli heikko (r=0.16, p<0.05).  

7. AVOIMET KYSYMYKSET 

7.1 Henkilökohtainen ohjaus 

Ensimmäinen avoin kysymys koski henkilökohtaista ohjausta ja parannusehdotuksia siihen. Monet olivat 

kommentoineet opintojen ohjauksen olevan puutteellista, näistä kommenteista suurin osa (27) koski oma-

opea, kommentoijat olivat seuraavista aineista: LT, JO, KV, TJ, KT. Oma-opeja kaivattiin vanhemmillekin 

vuosikursseille sekä opiskelijat toivoivat aktiivisempaa yhteistyötä omaopen kanssa, jotkut tiesivät sellaisen 

olemassaolosta, mutta eivät olleet tavanneet häntä koskaan. Lisäksi HOPS:n tekeminen ensimmäisen 

vuosikurssin lopulla tuntui epärealistiselta, HOPS-ohjeita kaivattiin myös myöhemmin. Tutoreilta kaivattiin 

myös enemmän opintojen alkuvaiheen ohjausta kuin ”bileinfoa”. Toinen konkreettinen ehdotus oli yleiset 

HOPS-, vaihto-opiskelu-, opinto-ohjausluennot, joita tulisi järjestää myös myöhempinä opiskeluvuosina. 

Opintotoimiston ohjausta ei koettu riittäväksi, haluttiin henkilökohtaisempaa palvelua. Opintotoimistoon 

kaivattiin pidempiä aukioloaikoja, ja esim. maisterivaiheeseen enemmän ohjausta. Lisäksi muutama 

opiskelija kommentoi, että tullessaan toisesta koulusta maisterivaiheeseen, he olisivat kaivanneet 

enemmän ohjausta talon tavoille ja opintoihin. 

Valikoituja kommentteja henkilökohtaisesta opinto-ohjauksesta: 

Omaopettajatoiminta loppui suhteelliseen lyhyeen. Onko tarkoitus, ettei maisterivaiheessa tarvita ohjausta 

enää lainkaan? Lisäksi opiskeluiden ohjausta voisi olla se, että opiskelijoille ei lähtökohtaisesti sanota ”katso 

opinto-oppaasta”. Opinto-opas kuin ei aina anna riittävän tarkkaa kuvaa kurssista. Se mitä opettaja pitää 

ehkä itsestäänselvänä, ei ole opiskelijalle itsestäänselvää. Weboodissa olisi voinut olla jokin kohta, missä 

opiskelijat olisivat voineet arvioida kurssin vaatimustasoa, ja tällöin uudet opiskelijat olisivat voineet 

arvioida kurssin vaativuutta eri perspektiivistä. 

Viimeisinä vuosina on tullut esille hyvin paljon epäkohtia opintojen ohjauksen saralla. Pupuista eli 

ensimmäisen vuoden opiskelijoista pidetään kyllä hyvää huolta ja ekoina vuosina onkin suhteellisen selvät 

sävelet, mitä pitää tehdä. Opiskelun loppuajoista ei voida sanoa samaa. Esimerkiksi pakollisista 

menetelmäopinnoista ei mielestäni tiedoteta tarpeeksi. Kandivaiheessa oleville opiskelijoille voisi järjestää 

jonkinlaisen kokoontumisen, missä tiedotetaan, mitä kaikkea tulee vielä tehdä ennen maisteriksi 

valmistumista ja gradun kirjoittamista sekä antaa hyvä pohja aikataulujen suunnitteluun. Jos 

pupuvaiheessa mainitaan YSM- ja JOM-kurssit niin ei kyllä varmasti ole enää 5 vuoden päästä mielessä, että 

mitäs nyt pitikään valita ja miten ne kannattaa aikatauluttaa, joten pieni muistinvirkistys voisi sopia juuri 

kandia työstäville. 
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On käsittämätöntä millaisella tavalla innovaatiosta suu vaahdossa jankuttava yliopisto-organisaatio 

tasapäistää opiskelijakentän homogeeniseksi massaksi ja odottaa kaikkien mahtuvan samaan muottiin niin 

taloudellisten mahdollisuuksien kuin käytettävissä olevan ajankin suhteen. Enemmän kuin kerran olen 

jäänyt pakolliselta kurssilta ulos, koska kurssimäärä on tullut täyteen ja minkäänlaista joustoa ei tässä 

asiassa ole esitetty. Kurssille ei ole päässyt, vaikka huoneessa on tilaa ja kurssin suorittaminen luokassa 

istumatta on suurin mahdottomuus maailmassa. Käsittämätöntä on myös tiettyjen aineiden yhtäaikaisen 

tenttimisen kiellot.   Surullisemmaksi tämän tekee vieläkin hyvin muistissa oleva Satu Lähteenmäen 

tervetulopuhe vuonna 2008, kuinka tässä koulussa ei nopeammin valmistuvien eteen kasata ylimääräisiä 

esteitä. Niinpä niin, ei koske Suomea.   Opiskelijaohjausta parannettaisiin merkittävästi, kun kurssijärjestys 

luotaisiin sellaiseksi, että kaikki pakolliset täytekurssit pystyisi suorittamaan yhden lukukauden aikana, 

kieliopinnot mukaanlukien, ja tästä tiedotettaisiin selkeällä tavalla. Tutkintoon sisälty liikaa turhuutta.   

Opiskelijalla olisi hyvä olla mahdollisuus suunnitella opinnot jonkun ammattilaisen kanssa 

Omaopettajajärjestelmä on varmaan hyvä, mutta itse en ainakaan tiedä, kuka on omaopettajani enkä 

oikein sitäkään, mikä on omaopettajan tarkoitus. Jos minulle tulisi ongelmia, en oikeastaan tiedä, kenen 

kanssa menisin puhumaan, mutta kai se opintotoimistosta selviäisi. Henkilökohtaista ohjausta ei ole 

missään vaiheessa ollut, mutta en ole sitä yrittänyt etsiäkään. Joskus tosin tuntuu, että olisi ihan kiva 

keskustella omista opinnoistaan jonkun kanssa, jotta osaisi valita mahdollisimman hyvän kurssitarjottimen. 

Nyt lähinnä seuraan Hopsia, kun ei oikein ole ylimääräistä aikaa omien opintojensa uudelleen 

suunnitteluun. Ehkä se mietityttää eniten, että jääkö hyödyllisiä kursseja käymättä, koska ei osaa etsiä niitä 

opinto-oppaasta 

Jokaiselle olisi hyvä määrätä oma opettaja, jonka kanssa mietitään HOPSia ja mielellään heti alkuvaiheessa 

kannustettaisiin puhumaan opintotoimistolle tai jonnekin pääaineen ja sivuaineen valinnasta. En tiedä 

mihin haluaisin edes valmistautua ja siten ei motivoi, kun ei ole tavoitetta. Haluan hidastaa tahtia, koska en 

tiedä mikä minua odottaa. Tulevaisuudensuunnittelua kaivattaisiin tässä myös, koska alalta ei 

valmistauduta selkeästi muutamille aloille, mutta silti kaikki tuntuvat tarvitsevan tavoitteen itselleen. 

7.2  Turun kauppakorkeakoulun vahvuudet 

Seuraava avoin kysymys koski TSE:n vahvuuksia. Pienen koulun yhteisöllisyys, fyysiset tilat, muutamat 

erinomaiset opettajat sekä kansainvälisyys koettiin TSE:n vahvuuksiksi. Pienet etäisyydet mm. Helsinkiin, 

mutta myös yhden talon toimivuus ja sen tarjoama infrastruktuuri. 

Kommentteja TSE:n vahvuuksista: 

Osaava henkilökunta, monipuolinen opetustarjonta ja toimivat järjestelmät (tietokoneita riittävästi, 

opetusteknologia uutta jne.) 

Hyvät ja viihtyisät tilat, joidenkin pienempien laitosten joustavuus ja opiskelijaystävällisyys, 

”perjantaitentit” 

kurssivalikoiman laajuus - useimmat opettajat ovat asiantuntevia - opintoja saa valita suhteellisen vapaasti 

Tasokas ja järkevästi organisoitu opetus. Useimmat opettajat ovat mukavia ja osaavat opettaa hyvin. 2. 

Korkea vaatimustaso. Opinnot ovat tarpeeksi haastavia. 3. Monipuolinen ja laaja kurssi- ja opetustarjonta. 

Fyysisten opetus- ja opiskelutilojen korkea taso auttaa opiskelussa. Kirjaston palvelut sekä osaava 

opetushenkilöstö. 
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Se on omassa kotikaupungissa. Muita etuja ei ole, ja jos taloudellinen tilanne sen sallisi, niin kaiken tämän 

perseilyn jälkeen opiskelisin mielelläni muualla.   Lisäksi, Mercan kahvilan tädit ovat ehkä loistavinta sakkia 

maailmassa. Kun kaikki muu menee pieleen, sieltä saa voimaa. Lisäksi kauppiksen kirjaston porukalle iso 

plussa. 

7.3 Kehitysehdotukset 

Viimeinen avoin kysymys keskittyi erilaisiin kauppakorkeakoulun kehitysehdotuksiin. Niitä tulikin paljon: 

 Kurssien ajoittaminen ja tasainen tarjonta eri periodeihin 

 Neuvonnan ja ohjauksen parantaminen 

 Rauhalliset tilat itsenäiseen opiskeluun, graduntekijän tietokoneluokka  

 Kirjaston tietokoneet uudemmiksi  

 Eri aineiden vaatimustaso voisi olla samanlainen sekä kursseilla että tutkielmissa, 2-3 op:n edestä 

jossain aineessa joutuu tekemään paljon enemmän töitä kuin toisen aineen 6 op:n kurssilla.  

 Opiskelijoille muutakin palautetta kuin arvosanoja. 

  Joustoa työssäkäyville (”esim. KVY:ssä oli annettu toinen vaihtoehto niille, jotka eivät voi osallistua 

kaikille luennoille, mikä oli hienoa, ja minkä ansiosta pystyinkin suorittamaan kurssin”) ja muillekin, 

vähemmän byrokraattista ”ei käy” asennetta.  

 Lisää tenttimahdollisuuksia, AMK:ssa yleinen tenttipäivä on joka kuussa. 

Kommentteja kehittämismahdollisuuksista: 

Enemmän tietoa liikkeelle aine- ja kurssikohtaisesti: esim. mitä kuuluu mihinkin kurssiin (opiskelijat 

löytäisivät paremmin itseä kiinnostavat kurssit), mitä töitä tekevät kustakin pääaineista valmistuneet - onko 

pääaineella väliä, jos on kuitenkin KTM 

Kansainvälisyyttä voisi myös kehittää tarjoamalla aidosti kansainvälisesti ajankohtaisiin teemoihin 

paneutuvia kursseja- myös vaihto-opiskelijat pääsisivät paremmin mukaan. Lisäksi monella kurssilla on 

liikaa tehtävää- kurssia kohden yksi ryhmätyö/presentaatio/essee riittäisi 

yhteistyö myös arvostettujen ulkomaalaisten yliopistojen kanssa. (ei vain joitain marginaalikouluja) Ivy-

League tiskiin kiitos!  

Tentteihin pitäisi saada jonkinlainen jakaumavaatimus (ainakin laskentatoimen osalta). Esim ltyb jossa 

enemmistö on arvosanoista sijoittuu 0-2 tasolle! Tenttien järjestämisessä aikataulussa pysyminen niin, että 

tentit alkaisivat tasalta eli ei niin että tasalta aletaan ottaa opiskelijoita sisään. 

Opetuksen taso vaihtelee käsittämättömän paljon (paljon täysin onnettomia opettajia) - ei motivoi! 2. 

Opiskelijoilta vaaditaan aivan liian vähän (erityisesti opintojen alussa), eli lähtötaso on pari pykälää liian 

alhainen - ei motivoi suorittamaan! 3. Henkilökunta on aivan pihalla opiskelijoiden arjesta erityisesti KTK-

tutkinnon osalta. Painopiste on liikaa maisterivaiheen opiskelijoissa ja jatko-opiskelijoissa, eikä tunnuta 

ymmärtävän sitä, että jokainen tälläinen opiskelija käy aluksi KTK-tutkinnon, mikä siis määrittelee pitkälti 

heidän asenteensa myös jatko-opintoihin. 

Merkittäviä vierailija luennoitsijoita pitäisi saada enemmän, kuten aikanaan Nalle Wahlroos. Myös 

kokonaisia luentoja/intensiivejä pitäisi saada luennoimaan tunnetut kv proffat. Tenttituloksien pitäisi olla 

valmiina määräpäivänä, eikä myöhemmin, moni lipsuu tästä vaikka opiskelijoilta vaaditaan tiukkoja 

aikatauluja. 
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Ihmiset eivät usein tajua hakiessa minkälaisesta koulusta on kyse. Itse esim ajattelin koulun tarjoavan 

todella paljon enemmän business-osaamista. Todellisuudessa kuitenkin tutkintoon kuuluvista kursseista 

korkeintaan kolmasosan olen kokenut tulevaisuutta ajatellen hyödylliseksi. Opettajat ovat useimmiten 

kiinnostunut omasta tutkimuksestaan eikä opiskelijoista. Aina painotetaan sitä miten pitäisi valmistua 

nopeasti, mutta usein tuntuu että opettajat ovat enemmänkin meitä vastaan kuin puolella.Luennointitaitoja 

löytyy lähinnä vierailevilta luennoitsijoilta.  

 Sikainfluessaa sairastavia opiskelijoita ei tulisi heittää ulos kurssilta yhden ylimääräisen poissaolon takia. 

Lensin itse tästä syystä sv:n pakolliselta kurssilta -09 ja koin menettelyn erittäin vääräksi. Tällainen sairastu 

väärään aikaan niin lennät ulos -politiikka on hyvin stressaavaa. 

Opetustilat ovat mielestäni huonot, ergonomisesti esimerkiksi Eloveena sali on kammottava ja tentin 

tekeminen siellä on yhtä tuskaa. Myös teknologia on kaikissa luokissa vanhentunutta ja tietotekniikkaa ei 

käytetä hyväksi. Esimerkiksi minä kirjottaisin paljon pidempiä vastauksia tentissä, jos koneen käyttö olisi 

mahdollista. Tykit antavat väärät värit monissa luentosaleissa ja eivät käytä koko screeniä, jolloin teksti jää 

pieneksi. Moodlea pitäisi käyttää materiaalejen jakoon samaan tyyliin kuin TJ9 kurssilla. Kirjoja pitäisi olla 

vain yksi, koska ne ovat kallita näillä tuilla ja lainaaaminen on monesti mahdotonta. Paljon kehitettävää on 

Yleisesti kiitettiin kyselyn tekemistä, mutta toivottiin myös, että tämä johtaa konkreettisiin toimiin. 

8. LOPPUPÄÄTELMÄT 

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvointia tutkittaessa keväällä 2011 merkittävimmiksi 

havainnoiksi nousivat: 

1. Työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden erot keskeytysaikeissa ja opintoinnostuksessa. 

Päätoimisten opiskelijoiden keskeytysaikeisiin vaikuttivat merkittävästi kiusaaminen ja tunne 

rahojen riittävyydestä, vaikka sekä päätoimisissa ja työssäkäyvissä opiskelijoissa löytyi vastaajia, 

jotka kokivat toimeentulonsa olevan niukkaa. Työssäkäyvien kohdalla tunne opintojen 

edistymisestä vaikutti opintoinnostukseen, kun taas päätoimisten opiskelijoiden kohdalla tunne 

opintojen edistymisestä vaikutti uupumukseen. Henkilökohtaiseen ohjaukseen tulisi kuitenkin 

panostaa kaikkien kohdalla. 

2. Työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden huomattavan samankaltainen edistyminen 

opintopisteiden keräämisessä. Yllättävästi molemmat ryhmät olivat onnistuneet kullakin 

vuosikurssilla keräämään yhtä paljon opintopisteitä, vaikka voitaisiin ajatella, että työssäkäynti 

hidastaisi opintoja. 

3. Yleisesti ottaen opiskelijat Turun kauppakorkeakoulussa näyttäisivät voivan hyvin, erityisesti ne 

jotka kävivät töissä ja jolla on selkeät ja Turun kauppakorkeakoulun opetustarjonnan kanssa 

yhtenevät käsitykset tulevaisuuden työltä. Esimerkkeinä tästä voidaan sanoa esimiestyöhön tai 

kansainväliseen työhön tähtäävät opiskelijat.  

Avoimissa vastauksissa toivottiin tämän tutkimuksen johtavan joihinkin toimenpiteisiin. Tutkimuksen 

perusteella olisi syytä hyväksyä, että opintojen ohella työskentely on osa monen opiskelijan arkea ja se jopa 

parantaa hyvinvointia, se ei siis lisää stressiä tai hidasta opintoja. Toisaalta voitaisiin miettiä, miten 

työssäkäyviä ja päätoimisesti opiskelevia voitaisiin tukea paremmin opinnoissaan, työssäkäyvät toivovat 

lisää joustoja kursseille, kun taas jotkut päätoimiset opiskelijat tarvitsisivat tukea toimeentuloon, ja 

toisaalta ehkä myös sosiaalisia suhteita, koska moni koki itsensä yksinäiseksi.  
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Avoimissa vastauksissa nostettiin esim. läsnäolopakkojen tarpeellisuus jälleen kerran tapetille; erityisesti 

kielten tunneilla läsnäolopakko koettiin haastavaksi ja toisaalta turhauttavaksi. Koulumainen läsnäolopakko 

on mainittu yhdeksi syyksi ammattikorkeakouluissa keskeyttämisen taustalle juuri tarkastetussa 

väitöskirjassa (Kalima 2011 ks. http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/tiedote.html?id=66693). 

Toisaalta voidaan myös pohtia, ollaanko riittävästi edistystä saavutettu, kun kaikki opiskelijat tuntuvat 

keräävän opintopisteitä yhtä nopeasti. 

Toiseksi suositukseksi nousee avointen vastausten pohjalta omaopettajajärjestelmä sekä opintojen ohjaus 

ensimmäisen vuoden jälkeen. Moni opiskelija koki, että he haluaisivat henkilökohtaisesti keskustella 

asiantuntevan opintojen ohjaajan kanssa opintojensa edistymisestä ja kurssivalinnoista. Toisaalta myös 

jotkut omaopettajat kokevat, että opiskelijat eivät tule tapaamisiin tai reagoi omaopettajan 

yhteydenottoihin. Järjestelmää tulisikin kehittää molempien ehdoilla, ja miettiä missä opintojen kohdassa 

henkilökohtaisesta ohjauksesta olisi eniten opiskelijalle hyötyä ja voidaanko vähemmän innokkaille tarjota 

tietoa esim. massaluennoin kansainvälisestä vaihdosta, HOPSien tekemisestä ym. 

Kolmanneksi voitaisiin suositella, että tämänkaltainen tutkimus tehtäisiin vuosittain, jotta tuloksia voitaisiin 

vertailla toisiinsa.  
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LIITE 1. GOODNESS-OF-FIT ARVOT MALLEILLE 

Taulukko 3. Työssäkäyvien keskeytysaikeet -mallin hyvyysarvot. 

 AVE Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha 

Communality Redundancy 

1.HENKILOKOHTAINEN_OHJAUS 0,6461 0,8444 0,0000 0,7237 0,6461 0,0000 

2.HYVINVOINTI 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

3.KESKEYTYSAIKEET 0,7231 0,8868 0,4996 0,8088 0,7231 0,009 

4.KIUSAAMINEN 0,5855 0,8476 0,0900 0,783 0,5855 0,0431 

5.OPINTOJEN_ETENEMINEN 0,8933 0,9437 0,0567 0,8807 0,8933 0,05 

6. TOIMEENTULON_TUNNE  1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

7. OPINTOUUPUMUS 0,6881 0,8686 0,1313 0,7727 0,6881 0,0902 

Taulukko 4. Työssäkäyvien keskeytysaikeet -mallin muuttujien väliset korrelaatiot (ylimpänä neliöjuuri 

AVE:sta, rivien ja sarakkeiden numerot vastaavat taulukko 3. numerointia). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 0,803803       

2. 0,1518 1,000      

3. -0,2488 -0,1563 0,850353     

4. -0,1136 -0,3 0,1072 0,76518    

5. 0,2382 0,3119 -0,4185 -0,0008 0,945145   

6. 0,0717 0,1554 -0,1118 -0,1303 0,0782 1,000  

7. -0,2166 -0,1658 0,6957 -0,0254 -0,3622 -0,0379 0,829518 

Taulukko 5. Työssäkäyvien keskeytysaikeet -mallin muuttujien välisten korrelaatioiden merkittävyys (n.s.= 

ei tilastollisesti merkitsevä). 

 T Statistics (|O/STERR|) 

HENKILOKOHTAINEN_OHJAUS -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 2,628 

HYVINVOINTI -> KIUSAAMINEN 3,0623 

KIUSAAMINEN -> KESKEYTYSAIKEET 1,3683 n.s. 

OPINTOJEN_ETENEMINEN -> OPINTOUUPUMUS 3,8609 

OPINTOUUPUMUS -> KESKEYTYSAIKEET 0,1062 n.s. 

TOIMEENTULON_TUNNE -> OPINTOUUPUMUS 14,9095 

Taulukko 6. Päätoimisesti opiskelevien keskeytysaikeet -mallin hyvyysarvot. 

 AVE Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha 

Communality Redundancy 

1.HENKILOKOHTAINEN_OHJAUS 0,6731 0,8603 0,0000 0,7559 0,6731 0,0000 

2.HYVINVOINTI 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

3.KESKEYTYSAIKEET 0,8041 0,9248 0,7294 0,8773 0,8041 0,2315 

4.KIUSAAMINEN 0,6633 0,8871 0,1911 0,8309 0,6633 0,1235 

5.OPINTOJEN_ETENEMINEN 0,9039 0,9495 0,1799 0,8942 0,9039 0,1607 

6. TOIMEENTULON_TUNNE  0,663 0,8548 0,3722 0,7445 0,663 0,2216 

7. OPINTOUUPUMUS 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 
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Taulukko 7. Päätoimisesti opiskelevien keskeytysaikeet -mallin muuttujien väliset korrelaatiot (ylimpänä 

neliöjuuri AVE:sta, rivien ja sarakkeiden numerot vastaavat taulukko 6. numerointia). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 0,820427      

2. 0,2834 1,0000     

3. -0,4468 -0,4322 0,896716    

4. -0,3891 -0,4371 0,6385 0,814432   

5. 0,4241 0,2434 -0,5705 -0,3293 0,950737  

6. -0,4773 -0,4696 0,8179 0,5246 -0,581 0,814248 

7. 0,1865 0,1674 -0,3851 -0,2037 0,2865 -0,3449 

Taulukko 8. Päätoimisesti opiskelevien keskeytysaikeet –mallin muuttujien välisten korrelaatioiden 

merkittävyys 

 T Statistics (|O/STERR|) 

HENKILOKOHTAINEN_OHJAUS -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 5,0084 

HYVINVOINTI -> KIUSAAMINEN 5,9492 

KIUSAAMINEN -> KESKEYTYSAIKEET 3,8278 

OPINTOJEN_ETENEMINEN -> OPINTOUUPUMUS 6,8936 

TOIMEENTULON_TUNNE -> OPINTOUUPUMUS 2,3484 

OPINTOUUPUMUS -> KESKEYTYSAIKEET  11,0112 

Taulukko 9. Päätoimisesti opiskelevien opintoinnostus-mallin hyvyysarvot. 

                            AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy 

1.HENKILÖKOHTAINEN_OHJAUS 0,6731 0,8603 0,0000 0,7559 0,6731 0,0000 

2.HYVINVOINTI 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

3.KESKEYTYSAIKEET 0,8046 0,9249 0,4805 0,8773 0,8046 0,3301 

4.KIUSAAMINEN 0,6633 0,8872 0,1911 0,8309 0,6633 0,1235 

5.OPINTOINNOSTUS 0,6607 0,9067 0,5587 0,8716 0,6607 0,3635 

6.OPINTOJEN_ETENEMINEN 0,904 0,9496 0,3229 0,8942 0,904 0,1497 

7.OPISKELUTAIDOT 0,7286 0,843 0,0000 0,6277 0,7286 0,0000 

8.SUKUPUOLI 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

9.TOIMEENTULON_TUNNE 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

10.UUPUMUS 0,6034 0,8583 0,6801 0,782 0,6034 0,38 

Taulukko 10. Päätoimisesti opiskelevien opintoinnostus -mallin muuttujien väliset korrelaatiot (ylimpänä 

neliöjuuri AVE:sta, rivien ja sarakkeiden numerot vastaavat taulukko 9. numerointia) 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 0,8204          

2. 0,2834 1,0000         

3. -0,4481 -0,4329 0,8970        

4. -0,3891 -0,4372 0,6420 0,8144       

5. 0,3703 0,4274 -0,6619 -0,4385 0,8128      

6. 0,4236 0,2427 -0,5708 -0,3285 0,4273 0,9508     

7. 0,3265 0,3713 -0,4383 -0,3218 0,4342 0,4535 0,8536    

8. 0,0486 0,0840 -0,1340 -0,1795 -0,0694 0,2595 0,1940 1,0000   

9. 0,1865 0,1674 -0,3866 -0,2037 0,2735 0,2861 0,2957 0,1372 1,0000  

10. -0,4924 -0,4815 0,8066 0,5160 -0,7475 -0,6013 -0,5071 -0,0785 -0,3607 0,7768 
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Taulukko 11. Päätoimisesti opiskelevien opintoinnostus -mallin muuttujien välisten korrelaatioiden 

merkittävyys (n.s.= ei tilastollisesti merkitsevä). 

                                                T Statistics (|O/STERR|) 

HENKILÖKOHTAINEN_OHJAUS -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 3,664 

                     HYVINVOINTI -> KIUSAAMINEN 5,9676 

                     KESKEYTYSAIKEET -> UUPUMUS 13,6272 

                 KIUSAAMINEN -> KESKEYTYSAIKEET 9,0912 

                OPINTOJEN_ETENEMINEN -> UUPUMUS 3,1169 

         OPISKELUTAIDOT -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 3,1662 

              SUKUPUOLI -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 2,1218 

          TOIMEENTULON_TUNNE -> KESKEYTYSAIKEET 3,7858 

                      UUPUMUS -> OPINTOINNOSTUS 17,665 

Taulukko 12. Työssäkäyvien opintoinnostus -mallin hyvyysarvot. 

                           AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy 

1.HENKILÖKOHTAINEN_OHJAUS 0,6459 0,8443 0,0000 0,7237 0,6459 0,0000 

2.HYVINVOINTI 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

3.KESKEYTYSAIKEET 0,7234 0,8869 0,0224 0,8088 0,7234 0,0090 

4.KIUSAAMINEN 0,5856 0,8477 0,0900 0,7830 0,5856 0,0431 

5.OPINTOINNOSTUS 0,6392 0,8974 0,5759 0,8549 0,6392 0,0815 

6.OPINTOJEN_ETENEMINEN 0,8934 0,9437 0,1417 0,8807 0,8934 0,0496 

7.OPISKELUTAIDOT 0,7418 0,8512 0,0000 0,6646 0,7418 0,0000 

8.SUKUPUOLI 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

9.TOIMEENTULON_TUNNE 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

10.UUPUMUS 0,5862 0,8477 0,4792 0,7653 0,5862 0,2763 

Taulukko 13. Työssäkäyvien opintoinnostus -mallin muuttujien väliset korrelaatiot (ylimpänä neliöjuuri 

AVE:sta, rivien ja sarakkeiden numerot vastaavat taulukko 12. numerointia). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 0,8037          

2. 0,1516 1,0000         

3. -0,2500 -0,1615 0,8505        

4. -0,1137 -0,2999 0,1097 0,7652       

5. 0,1241 0,2866 -0,6131 0,0514 0,7995      

6. 0,2366 0,3115 -0,4232 -0,0014 0,4472 0,9452     

7. 0,0884 0,2917 -0,4032 -0,1494 0,2743 0,2759 0,8613    

8. -0,0126 0,0209 -0,0907 0,1904 0,0451 0,1388 -0,0025 1,0000   

9. 0,0713 0,1554 -0,1151 -0,1302 0,0410 0,0792 0,1307 0,0793 1,0000  

10. -0,2366 -0,2407 0,6922 0,0283 -0,7410 -0,4012 -0,3627 -0,0792 -0,0448 0,7656 

 

  



20 
 

Taulukko 14. Työssäkäyvien opintoinnostus –mallin muuttujien välisten korrelaatioiden merkittävyys (n.s.= 

ei tilastollisesti merkitsevä). 

                                                T Statistics (|O/STERR|) 

HENKILÖKOHTAINEN_OHJAUS -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 2,2869 

                     HYVINVOINTI -> KIUSAAMINEN 3,0902 

                     KESKEYTYSAIKEET -> UUPUMUS 15,0644 

                 KIUSAAMINEN -> KESKEYTYSAIKEET 0,929 n.s. 

         OPINTOJEN_ETENEMINEN -> OPINTOINNOSTUS 2,4982 

         OPISKELUTAIDOT -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 2,8803 

              SUKUPUOLI -> OPINTOJEN_ETENEMINEN 1,6806 n.s. 

          TOIMEENTULON_TUNNE -> KESKEYTYSAIKEET 0,9976 n.s. 

                      UUPUMUS -> OPINTOINNOSTUS 11,6507 

 

Taulukko 15. Kyselylomake ja mallien analyysissä mukana olleet (x) kysymykset. 

 Keskeytysaikeet Opintoinnostus 

(TOIMEENTULON_TUNNE) Miten käytettävissäsi olevat rahat 
riittivät viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? 

x x 

(HYVINVOINTI) Kuinka hyvin olet voinut viimeisen kolmen 
kuukauden aikana? 

x x 

OPISKELUOLOSUHTEET (UUPUMUS) Tunnen hukkuvani 
opintoihini liittyvään työmäärään.  

  

Pohdin alituiseen, onko opiskelullani merkitystä.  x x 

Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.    

Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostuksen opiskelua 
kohtaan. 

x x 

Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana.   

Opiskelijoiden välinen kilpailu ahdistaa minua.    

Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani.    

Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin 
nyt.  

x x 

Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.   

(KESKEYTYSAIKEET) Pohdin usein, pitäisikö minun vaihtaa 
opiskelualaa.  

x x 

Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein 
lopettaa opiskelun. 

x x 

Pohdin usein, pitäisikö minun keskeyttää korkeakouluopinnot x x 

(OPINTOINNOSTUS) Opiskellessani olen täynnä energiaa.   x 

Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä.   x 

Olen innoissani opiskelusta  x 

Aika tuntuu lentävän kuin siivillä, kun opiskelen   

Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan  x 

Opiskelu inspiroi minua  x 

Olen usein täysin uppoutunut opiskeluuni.    

Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi.    

(OPISKELUTAIDOT) Asetan itselleni realistisia tavoitteita 
opintojeni suhteen 

 x 

Tunnen hallitsevani ajankäyttöäni.   x 
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Haluan valmistua nopeasti ja päästä työelämään.    

(OPISKELUORIENTAATIO) Pidän opiskeluelämästä, eikä minulla 
ole kiirettä valmistua 

  

Opiskelu on minulle lähinnä tapa kehittää itseäni   

Opiskelu on minulle lähinnä tapa hankkia hyvä ammatti ja 
toimeentulo 

  

Ystävät ja muu akateeminen hauskanpito ovat tärkeitä 
opiskelussa 

  

Opiskeluriennot ovat tärkeämpiä kuin hyvät arvosanat   

(SUORITUSORIENTAATIO) Nautin kilpailusta opinnoissani   

Minulle on tärkeätä saada hyviä arvosanoja opinnoissani   

Minulle on tärkeätä olla opinnoissani parempi kuin muut 
opiskelijat 

  

(OPINTOJEN_ETENEMINEN) 
Opintoni ovat edenneet siten kuin olen suunnitellutkin. 

x x 

Olen tyytyväinen opintojen etenemistahtiin x x 

(HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS) Kurssien vaatimuksista on 
annettu tietoa riittävästi opinto-oppaassa 

  

Saan kursseista riittävästi tietoa ennen niiden alkua   

Saan tarpeeksi apua opintojeni suunnittelemista varten x x 

Saan opinnoissa riittävästi ohjausta x x 

Omaopettajani on auttanut minua opintojen suunnittelussa   

Minulla on riittävästi tietoa siitä, mitä tutkinnon suorittamiseen 
vaaditaan 

x x 

(PALAUTUMINEN) Vapaa ajalla... 
en ajattele opiskelua lainkaan.  

  

saan tauon opiskelun vaatimuksista   

otan etäisyyttä opiskeluun     

rauhoitun opiskelun paineista   

käytän aikani rentoutumiseen.    

otan aikaa harrastustoimintaan   

(KIUSAAMINEN) Opiskellessani Turun kauppakorkeakoulussa 
Olen kokenut itseni kiusatuksi.  

x x 

Olen kokenut itseni syrjityksi. x x 

Olen kokenut itseni fyysisesti vahingoitetuksi   

Olen kokenut itseni verbaalisesti loukatuksi x x 

Koetko olevasi yksinäinen? x x 

Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti 
asioistasi ja ongelmistasi? 

  

Koetko kuuluvasi johonkin, mihin tahansa, opiskeluun liittyvään 
ryhmään (esim. vuosikurssiin, laitokselle, graduryhmään, 
ainejärjestöön tms.) 

  

URA-ANKKURIT 
Alla on lueteltu joitakin "ihannetyön" ominaisuuksia. Mitä 
seikkoja sinä arvostat työssäsi? 
Aikaansaamisen tunne  

  

Haasteita tarjoava työ    

Varma työpaikka    

Itsensä toteuttamis- ja kehittämismahdollisuus    

Eri elämänalueiden tasapainon mahdollistava työ    
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Ekologisesti vastuullinen työ    

Korkea palkka    

Mahdollisuus edetä uralla    

Esimiesasemassa oleminen    

Motivoiva työilmapiiri, keskinäinen arvostus ja luottamus    

Työn vaihtelevuus    

Yhteiskunnallisesti merkittävä asema    

Kansainvälinen työympäristö    

Oman yrityksen perustaminen    

Vapaus oman työn suunnitteluun ja toteutukseen    

Mahdollisuus auttaa muita    

 

 


