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Lähtökohdat

• Relevanssi
- kansalliselle koulutuspolitiikalle
- Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin
- työryhmiä, seminaareja
- iso aineisto (210 000 opiskelijaa, 30 maata)

• Vertailtavuus
- jo 5. kierros, kehitystä tapahtunut
- aiempaa enemmän maita
- peruskysymyspatteristo sama
- käsikirja toteuttajien tukena
- todennäköisyyslaskentaan perustuva yhdessä rajattu otos

• Avoimuus – Open Access eurostudent.eu database



kts. lisää 
OKM 2014

Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014

• Suomen osuus Eurostudent V -aineistosta koostui 3 620 
ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijan vastauksista. 

• Suomessa kansallisesta tiedonkeruusta vastasi Opetus- ja 
kulttuuriministeriö yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. 

• Kansallinen tiedonkeruu noudatti päälinjoiltaan Eurostudent V -
hankkeen suosituksia.

• Otos muodostettiin oppilaitostilastoa hyödyntäen. 
• Edellisistä Eurostudent-kierroksista poiketen otokseen otettiin V-

kierroksella mukaan myös ns. aikuisopiskelijat, ulkomaiset tutkinto-
opiskelijat sekä jatko-opiskelijat. Oppilaitokset lähettivät 
Tilastokeskukselle perusjoukon sähköpostiosoitteet kyselyn 
lähettämistä varten. Otokseen poimittiin 19809 opiskelijaa, ja 
painotus korjasi tulokset vastaamaan perusjoukkoa. 

> kansalliset tulokset Opiskelijatutkimus 2014 -julkaisussa



Eurostudent V -kysymyspatteristo
• Perustui aiempien tutkimuskierrosten kyselyiden rakenteeseen, jolla on eri 

ulottuvuuksista selvitetty korkeakouluopiskelijoiden elämää Euroopassa. 

• Korkeakouluopiskelijoiden taustatiedot (syntymävuosi, sukupuoli, vastaajan 
sekä vastaajan äidin ja isän syntymämaat, kielitaito, lasten lukumäärä ja 
syntymävuodet sekä äidin ja isän koulutustaso) 

• Kysymyksiä opintoihin hakeutumisesta, taloudellisesta tilanteesta, ajankäytöstä 
sekä opintojen etenemisestä. 

• Lisäksi kyselyllä on kartoitettu opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja 
opiskelijoiden odotuksia tulevaisuuden suhteen sekä jatko-opintojen rahoitusta 
ja syitä jatko-opintoihin hakeutumiselle.

• Koska vain kahdeksassa maassa kysely osoitettiin myös jatko-opiskelijoille, 
nämä vastaukset eivät ole mukana lopullisessa kansainvälisessä aineistossa. 

• Useat maat lisäsivät kyselyyn myös omia asiaan liittyviä kysymyksiä, mm. FI 
valmennuskurssien käyttämisestä



Tuloksia 

I. Eurooppalaiset opiskelijat 2010-luvulla
sosiaalinen tausta

ja sen vaikutus
valmennuskurssit Suomessa

maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
perheellisten opiskelijoiden määrä



Vanhempien koulutustausta korkeammin 
koulutetun vanhemman mukaan

• Eurostudent V -kierroksen maista 17:sta yli puolella 
opiskelijoiden vanhemmista on korkeakoulututkinto 

• Suomessa yliopisto-opiskelijoista 39 prosentilla ja 
ammattikorkeakouluopiskelijoista 22 prosentilla ainakin toisella 
vanhemmalla on ylempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen 
jatkokoulutus. 

• Myös ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osalta vanhempien 
koulutustausta on korkea (33% ylempi korkeakoulututkinto). 

• Alakohtaiset erot ovat Suomessa suuria, taidealat ja lääketiede 
vs. muut





Ovatko erilaisista taustoista tulevat 
opiskelijat erilaisia?

Opiskelijoilla, joilla ei ole korkeakoulutustaustaa perheessään

- tulevat joissakin maissa huomattavasti myöhemmin 
korkeakoulutukseen (erityisesti AT, CZ, EE, HR, LT, RU)

- toisissa maissa ei huomattavaa eroa siirtymässä (mm. DK)
- ovat vanhempia kuin korkeasti koulutetuista perheistä tulevat, 

jopa neljä vuotta vanhempia (NO, FI, SE) 



Savon Sanomat 13.4.2015

Lähde: Opiskelijatutkimus 2014



Valmennuskursseille osallistuneet yliopistoaloilla

Lähde: OKM 2014 (Opiskelijatutkimus)
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Suomalaiset opiskelijat ovat 
eurooppalaisia opiskelutovereitaan 

useammin perheellisiä

• Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 17 prosentilla on lapsia

• Kaksi kolmasosaa mukana olevista maista on sellaisia, joissa 
vain 10 prosenttia tai vähemmän opiskelijoista on perheellisiä. 

• Eniten perheellisiä opiskelijoita on Norjassa, Ruotsissa ja 
Virossa: näissä maissa vähintään 20 prosentilla opiskelijoista on 
lapsia. 



Tuloksia

II. Opiskelutavat

sivutoimisuus vs. päätoimisuus
ajankäyttö opinnot vs. työ

työssäkäynnistä



Sivutoimisuus vs. päätoimisuus

• Suomessa yliopistoissa sivutoimisiksi mieltää itsensä 18 % ja 
ammattikorkeakouluissa 16 % opiskelijoista. 

• Korkeakoulukohtaiset erot ovat suuria, Pohjois-Suomen 
korkeakouluissa sivutoimisia opiskelijoita on eniten. 

• Vain 12 % suomalaisista opiskelijoista suorittaa opintojaan 
etäopintoina. Yleisintä etäopiskelu on ammattikorkeakouluissa, joilla on 
useita kampuksia sekä Itä-Suomen yliopistossa. 

Sivutoimisuuden määritelmä on yleensä alle 20h/vk. Eurostudentissa
opiskelijat arvioivat sivutoimisuuden/päätoimisuuden itse. 



Ajankäyttö
• Suomessa puolet korkeakouluopiskelijoista ilmoittaa opiskelevansa yli 

30 tuntia viikossa
- amk 34 h/vk
- yo 30 h/vk
- kansainväliset opiskelijat jopa 38 tuntia viikossa (mediaanilukuja)
- opintoaloittain tarkasteltuna eniten aikaa opiskeluun käyttivät 

luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijat ammattikorkeakouluissa ja 
ennalta arvattavasti lääketieteen opiskelijat yliopistoissa

• Kansainvälinen aineisto: opiskelijat, jotka työskentelevät vähintään 
15h/vk käyttävät vähiten aikaa opiskeluun viikossa. Lisäksi he ovat 
taipuvaisia vähentämään enemmän opetuksen seuraamiseen 
käyttämäänsä aikaa kuin itseopiskeluun käyttämäänsä aikaa. 



Työssäkäynnistä
• Työkokemus ennen opintoja ja työskentely 

korkeakouluopintojen aikana on hyvin yleistä myös muissa 
maissa.

• Työssäkäynti opintojen ohessa on muissa maissa yhtä yleistä 
tai jopa yleisempää kuin Suomessa: Irlannissa ja Alankomaissa 
yli 75 % opiskelijoista käy töissä, Suomessa itsenäisesti 
asuvista opiskelijoista lukuvuoden aikana töissä käy 57 %. 

• Työnteon syynä on ennen kaikkea halu parantaa opintojen 
aikaista elintasoa sekä työkokemuksen hankkiminen. 

• Suomalaisten opiskelijoiden tulot ja yhteiskunnan tuen osuus 
tuloista ovat kansanvälistä keskiarvoa korkeammat.



Tuloksia

III. Tyytyväisyys opintoihin



FI





Johtopäätökset
• Tutkimus nostaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen haasteiksi 

erityisesti heterogeenisen opiskelijajoukon erilaisiin tarpeisiin 
vastaamisen

- koulutuksen uudelleenajattelu (Euroopan komissio jo 2012, 
uudelleen 2015?)

- yhteistä Euroopassa: työkokemuksen ja työnteon yhdistämisen 
korkea-asteen opintoihin 

• Suomessa erityisesti
- perheelliset opiskelijat
- epätasa-arvo korkeakoulutukseen pääsyssä (vrt. OECD 2005), 

mm. maahanmuuttajataustaiset
- luottamus tulevaisuuteen ja osaamiseen



Tutkimuksen luotettavuus ja jatkokäyttö

• Jo viides Eurostudent –tutkimus, tarjoaa erittäin tärkeää kv-
dataa, jolla on jo vertailupohjaa suhteessa aiempiin tutkimuksiin.

• Onko tällaisesta datasta mahdollista tehdä luotettavia 
korkeakoulu- tai koulutusalakohtaisia tarkasteluita? 

• Korkeakouluopiskelijoille suunnattuja kyselyitä tällä hetkellä 
liikaa

• Vertailuaineistosta saa myös selville millä tavalla 
opiskeluympäristöt eroavat eri maissa ja miten Suomi pärjää 
näissä vertailuissa > kansainvälisen liikkuvuuden markkinointiin 
hyödyksi?

• Open access: www.eurostudent.eu ja www.fsd.uta.fi/



Eurostudent VI –kierros käynnistyi 2015

• OKM:n ohjausryhmä
• Tilastokeskus & Eurostudent –konsortio
• Euroopan komissio – rahoitus
• Suomessa tavoite nostaa osallistumisastetta > viestintä
- esityksiä, artikkeleita Eurostudent V -tuloksista eri foorumeilla
- kaksi seminaaria ennen kyselyä 03/2016: 

”Sosiaalinen ulottuvuus korkeakoulututkimuksessa” –seminaari 
marraskuussa 2015
”Eurostudent VI –käynnistyskonferenssi – tasa-arvoinen korkeakoulu”, 
maaliskuussa 2016

Tervetuloa mukaan!
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