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Suvi Pulkkinen: 

Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe. 
Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen. 

Otus 47/2014. 

Miten korkeakoulupolitiikan toimijat suhtautuvat koulutuksen maksullisuuteen? Miksi aihe puhuttaa ja 

millaisia ongelmia maksullisella koulutuksella ratkaistaan? Mistä koulutuspolitiikassa on ylipäätään lupa 

puhua? Tutkimus kerää yhteen ja luokittelee yliopistokoulutuksen maksullisuuteen liittyviä 

puheenvuoroja, joita esitettiin julkisesti valtakunnallisissa sanomalehdissä, poliittisissa papereissa ja 

tieteellisissä julkaisuissa. 

 

 
Simo Pihlajaniemi: 

Otuksen oppimäärä. 
25 vuotta opiskelun ja koulutuksen tutkimusta. Otus 45/2014. 
Millaisia vaiheita Otuksen historiassa on eletty? Mitä käännekohtia säätiön 25-
vuotiseen taipaleeseen lukeutuu? Otuksen 25-vuotishistoriikki kertoo tarinan säätiön 
perustamiseen johtaneista tapahtumista ja niiden taustoista lähtien aina nykyhetken 
kuulumisiin ja tulevaisuudennäkymiin saakka. 

 
 
 

Leo Aarnio: 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen 
opiskelijapalautekysely. 
Ammattikorkeakoulutuksen laadun määrittelystä kyselymittarin arvioinnin 
kautta tulosten raportointiin. Otus 44/2014. 
Mitä on hyvä ammattikorkeakoulutus? Miten koulutuksen laatua voidaan 

mitata? Raportti on yksityiskohtainen kuvaus koulutuksen laadun mittarin 

kehitystyöstä. Julkaisu sisältää ammattikorkeakoulutuksen laadun 

määrittelyä, tämän pohjalta rakennetun kyselymittarin psykometristä 

arviointia sekä lopullisen kyselyehdotuksen ja kyselyn ohjeistuksen esittelyä 

osana ammattikorkeakoulujen laadunvalvontajärjestelmiä. 

 

 

Juhani Saari: 

Opintojen sujuvuus. 
Otus 41/2013.  

Mitkä tekijät vaikuttavat yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opintojen sujuvuuteen? Mitkä 

tekijät erottavat 55 opintopisteen suorittajia muista opiskelijoista? Tutkimuksessa tarkastellaan 

tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston 

opiskelijoiden opintopisteiden kertymiseen. Tutkimuksessa esitetään malli, joka selittää noin 40 

% opiskelijoiden vuosittaisen opintopistekertymän vastaajakohtaisesta vaihtelusta.   
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Janne Mikkonen, Elina Lavikainen & Juhani Saari: 

Monituloiset. 
Korkeakouluopiskelijoiden tulonlähteet ja kokemus toimeentulosta erilaisissa 
elämäntilanteissa. Otus 40/2013. 
Millaisia erilaisia tulonlähteitä korkeakouluopiskelijoilla on? Miten korkeakouluopiskelijat 
kokevat tulevansa toimeen? Tutkimuksessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden 
toimeentuloa erilaisissa elämäntilanteissa. Keskeisimpiä teemoja ovat tulot, menot ja 
tulonlähteet sekä tulonlähteiden välinen dynamiikka. Lisäksi selvitetään opiskelijoiden 
näkemyksiä opintotukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä. 
 
 

Juhani Saari & Heidi Kettunen (toim.) 

Opiskelijabarometri 2012. 
Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin. Otus 39/2013. 
Mitkä ovat opintoja hidastavia ja vauhdittavia tekijöitä? Miten korkeakouluopiskelijat kokevat 
tulevansa toimeen? Millaisia arvoja he pitävät elämässään tärkeinä? Opintoja, työssäkäyntiä ja 
hyvinvointia kartoittanut barometri on temaattisesti laaja-alaisin ja menetelmällisesti korkeatasoisin 
aineisto suomalaisista korkeakouluopiskelijoista. Barometrin laajassa tilastokatsauksessa suomalaisten 
korkeakouluopiskelijoiden elämää tarkastellaan tutkimuksen kaikkien teema-alueiden näkökulmasta. 

 

Elina Lavikainen: 

Aallokosta nousujohteiseksi?  
Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja 
pienituloisuudesta osana elämänkulkua. Otus 37/2012. 
Miksi opiskelijat valitsevat mieluummin työssäkäynnin kuin opintolainan? Tutkimuksessa 
tarkastellaan ammattikorkea- ja yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta 
haastatteluiden pohjalta. Tulonmuodostuksen perusteet ja toimeentuloon liittyvät 
kokemukset kytketään osaksi elämänkulkua ja muotoutuvan aikuisuuden vaihetta. 

 
 

Janne Mikkonen & Elina Lavikainen: 

Rahkeet duuniin. 
Työllistymisen laatu ammatillisella toisella asteella. Sakki ry & Otus 2012. 
Miten ammatillisen perustutkinnon vuonna 2008 suorittaneet ovat sijoittuneet 
työmarkkinoille? Tutkimuksessa tarkastellaan työllistymisen määrällisiä 
indikaattoreita ja työllistymisen laatua. Tutkimus pyrkii vastaamaan 
perustavanlaatuisiin kysymyksiin siirtymisessä koulutuksesta työelämään. 

 
Teemu Kemppainen: 

Ristipaineessa. 
Tutkimus Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäynnistä, työkokemuksista ja 
ammatillisesta järjestäytymisestä. PAM 2011. 
Millaista on Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäynti? Millaisia mielipiteitä heillä on 
työssäkäynnistä? Miten opiskelijat ovat ammatillisesti järjestäytyneet? Kyselytutkimus 
kartoittaa Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäyntiä heidän omista näkökulmistaan 
käsin. Tarkoituksena on tuottaa moniulotteinen kuvaus opiskelijoiden työssäkäynnistä. 
 
 

Elina Lavikainen: 

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010. 
Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja 
opiskelukyvystä. Otus 35/2010. 
Millaisia ovat ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspolut? Millaista koulutuksen 
laatu on? Millaisia näkemyksiä heillä on opiskelijakunnasta sekä vaikuttamistoiminnasta? 
Tutkimuksessa selvitetään opiskeluolosuhteita ammattikorkeakouluissa. Tarkastelun 
kohteena ovat koulutuspolut, koulutuksen laatu, opiskelukyky ja vaikuttamistoiminta. 

 
Johanna Penttilä: 

Kyllä sitä osaa ja pärjää. 
Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelukokemukset yleisillä akateemisilla aloilla. 
Otus 34/2010 
Miten yliopisto-opiskelijat suhtautuvat työharjoittelujaksoihin? Miten työharjoittelu 
vaikuttaa opiskelijoiden työelämäkäsityksiin? Tutkimuksessa tarkastellaan 
generalistialojen työharjoittelun toteutusta, työssä oppimista ja harjoittelun vaikutuksia 
työelämään suhtautumiseen. 

 
 
 



 

 
 

Elina Lavikainen & Aleksis Nokso-Koivisto: 

Pysytäänkö pinnalla? 
Tutkimus Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden 
toimeentulosta, opinnoista ja opiskeluolosuhteista keväällä 2009. TKY:n 
sosiaalipoliittisen sektorin julkaisuja 2009. 
Miten taideteollisen korkeakoulun ja teknillisen korkeakoulun opiskelijat tulevat 
toimeen? Miten heidän opintonsa etenee? Millaiset ovat opiskeluolosuhteet heidän 
kohdallaan? Tutkimus kartoittaa opiskelijoiden toimeentuloa, opintojen etenemistä 
ja opiskeluolosuhteita. Samalla pureudutaan siihen, onko ylioppilaskuntien 
toteuttama edunvalvonta suunnattu oikein. 

 
 
 

Janne Jauhiainen, Lauri Korkeaoja, Elina Lavikainen, Anna Niemelä & Johanna 
Penttilä: 

Silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. 
Otus 32/2009.  
Mitkä tekijät perheelliset opiskelijat kokevat erityisen haastavina opintojensa 
kannalta? Mitkä tekijät vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden haluun perustaa 
perhe opintojen aikana? Tutkimus keskittyy hyvinvointiin, opintojen kulkuun ja 
toimeentulokysymyksiin sekä näissä ilmenneisiin eroihin perheellisten ja 
perheettömien opiskelijoiden välillä. 

 
 
 

Anna Niemelä: 

Kansainvälistä opiskelua ulkomailla ja kotimaassa.  
Tutkimus korkeakoulujen englanninkielisistä koulutusohjelmista. Otus 31/2009. 
Millaisin perustein englannin kielisiin koulutusohjelmiin hakeudutaan? Millaisia 
kokemuksia opiskelijoilla on englannin kielisistä koulutusohjelmista? Millaisena näiden 
koulutusohjelmien työmarkkina-arvo koetaan? Tutkimus tarkastelee koulutusuran valintaa 
ja opiskelukokemuksia sekä koulutusohjelmien työmarkkinarelevanssia 
haastatteluaineiston pohjalta. 
 

 
 

Janne Jauhiainen: 

Opiskelijan yliopisto 2008.  
SYL & Otus 2008. 
Millaisina opiskelijat kokevat opiskeluolosuhteet suomalaisissa 
yliopistoissa? Selvityksessä mitataan opintoihin vaikuttavia tekijöitä 
opiskelijan näkökulmasta. Julkaisu on suunnattu kehittämistyökaluksi 
yliopistoille. 

 
 

Anna Niemelä: 

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat Suomen yliopistoissa. 
SYL & Otus 2008. 
Millaisia kokemuksia suomalaisissa yliopistoissa opiskelevilla kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on 
opiskelusta ja opiskeluympäristöstä? Millaiseksi he kokevat sosiaalisen asemansa ja tulevaisuuden 
suunnitelmansa? Tutkimus käsittelee suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-
opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Tarkastelussa on myös heidän 
sosiaalinen asemansa ja tulevaisuuden suunnitelmansa. 

 
 

Johanna Penttilä: 

"Kävin kokeileen kepillä jäätä". 
Tutkimus opintojen keskeyttämisestä Tampereen 
ammattikorkeakoulussa. Tamko & Otus 2008. 
Mitkä tekijät voivat ennustaa opintojen keskeyttämistä? Onko 
opintojen keskeyttämistä mahdollista ennaltaehkäistä joillakin 
toimenpiteillä? Tutkimuksessa käsitellään opintojen keskeyttämistä 
Tampereen ammattikorkeakoulussa jäljittämällä ns. ”varmaa” ja 
toisaalta vähemmän suunnitelmallista keskeyttämistä. 
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Anna Niemelä: 

"Joutuu vähän taisteleen". 
Tutkimus vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspoluista. Otus 29/2007. 
Miten vammaiset ja kuurot opiskelijat kokevat opiskelumahdollisuutensa? Tutkimus tarkastelee 
vammaisten ja kuurojen nuorten opintojen ja työllistymisen vaikuttimia. Tarkastelun kohteena ovat 
koulutuspolkujen muodostuminen, koettu tuki ja kannustimet sekä asenteelliset, sosiaaliset ja fyysiset 
esteet. 

 
Minna Viuhko: 

Opiskelijatutkimus 2006. 
Opetusministeriö 51/2006. 
Millaisina suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelu, toimeentulo ja 
työssäkäynti näyttäytyvät? Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten 
korkeakouluopiskelijoiden opiskelua, toimeentuloa ja työssäkäyntiä. Lisäksi 
tarkastellaan näihin asioihin liittyen opiskelijoiden sosiaalisen ja taloudellisen 
aseman kehittymistä. Tutkimuksen taustalla on eurooppalainen Eurostudent-
hanke. 

 
 

Jaana Markkula: 

Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin. 
Opinnot, opintojen ohjaus ja vaikuttamismahdollisuudet. Otus 28/2006. 
Millaiseksi ammattikorkeakoulussa opiskelu koetaan? Millaisina ohjaus- ja tukipalvelut 
näyttäytyvät opiskelijan silmin? Entä vaikuttamismahdollisuudet? Tuloksia tarkastellaan sekä 
opiskelijoiden omien kokemusten avulla että ammattikorkeakoulujen rakenteellisesta 
kehittämisestä käydyn keskustelun valossa. 
 

 
Eero Kurri: 

Opintojen pitkittymisen dilemma. 
Tutkimus opintojen sujumattomuustekijöistä yliopistoissa ja 
niihin vaikuttamisen keinoista. Otus 27/2006. 
Vaikuttavatko työssäkäynti ja toimeentulo-ongelmat opintojen 
pitkittymiseen? Mitä muita syitä opintojen pitkittymisen 
taustalta yleensä löytyy? Tutkimus luo opintojen 
sujuvuustekijöiden viitekehystä sekä pohtii yliopistojen 
toiminnan kehittämistarpeita. 
 

Eija Mannisenmäki & Maarit Valtari: 

Valmistumisen vallihaudalla. 
Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa. Otus 26/2005. 
Millaisena opintojen ja työuran elämänvaiheet näyttäytyvät eri näkökulmista käsin? Miten ne 
nivoutuvat toisiinsa? Tutkimus kokoaa yhteen viimeaikaista koulutuspoliittista keskustelua ja 
avaa siihen uusia näkökulmia. Siinä tarkastellaan korkeakoulutusta ja hyvinvointipalveluja 
opiskelijoiden omien kokemusten kautta ja myös opintoalakohtaisesti. 

 
 

Taina Kinnunen: 

"If I can find a good job I may stay." 
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen. CIMO 
2004. 
Mitkä ovat korkeakoulujen valmiudet ja mahdollisuudet vastaanottaa 
ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita? Miten korkeakoulujen valmiudet ja 
mahdollisuudet suhteutuvat opiskelijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin? 
Asiaa tarkastellaan kolmen tutkimuksen pohjalta, joiden yhteinen nimittäjä 
on tutkintoon johtava opiskelu ulkomailla. 

 
 
Nina Elvo & Sasu Pajala: 

Humanistien opiskelupolut tilastojen takana.  
Otus 23/2002. 
Miksi humanistisella koulutusalalla opinnot kestävät pitkään ja monien osalta 
keskeytyvät? Tutkimuksessa tarkastellaan humanistisessa tiedekunnassa opiskelua, 
opiskelun päämääriä, opintojen kulkua, työllistymismahdollisuuksia sekä koulutuksen 
parannusehdotuksia. 

 
 
 
 


