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Kuvio 1. Amk-opiskelijoiden työssäkäynti 2007-2014. Lähde: Tilastokeskus 



Tutkimus 
 

TOTO (työtä ja oppimista) -tutkimus kohdistui amk-opiskelijoiden 
kokemuksiin opintojen aikaisesta työssäkäynnistä ja opintojen ja työn 
yhteensovittamisesta.   
 
Tutkimus toteutettiin osana Opiskelijabarometria, jota Opiskelun ja 
koulutuksen tutkimusäätiö, Otus, tekee joka toinen vuosi.   
 
Mallia testattiin Eurostudent VI –aineistossa 

 



•19,5 % 
opiskelijoista 
opinnot 
etenevät 
hitaammin 
kuin on 
tavoitteena 

Kuvaa ei voi näyttää nyt.

•16,1 % oman 
alan työssä 
käyvistä 
opiskelijoista 
opinnot 
etenevät 
hitaammin 
kuin on  
tavoitteena, 
muussa työssä 
käyvistä 19,1 
% opinnot 
hidastuvat 

Kuvaa ei voi näyttää nyt.

•27.9 % oman 
alan työssä 
käyvistä 
opiskelijoista 
opinnot 
etenevät 
hitaammin 
kuin on 
tavoitteena, 
muussa työssä 
käyvistä 34,7 
% opinnot 
hidastuvat 

Kuvaa ei voi näyttää nyt.

Kuvio 2. Kokemus opintojen etenemisestä suhteessa tavoitteisiin, työssäkäynnin määrään 
Ja alavastaavuuteen (Eurostudent VI –aineistossa) 



Työn ja opiskelun synergian 
polku 

Ajankäytön  
haasteellisuuden 

 polku, koettu stressi 

Ajankäytön yhteensovittaminen 

Hyvät työelämäkäytännöt  
amk:ssa 

Työn laatu (vaativuus asteikolla 1-10) 

Hyvä oppiminen 
Opiskelumotivaatio 

Kuvio 3. Työn opinnollistamisen malli (TOTO / Opiskelijabarometri, seurantatutkimus) 

helpottavat 

lisäävät 



Tulosten tulkintaa 

 Hyvät 
työelämäkäytänteet 
(=kannustavat opiskelijaa 
soveltamaan työkokemusta 
opinnoissa, joustavuutta 
opetukseen osallistumisessa 
työssäkäynnin takia) 
korkeakoulussa auttavat 
opiskelijaa tunnistamaan 
työkokemuksen tuomaa 
osaamista riippumatta 
siitä, mitä työtä he 
tekevät. 

 

 Vaativat työtehtävät 
(asteikolla 1-10) lisäävät 
kokemusta synergiasta, 
mutta myös koettua työn 
stressaavuutta.   

 Omaa alaa vastaava työ 
edistää opintoja   
 

 

 



Johtopäätöksiä 
 Päätoimisesta 

korkeakoulusta osa-
aikaiseksi korkeakouluksi 
– opiskelijan mosaiikkiset 
intressit ja tarpeet 

 Opintojen ohjauksesta 
uraohjaamiseen – 
korkeakouluopinnot 
osana opiskelijan uraa ja 
tietotaidon kehittymistä 

 Korkeakoulujen rakenteet 
tukemaan työn ja 
oppimisen integraatiota 
 

 Korkeakoulujen 
pedagoginen johtaminen 
tukemaan työn ja 
oppimisen integraatiota 

 Korkeakouluopettajan 
osaaminen työn ja 
oppimisen rajapintaan – 
osaaminen! 
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