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OPETUSJÄRJESTELYT OVAT TARKOI
TUKSENMUKAISET JA JOUSTAVAT 
(KURSSIEN AIKATAULUTUS, OPETUKSEN 
SIJAINTI, KURSSIMATERIAALIN SAATA
VUUS)

OPETETUT ASIAT 
OVAT MIELEKKÄITÄ

OPETUSMATERIAALI ON 
AJANKOHTAISTA JA 
TARJOAA VIIMEISINTÄ 
TIETOA

OPETUS
HENKILÖKUNTA 
OSAA OPETTAA

OPETUSHENKILÖKUNNAN 
ASIAOSAAMINEN ON 
SYVÄLLISTÄ

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,62     4,34     4,85    4,66

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,97     4,72     5,34    4,63

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,83     4,71     5,06    4,41

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

5,36 5,41 5,46 5,00

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,19 4,08 4,27 4,13
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Teksti: Ella Lahtinen
Kuvitus: Susa Laine, Shutterstock

TYÖT JA KURSSIEN 
AIKATAULUTUS  
HIDASTAVAT  
OPINTOJA
SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL TOTEUTTI KEVÄÄLLÄ 
2016 OPINTOKYSELYN, JOSSA SELVITETTIIN OPISKELIJOIDEN JA 
VASTAVALMISTUNEIDEN KOKEMUKSIA OPINNOISTA, OPETUSME-
NETELMISTÄ JA NIIDEN VASTAAVUUDESTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN. 
KYSELYYN VASTASI 223 NUORTA.  
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KOEN SAAVANI 
RIITTÄVÄSTI 
PALAUTETTA 
OPPIMISESTANI

YLIOPISTOSSA SUORITETTAVA 
TIETEELLINEN TUKIMUS ON 
MIELESTÄNI KORKEATASOISTA 
JA SEN TULOKSIA HYÖDYNNE
TÄÄN OPETUKSESSA

KOEN TARVIT
TAESSA SAAVANI 
APUA OPISKELUUNI 
LIITTYVISSÄ 
KYSYMYKSISSÄ

OPINTOSUORITUSTEN 
ARVIOINTI ON  
OIKEUDENMUKAISTA 
JA TASAPUOLISTA

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

3,63 3,63 3,71 3,28

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

5,18 5,13 5,27 4,94

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

5,11 4,90 5,38 5,16

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,77 4,54 5,01 4,69

RIL ka. – Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL keskiarvo   |   Aalto – Aalto-yliopisto   
TTY – Tampereen teknillinen yliopisto   |   OY – Oulun yliopisto
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Suurin osa RILin opintoky-
selyyn vastaajista on erittäin 
tyytyväisiä omien opintojensa 
etenemiseen. Vuoteen 2014 
verrattuna tyytyväisyys on 
noussut. Kaikkein tyytyväisim-
piä ovat oululaiset, jotka arvot-
tivat etenemisensä 7,13 -ar-
voiseksi asteikon ollessa 1–9. 
Saman luku oli hervantalaisil-
la 6,76 ja otaniemeläisillä 7,04. 

Yleisimmäksi syyksi opin-
tojen hidastumiseen opiske-
lijat ilmoittivat tämänkin vuo-
den kyselyssä työssäkäynnin 
(kuva Jos opintosi jne.). Toi-
seksi yleisin syy on kurssien 
pakollinen suoritusjärjestys tai 
niiden huono aikataulutus Kol-
manneksi yleisin opintojen hi-
dastumissyy on edelleen kurs-
sien työläys, jossa on kuitenkin 
havaittavissa pientä edistystä, 
sillä edelliskerran kyselyssä 
kurssit koki työläiksi suurempi 
osa vastaajista.

Opiskelijat ovat suhteelli-
sen tyytyväisiä myös omaan 
oppimiseensa. Asteikolla 1–9 
tyytyväisimpiä ovat Oulun yli-
opiston opiskelijat (6,73), kun 
arvosana on Aallossa 6,22 ja 
TTY:llä 6,57. 

Opetusjärjestelyt ovat 
enimmäkseen tarkoituksen-
mukaisia ja joustavia (kuva 
Arvioi seuraavia oppilaitosta-
si jne.), mutta kaikissa yliopis-
toissa on parantamisen varaa 
kurssien aikataulutuksessa, 
opetuksen sijainnissa ja kurs-
simateriaalien saatavuudessa.  

Opiskelijat arvostavat yli-
opistoissa tehtävää korkeata-
soista tutkimusta ja kokevat, 
että sitä hyödynnetään ope-
tuksessa varsin hyvin. 

Palautteenantoon on sen 
sijaan panostettava. Parhaiten 
palautetta kokevat saavansa 
TTY:n opiskelijat.

KILLAT JA AMMATTIAI-
NEKERHOT TAVOITTAVAT 
LÄHES KAIKKI 

RILin kyselyyn vastanneista 
lähes viidennes tuntee kuu-
luvansa erittäin hyvin oman 
alansa opiskelijoiden joukkoon 
ja 64 prosenttia hyvin. Opin-
tokyselyn vastaajat ovat myös 
aktiivisesti mukana erilaises-
sa järjestötoiminnassa. Lähes 
kolmannes vastaajista toimii 
yhden tai useamman järjes-
tön hallituksessa tai on muu-
ten erittäin aktiivisesti mukana 
järjestämässä toimintaa. 

Opiskelijoita on kuitenkin 
erilaisia, ja noin viidennes il-
moitti osallistuvansa silloin 
tällöin opiskelijajärjestöjen 
toimintaan ja toinen viiden-
nes ilmoitti osallistuvansa toi-
mintaan vain harvoin. Vuo-
den 2014 kyselyyn verrattuna 
opiskelijajärjestöjen toiminta 
tavoittaa nyt enemmän opis-

kelijoita, sillä vain 12 prosenttia 
vastaajista ilmoitti, ettei osal-
listu lainkaan opiskelijajärjes-
töjen toimintaan, kun edelli-
sessä kyselyssä osuus oli 18 
prosenttia. 

Selkeä enemmistö toimin-
taan osallistuvista vastaajista 
(67 %) on ensisijaisesti muka-
na killan toiminnassa. Seuraa-
vaksi yleisintä (39 %) on aktii-
visuus ammattiainekerhoissa. 
Kolmanneksi useimmin osal-
listutaan liikunta- tai urheilu-
järjestöjen toimintaan (25 %).

PROJEKTINHALLINTAA 
TOIVOTAAN KANDIVAIHEEN 
OPETUKSEEN 

Kyselyssä tiedusteltiin opiske-
lijoiden mielipiteitä viidestä eri 
työelämän taidosta ja niiden 
opetuksen tarpeellisuudesta 
yliopistossa. Vastaajat toivovat 
erityisesti kandivaiheeseen tii-
mityöskentely- ja neuvottelu-

TULISIKO SEURAAVIA TAITOJA OPETTAA YLIOPISTOSSA? 
JOS KYLLÄ, KUULUVATKO NE MIELESTÄSI KANDIOHJEL
MAN YLEISOPINTOIHIN VAI PÄÄAINEOPINTOIHIN?

JOHTAMIS JA ESIMIESTAIDOT

PROJEKTINHALLINTA TIIMITYÖSKENTELY JA 
NEUVOTTELUTAIDOT

SUULLISEN ESIINTYMISEN 
TAIDOT

YRITYSTOIMINNAN PERUS
TEIDEN TUNTEMUS

20,2%

73,2%

6,6%

53,7%43,7%

2,6%

81,1%

13,6%
5,3%

80,4%

11,7%
7,8%

46,7%42,7%

10,7%

Kandiohjelma Pääaineopinnot EI tarvitse sisällyttää
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taitoja sekä suullisen esiintymi-
sen taitoja (kuva kandiohjelma, 
pääaineopinnot jne.). 

Edellisessä kyselyssä 81 
prosenttia vastaajista toivoi 
projektinhallinnan opetusta 
mukaan maisterivaiheen ope-
tukseen, mutta nyt yli puolet 
vastaajista toivoo sitä jo kan-
divaiheeseen. Maisterivai-
heeseen toivotaan erityises-
ti johtamis- ja esimiestaitojen 
opetusta. Lisäksi selkeä enem-
mistö vastaajista on sitä mieltä, 
että yritystoiminnan perustei-
ta pitäisi opettaa joko kandi- tai 
maisterivaiheessa.

ENGLANNIN KÄYTTÖ OPIN-
NOISSA LISÄÄNTYNYT

Kansainvälistyminen kiinnos-
taa nuoria selvästi, ja vaih-
to-opintojen lisäksi myös työt 
ulkomailla kiehtovat. Kaikis-
ta RILin kyselyyn vastaajista yli 
kolme neljännestä on kiinnos-
tunut mahdollisuudesta työs-

kennellä kansainvälisissä teh-
tävissä ulkomailla jossakin vai-
heessa työuraansa. Noin vii-
dennes vastaajista ilmoitti ko-
timaan työmarkkinoiden riit-
tävän. Vastaajista 40 prosent-
tia ei aio lähteä vaihto-opiske-
lemaan lainkaan. Syiksi he mai-
nitsivat valmistumisen viivästy-
minen ja taloudelliset syyt. 

Eri yliopistojen välillä on 
havaittavissa huomattaviakin 
eroja englannin kielen käy-
tössä. Kaikista vastaajista 17 
prosenttia on suunnitellut 
kirjottavansa diplomityönsä 
englanniksi. TTY:n ja Aalto-yli-
opiston opiskelijoiden välil-
lä näkyy edelleen selkeä ero, 
mutta muutosta on tapahtunut 
myös kahden vuoden takaisiin 
tuloksiin verrattuna. Otanie-
meläisistä 24 prosenttia (2014: 
11 %) on suunnitellut kirjotta-
vansa diplomityönsä englan-
niksi, kun vastaava luku her-
vantalaisten keskuudessa on 

kuusi prosenttia (2014: 4%). 
TTY:n opiskelijoiden selkeä 
enemmistö (61 %, 2014: 78 %) 
ilmoitti suoraan, ettei aio kir-
joittaa työtään englanniksi. 
Aallossa vastaava osuus on 
nyt 33 prosenttia (2014: 48 %).

Oulussa ajatukset diplomi-
työn kirjoituskielestä jakautu-
vat tasaisemmin. Reilu neljän-
nes kertoo suunnittelevansa, 
että kirjoittaa diplomityön-
sä englanniksi. Sen sijaan 43 
prosenttia oululaisista vastaa-
jista ei tätä mahdollisuutta aio 
käyttää.

Eroja löytyy myös opinto-
jen suorituskielestä. Kun kie-
liopintoja ja vaihto-opiske-
lua ei huomioida, TTY:llä on 
suoritettu selkeästi vähiten 
opintoja kursseilla, joiden kie-
li on ollut englanti. Englannik-
si opiskelu ei ole opiskelijoille 
täysin vastenmielistä, mutta 
osa opiskelijoista kokee sen 
vaikeuttavan oppimista. Eng-

lanninkielisiä kursseja on nyt 
kuitenkin enemmän kuin kaksi 
vuotta sitten.

Opiskelijat ovat oikealla 
alalla ja siellä halutaan pysyä 

Enemmistö (56 %) RILin ky-
selyyn vastanneista koki opis-
kelevansa oikeaa alaa ’suures-
sa määrin’. Luku oli kaikkein 
korkein TTY:n opiskelijoiden 
keskuudessa, sillä vastaajista 
peräti 62 prosenttia opiskeli 
’suuressa määrin’ oikeaa alaa 
ja 32 prosenttia ’jossakin mää-
rin’ oikeaa alaa. 

Opiskelijat ovat myös ol-
leet tyytyväisiä valitsemaansa 
opiskelualallaan. Kaikista RILin 
kyselyyn vastanneista 75 pro-
senttia ei suunnittele alan vaih-
toa lainkaan. Alan vaihtoa har-
kitsi 15 prosenttia ja vain neljä 
prosenttia opiskelijoista suun-
nitteli sitä vakavasti. 

ARVIOI, KUINKA HYVÄT VALMIUDET OPINTOSI 
ANTAVAT SEURAAVIIN TYÖELÄMÄN TAITOIHIN. 

JOHTAMIS JA ESIMIESTAIDOT
ka.
RIL       Aalto    TTY      OY

3,60 3,38 3,60 4,03

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,76 4,65 3,60 4,67

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

5,20 5,06 5,19 5,58

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

3,62 3,53 3,66 3,73

RIL       Aalto    TTY      OY
ka.

4,48 4,18 4,48 5,09

PROJEKTINHALLINTA TIIMITYÖSKENTELY JA 
NEUVOTTELUTAIDOT

SUULLISEN ESIINTYMISEN 
TAIDOT

YRITYSTOIMINNAN PERUS
TEIDEN TUNTEMUS
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