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Nykyinen koulutuspolitiikka vastaa työelämän muutostarpeisiin ohjaamalla työuran eri vaiheissa
olevia aikuisia kehi�ämään osaamistaan jatkuvan oppimisen hengessä. Moni hakeutuu toiveikkaana
avoimeen yliopistoon, mu�a yllä�ävän monen opinnot eivät etene lainkaan. Kutsumme näitä
opiskelijoita nollasuori�ajiksi. Tutkimus selvi�ää avoimen yliopiston nollasuori�ajien opintojen
etenemä�ömyyden syitä. Tutkimus toteute�iin syksyllä 2018 verkkokyselynä. Vastauksia saatiin 185
vastausprosentin ollessa 45. Tulosten mukaan etenemä�ömyy�ä seli�ää kolme tekijää: 1)
elämänalueiden yhteensovi�amisen vaikeudet, 2) puu�eet akateemisissa opiskelutaidoissa ja 3)
passiivisuus ohjaukseen hakeutumisessa. Tutkimuksella haluamme nostaa nollasuori�amisen ilmiön
esille ajassa, jota leimaavat huippusuori�amisen ihanne, jatkuvan oppimisen ideologia ja opintojen
digitalisoituminen. 

Johdanto

Globalisaatio, digitalisaatio ja työelämän kiihtyvä muutos ohjaavat elinikäiseen oppimiseen, josta on
tullut yksilön, työelämän, koulutusorganisaatioiden ja koko yhteiskunnan yhteinen asia. Elinikäisen
oppimisen lähtökohtia on paikanne�u unescolaiseen demokratiaan ja solidaarisuuteen, nykyisin
talouden ja kilpailukyvyn yri�äjämäisiin intresseihin (Kinnari, 2020). Koulutuspolii�isten muutosten
seurauksena on siirry�y jatkuvan oppimisen, työelämäosaamisen sekä kompetenssien korostamiseen
(Mie�inen, 2019; OECD, 2005). 

Jatkuvan oppimisen yhteiskunnassa monet aikuiset tar�uvat avoimen yliopiston opintoihin, jotka
ovat kaikille avoimia ja vastaavat yhteisöllisiin ja yksilöllisiin oppimistarpeisiin. Useilla avoimen
opiskelijoilla on jo akateeminen tutkinto, monille opiskelu avoimessa yliopistossa avaa toisen
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mahdollisuuden yliopistotutkintoon ja osaamisen päivi�ämiseen. (Haltia, Isopahkala-Bouret &
Jauhiainen, 2021; Jauhiainen, Nori & Alho-Malmelin, 2007.) Nykyisin avoimen yliopiston toiminnassa
korostuvat koulutuksellisen tasa-arvon sijaan työelämä, talous, hyöty ja tehokkuus (Haltia, 2012),
myös rahoitus on suoriteperustaista (OKM 2019b). Talousnäkökulman korostuessa myös avoimen
yliopiston opiskelijat representoituvat tehokkaina suori�aja-asiakkaina (Bunce, Baird & Jones, 2017;
Siivonen, 2017), jotka tuo�avat nopeasti opintopisteitä ja työllistyvät aloilleen (Siivonen, 2017). Mu�a
aina avoimen yliopiston aikuisopiskelijoiden opinnot eivät etene toivotusti. Keitä ovat nämä
opiskelijat, jotka maksavat opinnoistaan, mu�a suori�avat nolla opintopiste�ä? Nollasuori�ajan
käsi�eellä pyrimme kyseenalaistamaan määrällistävää ja arvo�avaa puhetapaa
huippusuori�amisesta ja aikuisopiskelijoista jatkuvan oppimisen kykypääomakoneina (ks. Kinnari,
2020). Nollasuori�ajilla emme vii�aa yksilön arvoon, vaan niihin aikuisopiskelijoihin, jotka eivät
vastaa ”oikealla” tavalla koulutuspolii�isiin suoriteihanteisiin (ks. Brunila, Onnismaa & Pasanen,
2015). Pureudumme sekä yksilötasolla e�ä laajemmin nollasuori�amisen ilmiöön ja selvi�ämme,
millaiset tekijät seli�ävät opintojen etenemä�ömyy�ä.

Taustakirjallisuu�a 

Aikaisempien tutkimusten valossa merki�ävä aikuisen opiskelijan opintojen etenemä�ömyyden syy
on tasapainoilu eri elämänalueiden välillä. Aikuisopiskelijat ovat usein perheellisiä ja työssäkäyviä,
jolloin erityisesti työstä johtuva ajanpuute hidastaa opiskelua (Repo, Ruokolainen & Vuoksenranta,
2014). Toisaalta vapaa-ajasta, sosiaalisista kontakteista ja perheajasta joudutaan nipistämään
opiskelun vuoksi (Lowe & Gayle, 2007; Stone & O’Shea, 2013). Aikuisopiskelijat kuitenkin kokevat
perhe- ja työroolien tuovan monenlaista osaamista ja taitoja, jotka edistävät opiskelua (Niemelä,
2014). 

Toisena tunniste�una hidasteena aikuisopiskelijan opintojen etenemiselle ovat puu�eelliset
opiskelutaidot, erityisesti heikkous akateemisissa metataidoissa (Siivonen, 2017), jotka ovat avoimen
yliopiston itsenäisissä opinnoissa keskeisiä (Davidson, 2017). Myös metakognitiiviset kontrollitaidot,
kuten itsesäätely ja oppimistaitojen kehi�äminen (Muukkonen & Lakkala, 2009), ovat oleellisia
opiskelutaitoja. Lisäksi yksilölliset tekijät, kuten epäonnistumisen pelko, taipumus perfektionismiin
ja motivaation puute, viivy�ävät opintoja (Steel, 2007).

Korkeakouluopiskelijoiden ohjauspalveluita on kehite�y systemaa�isesti elinikäisen ohjauksen
keinoin (Onnismaa, 2011; Valtioneuvosto, 2020). Myös avoimessa yliopistossa on jo pitkään
tunniste�u opiskelijoiden heterogeenisyys ja moninaiset ohjaustarpeet (Valleala, 2005). Monipuolisille
aikuisopiskelijoiden ohjaustavoille on selkeä tarve (Vuorinen, Kasurinen & Sampson, 2006), kuten
erilaisten elämäntilanteiden huomioimiselle (Repo ym., 2014) sekä automatisoitujen
digiohjaustyökalujen mahdollisuuksien hyödyntämiselle (OKM, 2019a).

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ne Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen avoimen yliopiston opiskelijat, jotka ilmoi�autuvat ja maksoivat opinto-oikeudestaan,
mu�a eivät suori�aneet yhtään opintopiste�ä ajalla 1.8.2017–31.10.2018. Tutkimusaineisto kerä�iin
syksyllä 2018 verkkokyselyllä, joka lähete�iin 414 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 185 kappale�a eli
vastausprosen�i oli 45. Tutkimuksella etsi�iin vastausta kysymykseen ”Millaiset tekijät estävät
avoimen yliopiston opiskelijan etenemisen opinnoissaan?”

Opiskelijat arvioivat opintojensa etenemä�ömyy�ä avoimilla ja asteikollisilla kysymyksillä.
Opiskeluhyvinvointia selvite�iin Salmela-Aron (2009) kuusiportaisilla opiskelu-uupumus- ja
opiskeluinto -mi�areilla (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Opiskelutaitoja arvioitiin



neliportaisella asteikolla (huono, tyydy�ävä, hyvä, erinomainen). Muissa asteikkokysymyksissä
käyte�iin neliportaisuu�a (eri mieltä – samaa mieltä). Tutkimusaineiston laadullisessa osassa
hyödynne�iin sisällönanalyysiä, ja määrällisen osion tuloksia kuvataan prosenteilla ja keskiarvoilla.

Tutkimukseen osallistuneet vastaavat tyypillistä avoimen yliopiston opiskelijaa. Vastaajista 60
prosen�ia sijoi�ui 30–49-vuotiaiden ikäryhmään. Naisten osuus oli 84 prosen�ia.
Korkeakoulututkinto oli 76 prosentilla, ja 76 prosen�ia oli työelämässä. Vastaajista 81 prosen�ia oli
perheellisiä ja 57 prosen�ia lapsiperheellisiä. Kyselyyn osallistuneista 42 prosen�ia tavoi�eli
yliopistotutkintoa, 23 prosen�ia kehi�i ammatillista osaamistaan ja 13 prosen�ia halusi parantaa
työllistymistään avoimen opinnoilla.

Kolme näkökulmaa opintojen etenemä�ömyydelle 

Tutkimuksen tulokset osoi�avat, e�ä lähes kaikki nollasuori�ajat (93 %) tunnistivat opintojensa
etenemä�ömyyden suhteessa tavoi�eisiinsa. He kokivat kyvykkyy�ä ja intoa opiskeluun, mu�a
samalla monenlaisia haasteita. Opintojen etenemä�ömyy�ä voidaan seli�ää kolmella päätekijällä: 1)
elämänalueiden yhteensovi�amisen vaikeuksilla, 2) puu�eet akateemisissa opiskelutaidoissa ja 3)
passiivisuudella ohjaukseen hakeutumisessa. 

Elämänalueiden yhteensovi�amisen vaikeudet – ”Aika ei yksinkertaisesti tahdo rii�ää”

Etenemä�ömyyden taustalta paljastui elämänalueiden koordinoinnin vaikeuksia. Nollasuori�ajista
90 prosen�ia koki opiskelun, työn ja perheen yhteensovi�amisen kuormi�avaksi ja 84 prosen�ia ajan
löytämisen haastavaksi. Työ heijastui kielteisemmin opiskeluun kuin perhe. Työ vei liikaa aikaa (68
%) ja työstressi häiritsi keski�ymistä (59 %): ”Työ stressaa kovasti ja hai�aa opiskelua.” Sen sijaan perhe
ja läheiset asete�iin etusijalle opiskelun kustannuksella (69 %).

Opiskelua hidastivat myös odo�ama�omat elämäntapahtumat, kuten avioero, kuolemantapaus ja
sairastuminen. Kiireisestä arjesta huolima�a nollasuori�ajat eivät olleet kovin uupuneita (ka. 2,66),
vaan kokivat opiskeluintoa (ka. 4). He pitivät opiskelua mielekkäänä (85 %), vaikka kokivat
rii�ämä�ömyy�ä (50 %) ja tunnistivat saavansa vähemmän aikaan kuin ennen (65 %). 

Puu�eet akateemisissa opiskelutaidoissa – ”En vain pääse alkuun”

Nollasuori�ajat kokivat etenemä�ömyydestä huolima�a kyvykkyy�ä, 79 prosen�ia uskoi
menestyvänsä opinnoissaan. He arvioivat omaavansa hyvät tiedonhankintataidot (ka. 3,16) ja
tietotekniset taidot (ka. 3,08) sekä tieteellisen tekstin lukemisen (ka. 3,07) ja tiedon jäsentämisen taidot
(ka. 3,02). Sen sijaan tieteellinen kirjoi�aminen (ka. 2,83) ja vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen
(ka. 2,61) oli heikkoa. Selkeää ohjausta kaiva�iin: ”Toivoisin, e�ä ohjeet tehtäisiin selväksi teidän taholta,
jo�a energia ei menisi tehtävien ymmärtämiseen vaan tehtävien hoitamiseen”. Myös verkko-opiskelu oli
nollasuori�ajille vaativaa, erityisesti opintojen alussa. Vastanneista 41 prosen�ia piti opiskeluohjeita
sekavina ja 53 prosen�ia tietojärjestelmiin kirjautumista monimutkaisena. ”On ollut hankalaa, en tiedä
mistä kursseja löydän, enkä ole ilmoi�autunut.” Itsenäinen verkko-opiskelu koe�iin ”yksinäiseksi
puurtamiseksi” ja vertaistukea kaiva�iin. Nollasuori�ajat eivät opiskelleet systemaa�isesti (67 %)
eivätkä aikataulu�aneet opintojaan (71 %). Opiskeluaikaa ei käyte�y tehokkaasti (60 %), eikä
opiskeluun panoste�u (67 %). 

Passiivisuus ohjaukseen hakeutumisessa – ”Paljon on sinusta itsestä kiinni”

Etenemä�ömyy�ä seli�i myös passiivisuus opinto-ohjauksen hakemisessa. Vaikka 58 prosen�ia
nollasuori�ajista koki, e�ä ohjausta oli tarjolla rii�ävästi ja e�ä sitä oli helposti saatavissa (48 %),
heistä 34 prosen�ia kaipasi yhteydeno�oa henkilökunnalta: ”Jos huomataan, e�ä opinnot eivät lähde
etenemään, voisi kysellä kuulumisia.”



Toiset puolestaan näkivät vastuun kuuluvan aikuisopiskelijalle: ”Aikuisopiskelijana koen, e�ä itse on
organisoitava oma arki niin, e�ä myös opiskelulle jää aikaa”. Toiset taas pitivät itseohjautuvuu�a
akateemisena opiskelutaitona: ”Yliopisto-opinnoissa on pitkään ollut perinne, e�ä jokainen toimii
itseohjautuvasti.”

Pohdinta

Tulosten perusteella avoimen yliopiston opiskelijoiden opintojen etenemä�ömyy�ä ja
nollasuori�amista voidaan seli�ää elämänalueiden yhteensovi�amisen vaikeuksilla, puu�eilla
akateemisissa opiskelutaidoissa ja passiivisuudella ohjaukseen hakeutumisessa. Aiemmissakin
tutkimuksissa on tunniste�u avoimen yliopiston opiskelijan kestohaasteiksi arjen
ajankäy�övaikeudet ja opiskelukyvyn heikkoudet (Repo ym. 2014). Merki�ävää on, e�ä
nollasuori�ajilla ajankäytön ja opintojen suunni�elema�omuus kytkeytyi odotukseen
ope�ajalähtöisestä ohjauksesta ja oppilaitoksen kontrollista opintojen edistymisessä. Ehdotamme
tutkimuksen perusteella avoimen yliopiston ohjauspalveluiden vahvistamista ja suuntaamista
erityisesti opintojen alkuvaiheessa ajankäy�öön, opiskeluprosessin suunni�eluun ja akateemisten
opiskelutaitojen kehi�ämiseen. Opiskelijan metatietoisuus opiskelutaidoista on edellytys niiden
kehi�ämiselle ja opinnoissa etenemiselle. 

Avoimen yliopiston nollasuori�aja-ilmiö kuvastaa tehokkuus- ja suori�amisideologiaa, tai
pikemminkin sen kääntöpuolta (ks. Filander ym., 2019). Jatkuvalla oppimisella tavoitellaan sekä
yksilön e�ä kansakunnan parempaa osaamista, jota joustavin digiratkaisuin ja elinikäisen ohjauksen
keinoin pyritään vauhdi�amaan. Avoimen yliopiston opiskelijamäärän kasvu, palveluiden
automatisoituminen ja lisääntynyt verkkoväli�eisyys ovat vähentäneet henkilökohtaisia kohtaamisia,
mikä saa�aa lisätä opintoihin kiinni�ymä�ömyy�ä ja kasva�aa nollasuori�amista. Nollasuori�aja-
ilmiö haastaa avointa yliopistoa kollektiivisesti huomioimaan erilaisista taustoista tulevien ja
vaihtoehtoisia rei�ejä kulkevien aikuisopiskelijoiden ohjaustarpeet jatkuvan oppimisen poluilla (ks.
Haltia ym., 2021). Nollasuori�aminen ei ilmennä epäonnistumista vaan inhimillisiä kuoppia, joista on
mahdollisuus ohjatusti ponnistaa omiin tavoi�eisiinsa. 
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