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1. Tutkimuksen perusteita 

Tekniikan alalle otetaan opiskelijoita kolmesta eri ’lähteestä’: 

-ammattitutkinnon suorittaneet  (A)   

-lukiossa lyhyen matematiikan suorittaneet (L) 

-lukiossa pitkän matematiikan suorittaneet (P) 

Tässä tutkimuksessa on selvitelty, onko näiden ryhmien välillä eroa opintomenestyksessä ja täytyy-
kö johonkin ryhmään kiinnittää tukitoimia opintojen alussa ja jo ennen opintoihin hakeutumista. 
Ryhmistä käytetään myöhemmin suluissa mainittuja lyhenteitä. 

Lähtötasolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan toisaalta toisen asteen koulutusta, mutta toisaalta 
myös toiselta asteelta saatuja arvosanoja. Tässä tutkimuksessa on myös selvitelty, onko toisen as-
teen koulutuksesta saatujen arvosanojen ja ammattikorkeakoulussa saatujen arvosanojen välillä ha-
vaittavissa korrelaatiota. 

Lisäksi tässä tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota opiskelun keskeyttämisiin, ja siihen, onko läh-
tötasolla ja keskeyttämisillä keskinäistä riippuvuutta. 

 

2. Otanta 

Tähän tutkimukseen on valittu jo valmistuneista opiskelijoista seuraavat aloitusryhmät: 

-v. 2006 aloittanut autotekniikan ryhmä  T496SN 

-v. 2006 aloittanut konetekniikan ryhmä  T526SN 

-v. 2006 aloittanut puutekniikan ryhmä  T536SN 

-v. 2007 aloittanut sähkötekniikan ryhmä  T067SN 

-v. 2007 aloittanut talotekniikan ryhmä  T057SN 

Yhtyeensä   130  opiskelijaa 

Otantaa on täydennetty vielä opiskeluvaiheessa olevilla opiskelijoilla, joilla on kolme opiskeluvuot-
ta takana: 

-v. 2009 aloittanut sähkötekniikan ryhmä T069SN 

-v. 2009 aloittanut talotekniikan ryhmä T059SN 

-v.2009 aloittanut materiaalitekniikan ryhmä T239SN 

Yhteensä  100  opiskelijaa 
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Koko otoksen koko on siis 230 opiskelijaa.  Näistä 82 on keskeyttäneet opintonsa ennen valmistu-
mista. Näitä tutkittiin omana ryhmänään keskeyttämisiä tutkittaessa.  Opiskelumenestystä tutkitta-
essa vertailuun jäi siten 148 opiskelijaa. 

Oheisissa kaavioissa on esitetty eri keskiasteen koulutuksista tulleiden opiskelijoiden prosentuaali-
set osuudet koko otannassa sekä ei-keskeyttäneiden joukossa. 

 

 

                     

 

                    

Havaitaan, että opiskelijoiksi valituissa on ammattitutkinnon ja lyhyen matematiikan suorittaneita 
kuta kuinkin yhtä paljon, 36-37 %, pitkän matematiikan suorittaneita vähemmän, 27 %.  Keskeytys-
ten jälkeen ammattitutkinnon suorittaneiden osuus on suurin 39 %, lyhyen matematiikan suoritta-
neiden osuus on 34 % ja pitkän matematiikan suorittaneiden osuus edelleen 27 %. Lyhyen matema-
tiikan suorittaneet siis keskeyttävät suhteessa enemmän muihin verrattuna, mutta siitä enemmän 
tuonnempana.  
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3. Opiskelijoista kerätyt tiedot 

Opiskelijoiden keskiasteen koulutuksen päästötodistuksista on poimittu matematiikan, fysiikan ja 
äidinkielen arvosanat. Todistuksissa ei ollut valmiiksi laskettuna arvosanojen keskiarvoa, eikä sitä 
ollut mahdollista tutkimukselle varattujen resurssien puitteissa laskea, niin sitä ei ole voitu käyttää 
vertailussa.  Fysiikan arvosanat eivät olleet keskenään vertailukelpoisia kurssien eri laajuuksien 
vuoksi, niin sitä ei käytetty opintomenestyksiä vertailtaessa.  Siten opintomenestyksiä tutkittaessa 
kiinnitettiin huomiota lähinnä matematiikan arvosanaan.  Äidinkielen arvosana oli mukana lähinnä 
sen vertailun vuoksi, että poikkeaako ne matematiikan arvosanoista. 

Ammattikorkeakoulun opintorekisteristä on poimittu kaikkien aineiden opintopisteillä painotetut 
keskiarvot sekä matematiikan kurssien arvosanat.  Matematiikan kursseja on kolme viiden opinto-
pisteen kurssia, joille olen tässä tutkimuksessa nimet Mat1, Mat2 ja Mat3, jotka eivät ole niiden 
varsinaiset nimet. Mat1 on ensimmäisen vuoden matematiikan kurssi nimeltään Insinöörin perus-
matematiikka. Mat2 ja Mat3 ovat toisen vuoden tai toisen ja kolmannen vuoden (koulutusalasta 
riippuen) kursseja nimiltään Matemaattinen mallinnus ja analyysi (Mat2) sekä Laskennalliset ja 
tilastolliset menetelmät (Mat3). 

Seuraavissa kaavioissa on esitetty keskiasteen koulutuksen arvosanojen jakaumat eriteltyinä ammat-
titutkinnon, lukion lyhyen matematiikan ja pitkän matematiikan suorittaneisiin. 

 

3.1  Keskiasteen matematiikan arvosanat 

Seuraavissa kaavioissa on esitetty keskiasteen matematiikan arvosanojen jakaumat kssakin 
ryhmässä. 
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Ammattitutkinnon suorittaneista n. 60 % tulee parhailla arvosanoilla 4 tai 5.  Heikointa arvosanaa 1 
ei ole lainkaan.  Pitkän matematiikan lukeneista n. 60 % tulee heikoimmilla arvosanoilla 5 tai 6 ja 
parhaita arvosanoja 9 on muutama ja 10 ei lainkaan.  Lyhyen matematiikan suorittaneilla jakauma 
on levinnyt tasaisemmin siten, että suurin osuus on arvosanalla 7. 

 

3.2  Keskiasteen äidinkielen arvosanat 

Seuraavaksi on esitetty keskiasteen äidinkielen arvosanojen jakaumat. 
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Vertailun vuoksi edellä esitetyissä äidinkielen arvosanojen jakaumista voidaan todeta, että ne jakau-
tuvat tasaisemmin myös ammattitutkinnon sekä pitkän matematiikan lukeneiden keskuudessa kuin 
matematiikan arvosanat tekevät. 

 

4. Keskiarvojen vertailua 

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskiasteen matematiikan ja äidinkielen arvosanojen keskiarvot 
kussakin ryhmässä. Koska ammattitutkinnossa ovat arvosanat välillä 1…5 ja lukiossa ne ovat välillä 
5…10, ovat ne tehty vertailukelpoisiksi siten, että lukion arvosanat on skaalattu suoralla suhteella 
välille 1…5  

 
Matematiikka Äidinkieli 

A 3,76 3,38 
L 2,57 2,42 
P 2,20 2,58 
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Ammattitutkinnon suorittaneilla matematiikan arvosanojen keskiarvo on huomattavasti parempi 
kuin lukion käyneillä, pitkän matematiikan suorittaneilla se on matalin. Äidinkielen arvosanoissa 
erot eivät ole niin huomattavat, mutta kumminkin selkeästi ammattitutkinnon suorittaneiden eduksi.  
Ennakkokäsitys, että ammattitutkinnon suorittaneista ammattikorkeakouluun hakeutuu terävin kärki 
ja lukion pitkän matematiikan lukeneista heikoin aines, pitänee paikkansa.  On tietenkin todettava, 
että matematiikan kurssien sisällöt ovat aivan erilaiset vaatimustasoltaan. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ammattikorkeassa suoritettujen opintojen keskiarvoja. 

 
Kaikki 

   
Matem.  

 
aineet 

   
kurssien 

 
keskiarvo Mat1 Mat2 Mat3 keskiarvo 

A 3,09 2,45 2,37 2,04 2,3 
L 2,71 1,94 2 1,61 1,86 
P 3,28 3,4 3,75 2,77 3,3 

 

Pitkän matematiikan suorittaneilla ovat arvosanat selvästi paremmat kuin muilla ryhmillä.  Lyhyen 
matematiikan suorittaneet ovat suorittaneet kurssit heikoiten.   

Seuraavassa on esitetty keskiarvojen erojen tilastollista merkitsevyyttä t-testillä. 

 

         

 

Kaksisuuntaisten t-testien mukaan kaikkien aineiden keskiarvoissa ammattitutkinnon ja pitkän ma-
tematiikan suorittaneiden välillä keskiarvoissa ei ole eroa tilastollisesti merkitsevästi  (p-arvo = 12,9 
%).  Lyhyen ja pitkän matematiikan suorittaneiden välillä ero on erittäin merkitsevä (p-arvo = 0 %) 
sekä ammattitutkinnon ja lyhyen matematiikan suorittaneiden välillä ero on erittäin merkitsevä (p-
arvo = 0,03 %). 

Kahden otoksen t-testi 

Kaikki aineet
AMM. PITKÄ

Keskiarvo3,09 3,28
Varianssi 0,354393 0,375197
Havainnot 58 40
Arvioitu keskiarvojen ero0
va 82
t Tunnusluvut-1,53443
P(T<=t) yksisuuntainen0,064387
t-kriittinen yksisuuntainen1,663649

P(T<=t) 0,129
t-kriittinen kaksisuuntainen1,989319

Kahden otoksen t-testi 

Kaikki aineet
LYHYT PITKÄ

Keskiarvo 2,71 3,28
Varianssi 0,220718 0,375197
Havainnot 50 40
Arvioitu keskiarvojen ero0
va 72
t Tunnusluvut-4,86228
P(T<=t) yksisuuntainen3,3E-06
t-kriittinen yksisuuntainen1,666294

P(T<=t) kaksisuuntainen0,000
t-kriittinen kaksisuuntainen1,993464

Kahden otoksen t-testi 

Kaikki aineet
AMM. LYHYT

Keskiarvo 3,09 2,71
Varianssi 0,35439347 0,220718
Havainnot 58 50
Arvioitu keskiarvojen ero0
va 105
t Tunnusluvut3,70502002
P(T<=t) yksisuuntainen0,0001696
t-kriittinen yksisuuntainen1,65949538

P(T<=t) kaksisuuntainen0,0003
t-kriittinen kaksisuuntainen1,98281527
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Taulukosta nähdään suoraan, että matematiikan arvosanojen välillä erot ovat vielä suuremmat pit-
kän matematiikan lukeneiden eduksi, jolloin erot ovat tilastollisesti erittäin merkitsevät sekä ammat-
titutkinnon että lyhyen matematiikan suorittaneisiin verrattaessa.  Ammattitutkinnon ja lyhyen ma-
tematiikan suorittaneiden välinen vertailu t-testillä (alla) antaa p-arvoksi 3,3 %, joten ero näiden 
välillä ammattitutkinnon suorittaneiden eduksi on myös merkitsevällä puolella.  

  

 

5. Keskiasteen matematiikan arvosanojen AMK-arvosanojen välinen korrelaatio 

Seuraavassa on tutkittu sitä, korreloiko keskiasteella saadut matematiikan arvosanat ja ammattikor-
keakoulussa saadut arvosanat keskenään. Ennustaako siis hyvä menestys keskiasteella myös hyvää 
menestystä AMK:ssa? Kertoimet on Pearssonin korrelaatiokertoimia ja ne on laskettu SPSS-tilasto-
ohjelmalla ja koottu oheiseen taulukkoon.  Taulukossa r tarkoittaa korrelaatiokertoimen arvoa ja p-
arvo sen tilastollista merkitsevyyttä.  Kertoimet on laskettu kullekin ryhmälle erikseen. Taulukossa 
ne solut, joissa kertoimella on tilastollista merkitsevyyttä merkitsevästi on maalattu sinisellä ja mel-
kein merkitsevästi keltaisella värillä.   

 

Taulukon mukaan lyhyen matematiikan suorittaneilla korrelaatiokertoimissa on tilastollista merkit-
sevyyttä jokaisessa sarakkeessa. Ammattitutkinnon ja pitkän matematiikan suorittaneilla korrelaa-
tiokertoimen arvo poikkeaa nollasta tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan ammattitutkinnon suorit-

Kahden otoksen t-testi 

Matem. keskiarvo
AMM. LYHYT

Keskiarvo 2,30 1,86
Varianssi 1,3461383 0,936156
Havainnot 58 50
Arvioitu keskiarvojen ero0
va 106
t Tunnusluvut2,1548842
P(T<=t) yksisuuntainen0,0167173
t-kriittinen yksisuuntainen1,659356

P(T<=t) kaksisuuntainen0,033
t-kriittinen kaksisuuntainen1,9825973

Kaikki Matem.
aineet kurssien
keskiarvo Mat1 Mat2 Mat3 keskiarvo

A r 0,15 0,27 0,06 0,10 0,16

p-arvo 27,6 % 3,8 % 68,3 % 47,9 % 23,1 %
L r 0,38 0,28 0,37 0,32 0,40

p-arvo 0,6 % 4,7 % 0,8 % 3,0 % 0,4 %
P r 0,31 0,23 0,26 0,28 0,31

p-arvo 5,2 % 15,5 % 10,8 % 8,2 % 5,5 %
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taneilla Mat1 arvosanoissa. Tämä tulos on ilmeisesti seurausta siitä, että ammattitutkinnon ja pitkän 
matematiikan lukeneilla keskiasteen matematiikan arvosanoissa on sangen pieni hajonta, lyhyen 
matematiikan suorittaneilla hajonta on suurempi. 

Alla on vielä esitetty tyypillinen hajontakuvio.  Tämä kuva esittää lyhyen matematiikan suorittaneil-
la keskiasteen matematiikan ja AMK:ssa suoritettujen kurssien keskiarvojen välistä riippuvuutta.     

 

 

 

6. Keskeyttäneet 

6.1  Keskeyttäneiden osuudet keskiasteen koulutuksen mukaan 

Otannassa oli keskeyttäneitä 82 eli n. 36 % otoksen koosta. Keskeyttäneiden lukumääräinen ja pro-
sentuaalinen jakauma on esitetty oheisessa taulukossa. 

 

Taulukossa on esitetty keskeyttäneiden lukumäärät kussakin ryhmässä, niiden prosentuaaliset mää-
rät sekä ne määrät, jotka keskeyttäneitä tulisi olla kussakin ryhmässä, jos ne jakautuisi aloittaneiden 
suhteessa.  Täten esimerkiksi lyhyen matematiikan suorittaneita keskeyttäneissä on eniten, 35 kes-
keyttänyttä, joka on 43 % keskeyttäneistä.  Jos se suhteutetaan aloittaneiden määrään kuuluisi lu-
kumäärän olla 30,30.  Suhteessa siis lyhyen matematiikan suorittaneet keskeyttävät enemmän kuin 
muissa ryhmissä.  Chi-testi antaa p-arvoksi 43,2 %, joten keskeyttämisten määrissä eri ryhmien vä-
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lillä ei ole eroa tilastollisesti merkitsevästi.  Ei voida sanoa, että lyhyen matematiikan suorittaneet 
keskeyttävät enemmän kuin muut. 

 

6.2  Keskeyttäneiden ja ei-keskeyttäneiden arvosanojen vertailua 

Alla oleva taulukko esittää keskiasteen matematiikan arvosanojen keskiarvoa eri ryhmissä keskeyt-
täneillä ja ei-keskeyttäneillä.  Arvosanat ovat täsmälleen samat.  Keskiasteen matematiikan arvosa-
na ei vaikuta keskeyttämiseen.. 

 

 

Matematiikan arvosanojen keskiarvot 

 

Vertailun vuoksi äidinkielen arvosanojen keskiarvot eri ryhmissä keskeyttäneillä ja ei-
keskeyttäneillä on esitetty alla olevassa taulukossa.  Ammattitutkinnon suorittaneilla äidinkielen 
arvosanoissa keskeyttäneiden ja ei-keskeyttäneiden välillä on eroa tilastollisesti merkitsevästi (p-
arvo = 0,8 %) siten, että ei-keskeyttäneillä äidinkielen arvosana on parempi kuin keskeyttäneillä. 
Muissa ryhmissä eroa ei ole. 

 

 

Äidinkielen arvosanojen keskiarvot 

 

6.3 Keskeyttämisen ajankohta ja keskeyttämisen syitä 

Opiskelun keskeyttäminen tapahtuu enimmäkseen kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, 
jolloin keskeyttämisistä on tapahtunut 75 %. Viiden opiskeluvuoden jälkeen keskeyttämisissä on 
pientä nousua johtuen opiskeluoikeuden päättymisestä. Keskeyttämisajankohtien prosentuaaliset 
osuudet on esitetty oheisessa taulukossa ja kaaviossa. 

Keskeyt. Ei kesk.
A 3,75 3,76
L 2,58 2,57
P 2,22 2,20

Keskeyt. Ei kesk.
A 2,75 3,4
L 2,36 2,42
P 2,70 2,58



11 
 

         

 

Opintorekisterissä on mainittu keskeyttämisen syy niille, joille se on ollut tiedossa.  Suurin ryhmä 
on muuhun opiskelupaikkaan siirtyneet (taulukossa muu op) 35 %.  Yhtä suuri ryhmä on se, jossa 
opiskelija joko ei ilmoittautunut läsnä olevaksi tai keskeyttämisen syytä ei muuten tunneta (taulu-
kossa ei ilm/tied).  Opiskelua ei ollenkaan aloittanut 12 % ja opiskeluoikeuden ehti menettää ennen 
valmistumista 12 %. Työn takia opiskelun ilmoitti keskeyttäneen 6 %. 

        

 

 

7. Yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin ammattitutkinnon, lukion lyhyen matematiikan ja lukion pitkän matema-
tiikan suorittaneiden välistä eroa opintomenestyksessä, keskiasteen arvosanojen ja ammattikorkea-
koulussa saatujen arvosanojen välistä korrelaatiota sekä opiskelun keskeyttämisiä. 

Tutkimuksessa todettiin, että lyhyen matematiikan suorittaneilla olivat AMK:ssa saadut arvosanat, 
kun otettiin huomioon kaikki aineet, selvästi heikommat kuin ammattitutkinnon ja lukion pitkän 
matematiikan suorittaneilla siten, että ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.  Pitkän matematiikan 
ja ammattitutkinnon suorittaneilla keskiarvo oli pitkän matematiikan suorittaneilla parempi, mutta 
ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Lukumäärä %-osuus
Ei aloitt. 11 13 %

 1 v. 29 35 %
 2 v. 22 27 %
 3 v. 7 9 %
 4 v. 2 2 %
 5 v. 8 10 %

yli 5 v. 3 4 %
82
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Keskiasteen matematiikassa saadut arvosanoilla ja ammattikorkeakoulussa saaduilla arvosanoilla ei 
ollut keskinäistä korrelaatiota muissa ryhmissä kuin lyhyen matematiikan suorittaneilla, joilla korre-
laatiokertoimen arvo oli 0,38, joka oli tilastollisesti merkitsevä (kaikki aineet). 

Keskeyttämisien määrässä ei ryhmien välillä ollut eroa siten, että se olisi tilastollisesti merkitsevä. 
Keskiasteella saaduilla arvosanoilla ei ollut eroa keskeyttäneiden ja ei-keskeyttäneiden välillä. 

 

 

 

Lisätietoa: 

 

Jaakko Turunen, Mikkelin ammattikorkeakoulu 

jaakko.turunen@mamk.fi 

Tel. +358 50 312 5026 
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