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Opiskelija- ja henkilöstökyselyiden tuloksia 
vuodelta 2021

Ensimmäinen vuosi EF-ristiinopiskelua –webinaari 12.10.2021



Kolme EduFutura-
kyselyä vuoden 
2021 aikana
• Opiskelijakysely EF-

opintoihin hakeneille 
alkuvuodesta 2021

• Henkilöstökysely 
oppilaitoksille toukokuussa 
2021

• Opiskelijakysely EF-
opintoja suorittaneille 
kesäkuussa 2021



Kyselyihin 
vastanneiden 
määrät
• Opiskelijakysely EF-

opintoihin hakeneille 150
• Henkilöstökysely 132
• Opiskelijakysely EF-

opintoja suorittaneille 189



Kotioppilaitos

Gradia lukio 44 %

JAMK, AMK-tutkinto 17 %
Gradia
ammatillinen 
perustutkinto 
(Jyväskylä ja Jämsä)

16 %

JYU maisteri 11 %

JYU kandi 5 %

Norssin lukio 4 %

JAMK, YAMK-

tutkinto

1 %

JAMK, AOKK 1 %
Opiskelijakysely hakeneille

Oppilaitos, johon hakeutui

JYU, avoin yliopisto 

(orientoivat opinnot)
36 %

JYU, muut korkeakouluopinnot 25 %

JAMK 24 %

Gradia lukio 9 %

Gradia ammatillinen 6 %



Mistä sait tietoa EF-
opinnoista?

Opinto-ohjaajalta
47 %

Tutor-
opettajalta/hops-
ohjaaja/opettaja

32 %

EF-koordinaattorilta
16 %

EF-nettisivuilta
13 %

Somesta (facebook, 
Instagram, Twitter 
tms.)

9 %

Jostain muualta 9 %

Kaverilta 8 %

Opiskelija-
/ainejärjestö 3 %

Opiskelijakysely hakeneille

Miksi kiinnostuit EF-
opinnoista?

Uusi kiinnostava 

opintojakso
43 %

Oman alan osaamisen 

syventäminen
42 %

Halu kokeilla 

korkeakouluopintoja
38 %

Uteliaisuus
25 %

Opettaja suositteli 
19 %

Joku muu
13 %

Työn hakuun 
tarvittava erityinen 
osaaminen

5 %

Kaveri suositteli
3 %

Olin kuullut tästä 
kurssista hyvää 2 %



Yli puolet vastaajista 
samaa mieltä seuraavien 
väittämien kanssa:

Tietoa EF-opinnoista löytyi 

helposti 58 %

Sain riittävästi tietoa 60 %

Ohjeistukset olivat selkeitä 55 %

Opiskelijakysely hakeneille



Kehittämiskohteita
 Hyväksymistiedon pitkä odotusaika
 Epävarmuus ilmoittautumisen 

perillemenosta
 Tiedonkulun ongelmat, toisaalta saatu 

tietoa hyvin suoraan henkilöstöltä
 Verkkosivujen selkeyttäminen
 Monia eri järjestelmiä
 Opintojen yhteensovittaminen 

pakollisten opintojen kanssa

Opiskelijakysely hakeneille



Myönteistä palautetta
 mukavaa vastapainoa oman alan 

opinnoille

 kiinnostus jatko-opiskeluun kasvanut

 tärkeää tietoa siitä, haluaako 
hakeutua tälle alalle jatko-opintoihin

 kiitosta kiinnostavista opinnoista 
sekä mahdollisuudesta ilmaisiin 
opintoihin

 kiitosta koordinaattoreille ja 
opettajille nopeista vastauksista ja 
avusta ongelmatilanteissa

 mielenkiintoinen opintotarjonta

 yhteistyötä oppilaitosten välillä 
pidetään hienona juttuna

 loistava konsepti

Opiskelijakysely hakeneille



Vastaajan kotioppilaitos

Gradia-lukiot 72 %

Gradia ammatillinen 13 %

JAMK 7 %

JYU 7 %

Norssi 2 %

Opiskelijakysely suorittaneille



35% 34%
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13%

3% 2%
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JAMK JYU avoin yliopisto,
orientoivat opinnot

(pääasiassa 2.
asteen opiskelijoille)

En osaa sanoa JYU, muut
korkeakouluopinnot

Gradia aikuislukio Gradia ammatillinen
koulutus

Minkä oppilaitoksen opintoihin hait tai ilmoittauduit?

Opiskelijakysely suorittaneille



Mielipiteitä opintotarjottimesta

OPINTOTARJOTTIMEN PLUSSIA OPINTOTARJOTTIMEN 
KEHITYSKOHTEITA

Opintotarjottimelta löytyy minua kiinnostavia 

opintoja 82 %

Opintojaksojen aikataulutus on selkeästi 

esillä 33 %

Opintotarjottimen ulkoasu on selkeä 64 % Opintotarjottimella saatavilla olevat 

ristiinopiskelun ohjeet ovat selkeät 32 %

Opintojaksojen kuvaukset ovat selkeitä 64 % Opintotarjottimella saatavilla olevat 

ristiinopiskelun ohjeet ovat riittävät 32 %

Opiskelijakysely suorittaneille



64 %11 %

25 %

Saitko tarvitsemasi tuen EF-
opintoihin?

Kyllä Ei En osaa sanoa

52 %

7 %

30 %

11 %

Onnistuiko yhteydenotto henkilökuntaan ja opettajiin?

Kyllä Ei Ei ollut tarvetta ottaa yhteyttä En osaa sanoaOpiskelijakysely suorittaneille



Miksi et aloittanut 
opintojaksoa, jolle 
hait tai ilmoittauduit?

Opiskelukiireet 39 %

Henkilökohtaiseen 
elämäntilanteeseen 
liittyvät syyt

25 %

Opintojakso ei 
kiinnostanutkaan 
minua

17 %

Muu syy 17 %

EF-opintojen 
aikataulu ei sopinut 
muihin opintoihini

11 %

Miksi EF-opintosi keskeytyivät?

Minulla ei ollut aikaa tehdä 
EF-opintoja 46 %

Opintojakso oli minulle liian 
työläs 46 %

Henkilökohtaiset, omasta 
elämäntilanteesta johtuvat 
syyt

46 %

Opintojakso ei 
kiinnostanutkaan minua 31 %

Opintojakson toteutustapa 
ei sopinut minulle 31 %

En saanut tarpeeksi tukea 
opintojakson suorittamiseen 23 %

En ehtinyt suorittaa 
opintojaksoa määräajassa 23 %

Opiskelijakysely suorittaneille

84 % vastaajista suoritti opinnot 
loppuun



Kehittämiskohteita
 enemmän käytännön tietoa ja esimerkkejä siitä, 

millaista opiskelu on milläkin alalla

 lisää opintojaksotarjontaa

 ongelmia tiedonkulussa 

 lisää käytännön tietoa opintojen kulusta

 lisää tiedottamista opinnoista ja eri 
vaihtoehdoista opiskelijoille

 ilmoittautumisaika ja opintojaksosisältö heti 
näkyviin selkeästi, myös opintojakson 
suoritustavat ja vaatimustaso

 ilmoittautumisen ohjeistusta tulisi selkeyttää

 työmäärä opintojaksolla tulisi esitellä tarkemmin, 
esimerkiksi tunteina, myös tasapuolisuus 
työmäärässä

 ilmoittautumisongelmat: erilaiset ohjeistukset 
JYU, JAMK ja EF välillä

 lisää tietoa kaikesta mahdollisesta
Opiskelijakysely suorittaneille



Myönteistä 
palautetta

 EF-opiskelu mukavaa vaihtelua lukio-
opintoihin

 lisätietoa alasta ja tuli varmempi olo 
siitä, mitä haluaa opiskella 
tulevaisuudessa ja mitä ei 

 alku voi tuntua haastavalta ja 
jännittävältä, mutta moni on lopussa 
ollut tyytyväinen tästä 
mahdollisuudesta

 erittäin hyvä kokemus ja mahdollisuus, 
joka oli silmiä avaava

Opiskelijakysely suorittaneille



Opiskelijoiden arvio 
EduFutura-
ristiinopiskelukokemuksesta

 84 % suosittelisi tai ehkä suosittelisi 
EduFuturaa ystävilleen

 Arvosana EduFuturalle 6,6 (keskiarvo 
asteikolla 1-10)

 Yleisimmin esiintyvä arvosana 
(moodi) 8

Opiskelijakysely suorittaneille



30%

9%

3%

2%

27%

26%

3%
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Henkilöstökysely



29%

10%

13%

6%

28%

27%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Opettajana

Ohjaajana

Opintohallinnon toimijana

EduFutura-koordinaattorina

Muuten toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa

Kehittämistyössä

Muu, mikä?

Missä rooleissa olet toiminut EduFuturassa?

Henkilöstökysely



Onko EduFutura-työ otettu 
huomioon työsuunnittelussasi tai 

-tehtävissäsi (sis. 
ristiinopiskelun)?

Kyllä 42 % Ei 58 % Onko sinulla riittävästi aikaa 
EduFutura-työtehtävien 

suorittamiseen?

Kyllä 47 % Ei 53 %

Henkilöstökysely



Täysin samaa mieltä tai 
jokseenkin samaa mieltä 
väittämän kanssa:
 Koen, että oppilaitoksemme hyötyy 

EF-yhteistyöstä 72 %
 Koen, että opiskelijamme hyötyvät 

EF-yhteistyöstä 69 %
 Olen oppinut uusia asioita 65 %
 Tiedän, keneltä saan EF-tietoa 

omassa oppilaitoksessani 65 %
 EF-yhteistyö on rikastuttanut työtäni 

56 %
Henkilöstökysely



Millaisia haasteita olet 
kohdannut EF-
toiminnassa?
 Opintotietojärjestelmien haasteet 

ristiinopiskelussa (Peppi, Sisu, Wilma, 
Korppi) 47 %

 Haku- tai ilmoittautumisprosessin 
haasteet 40 %

 Riittämättömät ohjeistukset 
ristiinopiskeluun liittyen 36 %

 Tiedon puute EF-toiminnasta 29 %
 Oppilaitosten välisen yhteistyön 

haasteet 29 % Henkilöstökysely



Kehitettävää henkilöstön mielestä:

- opiskelijat saattavat kokea opinnot tai niihin ilmoittautumisen liian vaikeina, 
osallistumiskynnyksen madaltaminen, mahdollisuuksien näkyvyyden parantaminen

- selkeämmät roolit ja parempi koordinointi
- opintotarjottimen kehittäminen (esim. opintojen taso, soveltuvuus opintosuunnitelmaan)

- tiedonkulku, tiedottaminen
- yhteinen alusta ja yhteiset järjestelmät, yhteinen aikataulu

- prosessien sujuvuus
- kaikille toimijoille sama tieto 

- opiskelijoiden selkeä ohjaaminen
- käytännön ohjeistus heti alkuun

- asioiden konkretisoiminen, käytännön toiminnan näkyminen arjessa kasvuun, toiminta 
ketterämmäksi

- lisää resursseja (henkilö- ja aika-, EF-henkilöstö)



 yleisarvosanan keskiarvo 6,9 (asteikolla 1-10)

 useimmin esiintyvä yleisarvosana 8 (moodi) 

 Yhteistyö ihmisten välillä toimii hyvin

 Hieno asia nyt ja tulevaisuudessa

 Aktiivinen ja innostunut ydinporukka

 Tahtotilaa, tavoitteita ja innostusta löytyy

Lopuksi:

Henkilöstökysely
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