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Hallituksen kärkihankkeita Osaamisen ja koulutuksen painopistealueella ovat toi-
sen asteen koulutuksen reformi (kärkihanke 2) ja työelämään siirtymisen nopeut-
taminen (kärkihanke 3). Molempien kärkihankkeiden tavoitteena on, että nuoret 
siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
velvoittanut ammattikorkeakouluja rakentamaan syvempää yhteistyötä toisen as-
teen kanssa.  

Seinäjoella ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu lähtivät 
toteuttamaan hallitusohjelman kärkihankkeita yhteisellä hankkeella, jossa kehite-
tään joustavia opintopolkuja jatko-opintoihin. Näitä opintoja kutsutaan silta-
opinnoiksi. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat aloittivat pilottina opinnot ensimmäi-
seksi vuonna 2017. Liiketalouden ja tekniikan opiskelijat tulivat mukaan 2018. 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään markkinointiviestinnän näkökulmasta, 
miten toisen asteen opiskelijoille voitaisiin tiedottaa siltaopinnoista. Tavoitteena on, 
että opintoihin hakeutuvilla on selkeä ymmärrys siitä, mihin ovat hakeutumassa. 
Tavoitteena on saada motivoituneita hakijoita. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittä-
mään, miten ohjauksella ja viestinnällä saadaan tieto oikeille henkilöille.  

Opinnäytetyön teoreettinen osuus koostuu siltaopintojen kuvaamisesta sekä 
markkinointiviestinnän osa-alueiden selvittämisestä. 

Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutettiin kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. 
Tutkimusaineisto hankittiin Webropol-ohjelman avulla kyselytutkimuksena. Kysely 
sisälsi myös avoimia kysymyksiä. Kysely lähetettiin 60 liiketoiminnan ja tekniikan 
opiskelijalle, jotka olivat edellisenä keväänä hakeneet siltaopintoihin. Lisäksi otet-
tiin yhteyttä viiteen opinto-ohjaajan, joista yhtä haastateltiin henkilökohtaisesti, 
kolme vastasi kirjallisesti ja yksi ei vastannut lainkaan. 
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The Finnish Government’s top projects in the focal area of Knowledge and educa-
tion include the reform of secondary education (TIP Project 2) and speeding up 
transition to employment (TIP Project 3). The aim of both top projects is to enable 
young people to move more quickly to postgraduate studies. The Ministry of Edu-
cation and Culture has been obliging universities of applied sciences to build 
deeper cooperation with the upper secondary level.  

Seinäjoki University of Applied Sciences and Seinäjoki Joint Municipal Authority 
for Education, Sedu, started to implement the top projects of the government pro-
gramme with a joint project aimed at developing flexible study paths for further 
studies. These studies are called Bridge Studies. Social and health care students 
started pilot studies first, in the year 2017. Business and engineering students 
came along in 2018. 

This thesis sought to find out, from the marketing communication perspective, how 
secondary students could be informed of the Bridge Studies. The aim is that stu-
dents heading towards those studies have a clear understanding of this option. 
The aim is to recruit motivated candidates. The thesis sought to find out how guid-
ance and communication allow conveying information to the right people.  

The theoretical part of the thesis consists of a description of the Bridge Studies 
and the different areas of marketing communication. 

The empirical section of the thesis was carried out by means of quantitative re-
search. The data was acquired through a survey using the WEBROPOL pro-
gramme. The questionnaire also included open-ended questions. The survey was 
sent to 60 business and technology students who had applied for Bridge Studies 
the previous spring. In addition, five student counsellors were contacted, of whom 
one was interviewed personally, three replied in writing, and one did not respond 
at all. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Communis latinaa, tarkoittaa yhteistä ja yhteisöllisyyttä, jakamista. 

Verbimuoto communicare tarkoittaa yhteiseksi, yhdessä 

tekemistä. Englanniksi communication, viestintä. 

Jatkoväyläopinnot Siirtymävaihetta tukevilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, 

jotka sisältyvät ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja 

ammattikorkeakoulun tutkintoihin. Suosituksissa opinnois-

ta käytetään yläkäsitteenä jatkoväyläopintoja, mutta käy-

tössä on myös käsite väyläopinnot. 

Word-of mouth (WoM) Puskaradio, viidakkorumpu, suusanallinen markkinointi, 

kuulopuhe 

DMC Digital marketing communication. Yleisesti kaikkea digi-

taalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinontivies-

tintää. 

Viraalimarkkinointi Markkinoinnin ilmiö, jossa markkinointiviesti kulkee ihmi-

seltä toiselle nopeasti. Viraali-sana tulee englanninkielen 

sanasta virus. Viesti siis leviää viruksen tavoin. 
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1 JOHDANTO 

Hallituksen kärkihankkeita Osaamisen ja koulutuksen painopistealueella ovat toi-

sen asteen koulutuksen reformi (kärkihanke 2) ja työelämään siirtymisen nopeut-

taminen (kärkihanke 3). Molempien kärkihankkeiden tavoitteena on, että nuoret 

siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

velvoittanut ammattikorkeakouluja rakentamaan syvempää yhteistyötä toisen as-

teen kanssa.  

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) julkaisun Liikettä niveliin – 

Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja 

koulutusasteiden yhteistyön toimivuus (Hintsanen ym. 2016, 2) mukaan nivel-

vaiheeseen ja uraohjaukseen liittyvä yhteistyö ei ole runsasta ja sen kehittämistä 

pidetään tärkeänä molemmilla koulutusasteilla. Tärkeimpänä pidetään yhteistyötä, 

joka liittyy ammattikorkeakouluopintojen opiskelun mahdollistamiseen ammatillisen 

koulutuksen opiskelijoille, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tun-

nustamiseen, oppimisympäristöjen järjestämiseen sekä koulutuksen markkinoin-

tiin. 

Opetusministeriö (2003) on todennut, että OECD:n raportin mukaan suomalaiset 

opiskelevat pitkään verrattuna muihin OECD-maihin.  OECD-maiden keskiarvo on 

vajaa 2,5 vuotta Suomen nuorten keskiarvoa lyhyempi. Tästä johtuen suomalaiset 

nuoret tulevat työmarkkinoille muiden maiden ikätovereita myöhemmin. 

Opetusministeriö (2010) nosti esiin toisen OECD:n raportin, jossa todettiin, että 

suomalaiset aloittavat korkeakouluopinnot vanhempana kuin muissa maissa. Aloit-

tavista opiskelijoista puolet on alle 21,4-vuotiaita ja viidennes on yli 26-vuotiaita. 

Uusista opiskelijoista vajaa viidennes on uusia ylioppilaita. 

Seinäjoella ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu lähtivät 

toteuttamaan hallitusohjelman kärkihankkeita yhteisellä hankkeella, jossa kehite-

tään joustavia opintopolkuja jatko-opintoihin. Näitä opintoja kutsutaan silta-

opinnoiksi. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat aloittivat pilottina opinnot ensimmäi-

seksi vuonna 2017. Liiketalouden ja tekniikan opiskelijat tulivat mukaan 2018. 
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1.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön selvityksessä olivat mukana liiketalouden ja tekniikan opiskelijat. 

Keväällä 2018 siltaopintoihin haki 62 opiskelijaa, joista 50 aloitti opinnot. Ensim-

mäisen vuoden aikana suorituksia on tehnyt 16 opiskelijaa. Tässä opinnäytetyössä 

pyrittiin selvittämään markkinointiviestinnän näkökulmasta, miten toisen asteen 

opiskelijoille voitaisiin tiedottaa siltaopinnoista. Tavoitteena on, että opintoihin ha-

keutuvilla on selkeä ymmärrys siitä, mihin ovat hakeutumassa. Tavoitteena on 

saada motivoituneita hakijoita. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, miten ohja-

uksella ja viestinnällä saadaan tieto oikeille henkilöille. Tutkimusmenetelmänä oli 

Webropol-kysely kaikille hakijoille. Lisäksi haastateltiin Sedun opinto-ohjaajia. 

1.2 Tie Tulevaisuuteen -hanke 

Tie tulevaisuuteen -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, 

jossa tavoitteena on nopeuttaa toisen asteen opiskelijan suunnittelemia ammatti-

korkeakouluopintoja. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää toisella asteella han-

kitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ammattikorkeakouluopinnoissa 

sekä parantaa oppilaitosten henkilöstön valmiuksia ja osaamista opintopolkujen 

rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2017, ja 

se päättyy syyskuussa 2019. 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Tässä työssä käsitellään ensin siirtymävaiheen opintoja ja niihin liittyviä hankkeita 

sekä opintojen ohjausta. Seuraavaksi käydään läpi markkinointiviestinään nimen-

omaan tämän hankkeen ohjauksen kannalta. Tutkimusosassa selvitetään ensin 

erilaisia menetelmiä, sen jälkeen katsotaan Webropol-kyselyn tuloksia. Lopuksi on 

johtopäätökset ja pohdinta. 
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2 SIIRTYMÄVAIHEEN OPINNOT 

Tie Tulevaisuuteen -hankkeen tyyppisiä hankkeita on ollut eri puolilla Suomea. 

Näistä opinnoista ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on käytet-

ty nimityksiä väyläopinnot, sujuvat siirtymät ja nivelvaiheen opinnot. 

Tässä kohdassa haluan tuoda esiin, että siirtymät voivat jossain yhteydessä tar-

koittaa toisen asteen joustavia opintopolkuja, siirtymiä oppilaitosmuotoisista opin-

noista työssä tapahtuvaan oppimiseen, eli koulutussopimuksiin ja oppisopimuksiin. 

Tässä työssä siirtymät ovat kuitenkin toisen asteen ja ammattikorkeakoulun väli-

siä. 

2.1 Jatkoväylät 

Auvinen ja Herranen (2015, 10) huomasivat Karelia ammattikorkeakoulun Sujuva 

väylä -hankkeen aikana, että tiedottaminen amk-väylästä on aloitettava mahdolli-

simman varhain jo toisen asteen koulutuksen rekrytointivaiheessa. Tiedottamista 

ja aktiivista ohjausta on jatkettava ammatillisen koulutuksen alusta alkaen ja mah-

dollistettava opiskelijoiden hakeminen amk-väylälle koko tutkinnon opiskelun ajan. 

Samassa Sujuva väylä -hankkeessa Mälkiä, Purmonen ja Sivonen (2015, 33) to-

teavat, että yhteistyön tiivistäminen on tuonut ammattikorkeaan ymmärrystä siitä, 

mitä osaamista valmistuneella merkonomilla todellisuudessa on. Aiemman tutkin-

non tuoman osaamisen ymmärtäminen jatko-opinto-oppilaitoksessa tukee opiskeli-

jan joustavaa polkua opinnoissa. Opiskelija hyötyy opintojen suorittamisesta 

osaamisen näytön avulla, voidessaan hyödyntää jo aiemmin hankkimaansa 

osaamista. Osaamisen tunnistaminen tuo opiskelijalle mahdollisuuden edetä opin-

noissa joustavasti sekä nopeuttaa opintoja siirtymällä esimerkiksi toisen vuoden 

opintoihin. Näin tuetaan myös nopeampaa siirtymistä työelämään. 

Juutilaisen ym. (2018) mielestä jatkoväyläopinnot suunnitellaan siten, että väylä-

opintojen avulla opiskeluaika aidosti lyhenee. Lisäksi opinnot sisällytetään amma-

tilliseen toisen asteen tutkintoon. 
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Tamlander ja Hohenthal (2017, 8) ovat omassa tutkimuksessaan lähettäneet kyse-

lyn kaikille toisen asteen oppilaitoksille, joilla on ammatillisen peruskoulutuksen 

järjestämislupa. Oppilaitoksilta selvitettiin, millaisia siirtymävaiheen opintoja heillä 

on tarjolla.  Kartoituskyselyyn vastanneista ammatillisen toisen asteen koulutuksen 

järjestäjistä 35 eli noin 44 % ilmoitti, että heidän opiskelijoilleen on tarjolla ammatil-

lisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymävaihetta tukevia opintoja. 

Vastaajista 15 ei vielä tarjoa siirtymävaihetta tukevia opintoja, mutta niiden suun-

nittelu on käynnissä. Näin ollen 50 kyselyn vastaajaa eli noin 63 % tarjoaa tai 

suunnittelee siirtymävaihetta tukevia opintoja. Loput 30 ei tarjoa eikä suunnittele 

siirtymävaihetta tukevia opintoja opiskelijoilleen. 

Saman tutkimuksen mukaan oppilaitokset tarjoavat opintoja omina erillisinä lä-

hiopetusryhminään (48 %) tai integroituna paikallisen ammattikorkeakoulun tutkin-

to-opetukseen (42 %). Muita toteutustapoja siirtymävaihetta tukeville opinnoille 

ovat monimuoto- ja verkko-opetus sekä erilaiset projektiopinnot. Lisäksi ilmoitettiin 

myös ammattikorkeakoulun pääsykoetehtävien harjoittelu ammatillisten opintojen 

aikana sekä avoimen AMK:n opintoihin ohjaaminen. 

Nopsa-hankkeessa (2019, 3) on kolme työpakettia: 1. Ammattiopistojen ja ammat-

tikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen, 2. Yksilölliset joustavat opintopo-

lut kohti korkea-astetta ja 3. Kielten oppimisen polkuopintomallit. Hankkeessa oli 

mukana viisi ammattikorkeakoulua, kuusi toisen asteen ammatillista oppilaitosta 

sekä kaksi ammatillista opettajankoulutusta.  

Nopsa-hankkeen (2019, 6) työpaketissa 1 on kehitetty käytänteitä ammatillisessa 

peruskoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi osak-

si ammattikorkeakouluopintoja.  Joitakin Nopsa-malleja esitetään valtakunnallisesti 

hyödynnettäviksi. Näitä ovat mm. ammattikorkeakouluopintojen tekeminen osana 

perustutkintoja, toisen asteen opiskelijoille järjestettävät jatko-opintovalmiuksia 

kehittävät valmennukset. 

Tie Tulevaisuuteen -hankkeessa toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus suo-

rittaa osana liiketalouden perustutkintoa 15+15 osaamispistettä ammattikorkea-

kouluopintoja. Ammattikorkeakoulun puolelta tarjottiin mahdollisuus suorittaa 60 

opintopistettä mutta se on todettu liian suureksi kokonaisuudeksi.  
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Nopsa-hankkeen (2019, 7) työpaketissa 2 tavoitteena on vahvistaa ohajus- ja ope-

tushenkilöstön uraohjausosaamista. Tähän Hamk ja Tamk Ammatilliset opettaja-

korkeakoulut suunnittelivat valmennusohjelman, jota voitiin räätälöidä alueellisten 

tarpeiden mukaan. Tähän valmennusohjelmaan liittyvä uraohjausosaajan osaa-

mismerkki esiteltiin myös Tie tulevaisuuteen -hankkeen hanketoimijoille. 

Nopsan (2019, 8) työpaketissa 3 on kehitetty alueellisia kielten oppimisen ratkaisu-

ja siirtymien sujuvuuteen ja opintopolkujen nopeuttamiseen. Pääasiassa on kehi-

tetty ruotsin kielen polkuopintomalleja mutta yhteistyössä on pilotoitu ruotsin kielen 

lisäksi englannin kielen, matematiikan ja viestinnän opintoja. 

2.2 Siirtymävaiheen ohjaus 

Ohjaus koulussa ja oppilaitoksessa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista 

toimintaa oppilaan ja opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi (Opetus-

hallitus 2014, 5). 

Hyvän ohjauksen kriteerien (Opetushallitus 2014, 5) mukaan opiskelija on aktiivi-

nen ja osallistuva, hän myös arvioi omaa oppimistaan ja toimintaansa. Ohjauksen 

tarkoituksena on tukea nuoren ammatillisen identiteetin kehittymistä sekä antaa 

valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. 

Opetushallitus (2014, 5) esittää, että ohjauksella on keskeinen merkitys hyvinvoin-

nin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Riittävä ohjaus on perusta sille, että 

nuoret pystyvät kehittämään tulevaisuutensa kannalta tärkeistä taitoja sekä suun-

nittelemaan uravalintojaan. 

Opetushallitus (2014, 6) toteaa, että oppilaalla ja opiskelijalla on useita merkittäviä 

siirtymävaiheita, kuten siirtyminen perusopetuksen 6-luokalta yläkouluun, perus-

opetuksen päättövaihe, toisen asteen päättyminen ja siirtyminen jatko-opintoihin 

tai työelämään. 
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Kuvio 1. Ohjauksen kokonaisuus (Opetushallitus 2014). 

Hyvän ohjauksen kriteerien mukaan (Opetushallitus 2014, 13) ammatillisen koulu-

tuksen ohjauksessa nivelvaiheyhteistyö ammatillisen koulutuksen alku- ja päättö-

vaiheessa sekä muissa siirtymissä on suunniteltua ja toimivaa. Opiskelijoille myös 

järjestetään mahdollisuus tutustua jatko-opiskelupaikkoihin. Ohjauksen on tuettava 

opiskelijan siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin. 
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3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

Tässä osuudessa tuon markkinointiviestinnästä esiin niitä asioita, joilla on merki-

tystä oman opinnäytetyöni kannalta. En siis lähde esittelemään esimerkiksi suhde-

toimintaa tai mainontaa. 

Markkinoinnin kilpailukeinoista puhutaan perinteisesti neljän P:n avulla eli tuote. 

hinta, jakelu ja markkinointiviestintä (product, price, place, promotion). Kilpailukei-

not ovat yrityksen hallittavia muuttujia ja niiden yhdistelmästä käytetään nimitystä 

markkinointimix. (Isohookana 2007, 47.) 

Juholinin (2017, 27) mukaan viestintä on prosessi, jossa tulkitaan asioiden tilaa 

merkitysten kautta. Tämä tulkinta muokkautuu vuorovaikutuksena, keskusteluna, 

kohtaamisina fyysisillä ja virtuaalisilla foorumeilla. 

Vuokko (2003, 12–13) esittää, että koska viestinnällä pyritään luomaan yhteistä 

käsitystä jostakin asiasta, on markkinointiviestinnän suunnittelussa valittava, mistä 

eri sidosryhmien kanssa pitää yhteinen käsitys (communis) saada aikaan. Seuraa-

vassa kuvassa esitetään, miten communis muodostuu. 

 
Kuvio 2. Viestinnän pyrkimys: yhteisen käsityksen muodostuminen (Vuokko 2003). 

Isohookana (2007, 102) toteaa: kohderyhmät on määriteltävä ja tunnettava mah-

dollisimman hyvin. Millainen vastaanottaja on ja millaisia tiedontarpeita hänellä on. 

Vuokko (2003, 14) kuitenkin huomauttaa, että kun kohderyhmän viitekehys on eri-

lainen ja vieras, viestintä vaikeutuu. Vastaanottajana voi olla henkilöitä, jotka pu-
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huvat vierasta kieltä. Tai heidän toimintaympäristönsä ja kokemusmaailmansa 

poikkeavat organisaation omasta. Hän jatkaa, että yhteisymmärryksen edellytys 

on se, että viestin lähettäjä tulee ymmärretyksi. Kielen tulee siis olla yhteinen. Näin 

viestinnän suunnittelussa lähtökohta on, ketä halutaan informoida. ”Vastaanottajan 

kielen puhuminen” on viestinnän tärkein periaate. 

Haluan huomauttaa, että vaikka Vuokko puhuukin konkreettisesti vieraasta kieles-

tä, kaikki edellä kuvattu sopii myös siihen, että kielenä on ammattikieli, jota toinen 

osapuoli ei ymmärrä. Sanat voivat olla yhteisiä mutta merkitys erilainen. 

3.1 Viestintäprosessi 

Markkinointiviestinnän suunnittelun tarkoituksena on saada aikaan organisaation 

tavoittelemia vaikutuksia, esimerkiksi tekemään tuote tai yritys tunnetuksi tai va-

kuuttaa asiakas palvelujen hyvyydestä (Vuokko 2003, 27). Näiden aikaansaami-

seksi tarvitaan onnistuneita viestinnän vaikutusprosesseja, joilla tarkoitetaan sitä, 

että viestinnällä saavutettu vaikutus vastaa sille asetettua tavoitetta. Viestintäpro-

sessi voidaan kuvata esimerkiksi seuraavasti: 

 
Kuvio 3. Viestintäprosessi ja sen peruselementit (Schramm 1971, Blythen 2000 
mukaan). 

Kuviosta 3 näkyy, että viestinnän peruselementtejä ovat, lähettäjä, vastaanottaja, 

sanoma, kanava, palaute/vaikutus ja viestinnän hälyt. 
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Vuokko (2003, 29) kirjoittaa, että viestinnän perusedellytys on lähettäjän kyky vies-

tiä. Tämä edellyttää kohderyhmän tuntemista, sanoman muotoilemista ja välittä-

mistä niin, että se saavuttaa kohderyhmän ja on sen avattavissa. Vuokko jatkaa, 

että markkinointiviestinnän syntymisen edellytyksenä on myös lähettäjän motivaa-

tio viestintään. 

Prosessin kulku on siis Vuokon (2003, 29) mukaan seuraava: Lähettäjä muodos-

taa (encoding) sanoman ja lähettää sen tiettyä kanavaa pitkin. Kuinka vastaanotta-

ja tulkitsee sanoman, määrittää viestinnän tuloksen. Vastaanottajalla on siis oltava 

kyky avata (decoding) viesti. Vastaanottajan motivaatio ei ole viestinnän onnistu-

misen kannalta välttämätön edellytys. Vaikutuksia voi syntyä myös passiiviseen 

vastaanottajaan. 

3.2 Markkinointiviestinnän vaikutukset 

Markkinontiviestinnän lähettäjän tarkoituksena Vuokon (2003, 36) mukaan ovat 

tietyt tavoitevaikutukset. Vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen, synnyttää 

vaikutuksia lähettäjää tai tuotetta kohtaan, vaikutus voi syntyä heti tai myöhemmin. 

Näitä vaikutuksia voidaan tarkastella siis useasta ei näkökulmasta, joita ovat 

esimerkiksi 

– vaikutustasot  

– negatiiviset vaikutukset  

– vaikutusten kohdistuminen 

– vaikutushetki ja vaikutuksen kesto sekä 

– suorat ja välilliset vaikutukset  

3.2.1 Vaikutustasot 

Markkinointiviestinnän vaikutustasoja ovat 

– kognitiivinen vaikutustaso (tieto, tunnettuus) 

– affektiivinen vaikutustaso (mielipiteet, asenteet) 

– konatiivinen vaikutustaso (toiminta, käyttäytyminen) 
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Vaikutustasojen yhteydessä puhutaan usein vaikutushierarkioista.  De Pels-

macker, Geuens ja Van den Bergh (2007, 74) selittävät hierarkiamallia siten, että 

asiakas käy läpi kaikki kolme vaikutustasoa. Kognitiivisella tasolla hän aloittaa asi-

an miettimisen joka johtaa tietoisuuteen ja tietämykseen. Affektiivisella tasolla hän 

kehittää mieltymyksen tai pitämisen ko. asiaan. Ero kahden edellä olevan tason 

välillä on se, että kognitiivisella tasolla asiakas tulee tietoiseksi ja kerää jatkuvasti 

informaatiota, Sen sijaan affektiivisella tasolla reaktiot kehittyvät vasta kun tarve 

on tullut. Konatiivisella tasolla toimitaan. 

Vanhin malli vaikutushierarkioista on AIDA (attention, interest, desire, action). Alla 

kuva laajemmasta Lavidge-Steinerin mallista. 

 

Kuvio 4. Vaikutushierarkiamalli (Blythe 2000). 

Blythe (2000, 3) lisäsi Lavidge-Steinerin malliin alimmaksi tietämättömyyden, kos-

ka se on hänen mukaansa realistinen ensimmäinen askel. 

Vaikutushierarkiamalleja on kritisoitu siitä, että ne olettavat kaikkien asiakkaiden 

kulkevan portaita järjestyksessä. Esimerkiksi Blythe (2000, 3–4) huomauttaa, että 

asiakas voi tehdä impulssiostoksen ja muodostaa mielipiteen tuotteesta jälkikä-

teen. Tai tulla tietoiseksi tuotteesta ja välittömästi pitää siitä hankkimatta yksityis-

kohtaisia tietoja siitä. 

Blythe (2000, 4) kuitenkin toteaa, että malli on käyttökelpoinen markkinoinnin 

suunnittelussa, koska eri viestinnän tyylejä ja metodeja voidaan käyttää asiakkaan 

porrasaseman mukaisesti. 
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3.2.2 Vaikutushetki ja vaikutuksen kesto 

Vuokko (2003, 41) selittää, että markkinointiviestinnän vaikutus voi syntyä välittö-

mästi, lyhyen ajan kuluttua tai pitkän ajan kuluttua. Syyt viivästyneeseen vaikutuk-

seen voivat olla 

– Lopullisen vaikutuksen syntyminen välittömästi ei ole mahdollista 

– Vastaanottaja huomaa sanoman vasta myöhemmin 

– Vaikutuksen syntyminen vaatii vastaanottajalta omakohtaista pohdintaa 

– Jokin häiritsevä tekijä estää vaikutuksen välittömän syntymisen 

Vuokko (2003, 43) lisää, että välittömästi sanomaa vastaanottaessa tutusta läh-

teestä saatu viesti koetaan uskottavammaksi kuin vieraasta lähteestä, johon mah-

dollisesti suhtaudutaan negatiivisesti. Ajan mittaa lähteen vaikutus vähenee. 

Toinen aikaan liittyvä näkökulma on vaikutusten keston tarkastelu. Vuokon (2003, 

43) mukaan viestintä voi aiheuttaa lyhyt- tai pitkäaikaisen vaikutuksen. Markkinoin-

tiviestinnässä pyritään yleensä pitkäaikaisiin vaikutuksiin. 

Toisaalta Vuokko (2003, 44) huomauttaa, että markkinointiviestinnän sanomia 

koskee myös unohtamisen mahdollisuus. Pitää siis sekä opettaa että kerrata, jotta 

unohtamista ei tapahtuisi. 

3.2.3 Suora ja välillinen vaikutustapa 

Vuokko (2000, 45) selvittää, että viestinnän vaikutus voi syntyä suoraan lähettäjäl-

tä lopulliselle vastaanottajalle tai välillisesti eli välittäjäyksilöiden tai -tahojen kaut-

ta. Kummassakin tavassa sanoman välitys voi olla henkilökohtaista tai erilaisten 

kanavien välityksellä. 

Kuviossa 3 esitetty viestintäprosessi on yhden askeleen malli. Blythe (2000, 3) 

huomauttaa, että tämä malli oli yliyksinkertaistettu. Viestintä ei välttämättä tapahdu 

voin yksinkertaisesti.  
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Myös Juholin (2017, 24) on sitä mieltä, että viestintä on harvoin suoraviivaista. 

Viesti ei ehkä saavuta toivottuja vastaanottajia tai nämä eivät ymmärrä viestin si-

sältöä. Toisinaan lähettävä taho vie viestin kiinnostavuuden. 

Blythe (2000, 3) toteaa, että Katz ja Lazarsfeld loivat kaksiaskel mallin, jossa sama 

viesti lähetetään useamman reitin kautta. 

 

Kuvio 5. Viestinnän kaksiaskelmalli, OL=mielipidejohtaja (Fill 2005). 

Fill (2005, 46) kuvaa, miten viesti kulkee mielipidejohtajan kautta. Hänen kauttaan 

viestin saavat myös kohderyhmät/henkilöt T5 ja T6, jotka eivät häiriöiden vuoksi 

saaneet alkuperäistä viestiä. Lisäksi mielipidejohtaja vahvistaa muiden kohteiden 

saamaa viestiä. On tärkeää, että mielipidejohtaja on sellainen, jolta kohderyhmä 

odottaa neuvonta ja tietoa. 

Juholin (2017, 24) kertoo, että useissa organisaatioissa on siirrytty monikanavai-

seen sisällöntuotantoon. Saman tiedon löytää useasta eri paikasta hieman erilai-

sessa muodossa. Tämä tehostaa viestintää, kun ei tiedetä mille kanaville kohde-

ryhmät tulevat tai altistuvat. 

Fill (2005, 47) laajensi kaksiaskelmallia vielä moniaskeliseksi. Hän huomautti, että 

henkilökohtainen vaikutus viestintäprosessissa on tärkeä, jotta viestintä olisi me-

nestyksellistä. Tässä mallissa mielipidejohtaja ja muut kohderyhmät vaikuttavat 

toisiinsa. Asiakkaat käyttävät WoM-suosituksia tarjotakseen informaatiota sekä 

vahvistaakseen omia päätöksiä. 
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Kuvio 6. Viestinnän moniaskel–malli (Fill 2005). 

Pönkä (2014, 30) kertoo, että useiden tutkimusten mukaan ihmiset luottavat muilta 

ihmisiltä verkossa saatuun tietoon enemmän kuin yrityksiltä suoraan saatuun tie-

toon. Muiden aidot kokemukset ovat siis lukijoiden mielestä luotettavampia kuin 

markkinointitarkoituksessa luodut tekstit. Varsinkin nuoremmille ikäluokille nämä 

kuulopuheet (word-of-mouth) voivat olla ratkaisevia, kun tehdään päätöksiä. 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan viestintää nimenomaan toisella asteella, jos-

sa suurin osa opiskelijoista on nuoria. Heidän kohdallaan mielipidejohtajilla on 

suuri merkitys. Viestinnän läpimenon kannalta on myös oleellista missä informaa-

tio tapahtuu ja millaisessa ryhmässä. Viestin läpimenoon vaikuttavia häiriötekijöitä 

saattaa olla paljonkin. 

3.2.4 Kahdenkeskeinen viestintä vai joukkoviestintä 

Vuokko (2003, 32) toteaa, että jos ajatellaan vain sanoman muotoilua vastaanotta-

jakohtaisesti ja kanavahälyn vähentämistä, tehokkain viestinnän muoto on kah-

denkeskinen viestintä.  Kanavahäly on nimenomaan joukkoviestinnän ongelma. 

Sen sijaan kahdenkeskisen viestinnän ongelma on suuri henkilöresurssien tarve. 

Juholin (2017, 24) huomauttaa, että viestinnän vaikuttavuutta voidaan parantaa 

kun tunnetaan kohderyhmä, heidän tilanteessa, tarpeensa ja odotukset. Viestiä 

voidaan muotoilla tai voidaan käyttää kohderyhmälle mieluisia viestinnän keinoja 

ja foorumeita tai keskittyä suoraan kahdenkeskiseen viestintään. 
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Rope (2000, 282) miettii samaa asiaa viestintäkeinojen lähtökohdista. Massape-

rusteisia viestintäkeinoja kutsutaan mainonnallisiksi ja yksilöperusteisia myyntipe-

rusteisiksi viestintäkeinoiksi. Tästä edelleen mainonnalliset ovat välineperusteisia 

ja myynnilliset ihmisperusteisia. Jako perustuu siihen, että toiset viestintäkeinot 

tapahtuvat viestivälineiden (tv, kirjeet, ilmoitusvälineet jne.) välityksellä kun taas 

toiset vuorovaikutusviestintään ihmisten kesken. Markkinointiviestinnässä on kui-

tenkin pyrittävä hyödyntämään kaikki keinoarsenaalit. Rope jatkaa, että jokaisella 

keinolla on oma roolinsa viestintätavoitteeseen pyrittäessä. Viestinnässä asiakasta 

kuljetetaan kohti tavoitetta. 

Taulukko 1. Viestintäkeinojen yhteenprosessointi (Rope 2000). 

VIESTINTÄKEINOT VIESTINTÄTEHTÄVÄ 

Massamainonta tehdä tunnettuus, mielikuva  

Suoramainonta kiinnostuminen 

Puhelin esittely 

Henkilökohtainen myyntityö neuvottelu, tarjous, kauppa 

 

Vuokon (2003, 35) mielestä joukkoviestinnän etuna on, että sen avulla voidaan 

sama asia sanoa monelle vastaanottajalle yhtä aikaa. Viestintä ei vaadi lähettäjän 

läsnäoloa vaan viesti voidaan lähettää erilaisten kanavien välityksellä. Mainonnas-

sa voidaan myös käyttää erilaisia assosiaatioita ja symboleja ja luoda niiden avulla 

erilaisia mielialoja ja emootioita. 

Vuokko (2003, 35) selittää, että kahdenkeskisen viestinnän tehokkuus perustuu 

siihen, että vastaanottajia on yksi tai muutama. Yhteisymmärryksen alue saadaan 

helpommin aikaan, kun on vain yksi henkilö. Sanomaa voidaan myös joustavasti 

muotoilla prosessin aikana riippuen vastaanottajan reagoinnista. 

Aikaisemmin mainitsin jo nuorten kohdalla mielipidejohtajien merkityksestä ja vies-

tintätilanteen häiriötekijöistä. Tässä kohdassa haluan vielä tuoda esiin, että kah-

denkeskisessä tai pienryhmäkeskustelussa nuori uskaltaa todennäköisemmin ky-

syä lisätietoa pelkäämättä tulevansa nolatuksi. 
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3.3 Digitaalinen markkinointiviestintä ja sosiaalinen media 

Merisavo (2008, 20) määrittelee digitaalisen markkinointiviestinnän kommunikaati-

oksi ja vuorovaikutukseksi yrityksen tai brändin ja sen asiakkaiden välillä käyttäen 

digitaalisia kanavia ja informaatioteknologiaa. Karjaluoto (2010, 13) selventää tä-

män tarkoittavan uusien digitaalisten tapojen ja medioiden, kuten internetin, mobii-

limedian ja muiden vuorovaikutteisten kanavien käyttämistä markkinointiviestin-

nässä.  

Karjaluoto (2010, 14) jatkaa, että digitaalisen markkinoinnin kanavat ovat hyvin 

kirjavia, eikä selkeästi voida sanoa mikä markkinointiviestinnän osa-alue ei voisi 

olla digitaalisen markkinoinnin piirissä.  

Karjaluodon (2010, 14) mukaan digitaalisen markkinoinnin muodoista parhaiten 

tunnetaan sähköinen suoramarkkinointi (sähköposti, tekstiviesti) ja internetmainon-

ta, joka sisältää verkkosivut, verkkomainonnan (bannerit) ja hakukonemarkkinoin-

nin. Vähemmän tunnetaan mm. viraalimarkkinointi, mainospelit, mobiilimarkkinoin-

ti, sosiaalinen media, verkkoseminaarit jne. Hän jatkaa, että sosiaalisen median 

hyödyntäminen internetpalveluiden (esim. Twitter, YouTube, Facebook) avulla on 

saanut mainostajat miettimään, miten internetin sosiaalisuutta voisi hyödyntää 

markkinointiviestinnässä. 

 
Kuva 1. Esimerkki joukkomarkkinoinnista Seamk:n yhteishakuilmoitus (kuvakaap-
paus Seamk Facebook). 
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Karjaluoto (2010, 14) toteaa kuitenkin, että markkinointiviestinnän lainalaisuudet ja 

määritelmät ovat samat myös digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Digitaalinen 

markkinointiviestintä on vain uusi viestinnän muoto, jossa voidaan tehokkaammin 

tavoittaa kohderyhmät. 

Karjaluoto (2010, 127) selvittää, että digitaaliset viestintäkeinot eivät varsinaisesti 

ole syrjäyttämässä perinteisiä massamedioita (televisio, radio, printtimedia) mutta 

digitaaliset mediat ovat olennainen osa nykypäivän markkinointiviestintää. Hän 

jatkaa, että digitaalisen kommunikaation suurin etu on erinomainen kohdistetta-

vuus. Markkinointiviestinnästä on tulossa henkilökohtaisempaa ja helpommin rää-

tälöitävää. Toinen etu on digitaalisten medioiden vuorovaikutteisuus. Vastaanotta-

jat kykenevät vastaamaan markkinoijalle sekä keskustelemaan keskenään. 

Karjaluodon (2010, 129) mukaan digitaalisen markkinoinnin tavoitteiksi kannattaa 

valita yksi tai useampi seuraavista tavoitteista: Bränditietoisuuden lisääminen, 

brändi-imagon ja -asenteiden muuttaminen, kokeilun aikaansaaminen ja/tai asiak-

kuusmarkkinointi. 

Myös Kortesuo (2014, 15) puhuu vuorovaikutteisuudesta. Hän puhuu siitä sosiaa-

lisen median näkökulmasta. Yksisuuntaisuuden tilalle on tullut keskustelu ja tie-

donvälityksen auktoriteettiasema on hajonnut jokaisen oikeudeksi viestiä.  

Kortesuo (2014, 15) huomauttaa, että sosiaalisen median tekstejä luetaan yleensä 

ruudulta. Tekstit on myös lähtökohtaisesti luotu nopeaan kulutukseen. Tästä syys-

tä verkkotekstin on oltava silmäiltävää, tiivistä, lyhyttä ja helppolukuista. Hän jat-

kaa, että edellisten lisäksi tekstien on oltava kommunikoivia, ajantasaisia, jätettävä 

tilaa muiden kommentointiin, kriittisiä ja hyvällä tavalla markkinoivia. 

Erkkola (2008, 83) määrittelee sosiaalisen median seuraavasti: ” Sosiaalinen me-

dia on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät ra-

kentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla 

vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen il-

miö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskun-

taan, talouteen ja kulttuuriin”. 
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Pönkä (2014, 35) huomauttaa että, Erkkolan määritelmän yhteisöt on ymmärrettä-

vä väljästi, sillä sosiaalisessa mediassa yhteisöllisyyden syvyys vaihtelee erittäin 

löysästä erittäin tiukkaan. Sosiaalisessa mediassa syntyvät sosiaaliset rakenteet 

eivät sosiologian näkökulmasta ole kiinteitä yhteisöjä. 

Sanastokeskus TSK ry (2010, 14) määritteleekin sosiaalisen median ” tietoverkko-

ja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikuttei-

sesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten 

välisiä suhteita”. 

 
Kuvio 7. Sosiaalinen media sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden summa-
na (Pönkä 2014). 

Kortesuo (2014, 92) luetteloi joitakin markkinoinnin keinoja sosiaalisessa medias-

sa. Näitä ovat esimerkiksi hinta- ja tarjousmarkkinointi, sisältömarkkinointi, viihde-

markkinointi, tarinamarkkinointi sekä kampanjamarkkinointi. Hinta- ja tarjousmark-

kinointi ei sovellu tämän opinnäytetyön aihealueeseen, joten sitä en käy lävitse. 

Sen sijaan Kortesuon (2014, 94) mukaan sosiaalinen media on loistava väline si-

sältömarkkinointiin. Sisältömarkkinointi sopii asiantuntijayrityksille, jotka tarjoavat 

palveluluita ja tietoa eikä niinkään konkreettisia tavaroita. Kortesuon mielestä blogi 

on hyvä väline sisältömarkkinointiin. 

Kortesuon (2014, 96) mielestä viihdemarkkinointi on eräällä lailla sisältömarkki-

noinnin alalaji. Se sopii parhaiten vapaa-aikaan tai viihdebisnekseen liittyville tuot-

teille ja palveluille. Se on sallittua myös B2B-puolella, mutta mukana on oltava si-

sältömarkkinointia ja tiukkaa asiaa.  

Tarinamarkkinoinnista Kortesuo (2014, 96) kertoo, että sen avulla saadaan asiak-

kaassa aikaan tunne- ja muistijälki. Hänen mielestään sosiaalinen media sopii 
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erinomaisesti tarinamarkkinointiin. tarinat voidaan esittää teksteillä, videoilla tai 

jopa pelkillä kuvilla. Tarinan pitäisi olla opettava tai herättävä. Hyvällä tarinalla on 

jokin lopputulos. Tarinan pitäisi vaikuttaa sekä tunteisiin että järkeen yhtä aikaa. 

Kortesuo (2014, 99) jatkaa markkinointikeinojen kuvaamista kertomalla kampan-

jamarkkinoinnista. Se on markkinointia, jolla on määrätty kesto ja päämäärä. 

Markkinoinnin tuloksia myös mitataan. Kampanjamarkkinointi sopii tavaroihin ja 

helppoihin palveluihin. 

3.4 Kuiluanalyysi 

Zeithaml, Parasuraman ja Berry (1990, 18) tutkivat asiakkaiden odotuksia ja ko-

kemuksia palvelun laadusta. Hyvän palvelun laatu saavutettiin kohtaamalla tai ylit-

tämällä asiakkaiden odotukset. Tutkimuksissaan Zeithaml ym. (1990, 20) nimesi-

vät kymmenen palvelun laadun osatekijää: konkreettiset asiat, luotettavuus, vas-

taanottavuus, pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus, turvallisuus, saavutettavuus, 

viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen. 

Myöhemmin Zeithaml ym. (1990, 25) jatkoivat mallin kehittämistä ja karsivat osa-

alueet viiteen: konkreettiset asiat, luotettavuus, vastaanottavuus, vakuuttavuus 

(sis. pätevyyden, kohteliaisuuden, uskottavuuden ja turvallisuuden) sekä empatia 

(sis. saatavuuden, viestinnän ja asiakkaan ymmärtämisen). He kehittävät SERV-

QUAL-menetelmän, jolla mitataan asiakkaiden kokemusta palvelun laadusta.  

Grönroos (2009, 116) selventää, että menetelmä perustuu edellä mainittuihin osa-

alueisiin sekä asiakkaiden palvelua koskevien odotusten ja kokemusten vertailuun. 

Mainittuja viittä osa-aluetta kuvataan yleensä 22 attribuutilla ja vastaajat ilmoittavat 

seitsemän kohdan asteikolla mitä odottivat ja millaiseksi kokivat palvelun. 

Zeithaml ym. (1990, 46) esittelevät kuituanalyysimallin, jossa on viisi koetun palve-

lun kuilua. Malli on tarkoitettu laatuongelmien lähteiden analysointiin ja valaise-

maan palvelun laadun parantamiskeinoja. 
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Kuvio 8. Palvelun laadun kuituanalyysimalli (Grönroos 2009, alkuperäinen kuva 
Zeithaml ym. 1990). 

Grönroos (2009, 143) esittää, että malli kertoo, kuinka palvelun laatu muodostuu. 

Odotettuun palveluun vaikuttavat asiakkaan aikaisemmat kokemukset, henkilökoh-

taiset tarpeet ja suusanallinen viestintä. Samoin yrityksen markkinointiviestintä 

vaikuttaa odotettuun palveluun. Koettu palvelu muodostuu sisäisten päätösten ja 

toimenpiteiden seurauksena. Markkinointiviestintä vaikuttaa koettuun laatuun sa-

malla lailla kuin odotettuun laatuun. 

Grönroosin (2009, 143) mukaan malli selvittää mitä toimenpiteitä tarvitaan ana-

lysoitaessa ja suunnitellessa palvelun laatua. Kuviossa 7 esitetään viisi laatukui-

lua, jotka ovat seurausta laadunjohtamisprosessin epäjohdonmukaisuuksista. Kui-

lu 5 on odotetun ja koetun palvelun välinen kuilu ja se on riippuvainen muista nel-

jästä kuilusta, jotka ovat 1 Johdon näkemyksen kuilu, 2 Laatuvaatimusten kuilu, 3 

Palvelun toimituksen kuilu ja 4 Markkinointiviestinnän kuilu, jota käsittelemme seu-

raavaksi tarkemmin. 

Grönroos (2009, 148) kertoo kuilun tarkoittavan, että markkinointiviestinnässä an-

netut lupaukset eivät kohtaa toimitetun palvelun kanssa. Syitä kuiluun voivat olla 

markkinointiviestinnän suunnittelussa on unohdettu palvelutuotanto, markkinointia 

ja tuotantoa ei ole riittävästi koordinoitu, organisaatio ei noudata vaatimuksia, jois-

ta puhutaan markkinointiviestintäkampanjoissa tai on luvattu liikaa ja liioiteltu. 

Ratkaisuksi Grönroos (2009,149) ehdottaa, että jokainen kampanja suunnitellaan 

tuotantoon ja toimitukseen osallistuvien kanssa yhteistyössä. Näin markkinointi-
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viestinnässä annetut lupaukset ovat tarkempia ja totuudenmukaisempia. Samoin 

suunnittelun tehostaminen auttaa liiallisiin lupauksiin ja luontaiseen liioitteluun. 

Grönroos (2009,155) esittää myös, että asiakkaat osallistuvat palveluprosesseihin 

tuottajina ja siksi heitä on johdettava tuottavana resurssina. Asiakkaat vaikuttavat 

omiin ja muiden asiakkaiden kokemukseen palvelun laadusta. Heitä pitäisi ohjata 

läpi prosessin, jottei hän vahingossa tai motivaation puutteen vuoksi käyttäydy 

niin, että se vaikuttaa negatiivisesti laatuun. Asiakkaita täytyy ehkä informoida sii-

tä, mitä heiltä odotetaan. 

Bergström ja Leppänen (2015, 202) selventävät, että laatu tarkoittaa kaikkea yri-

tyksen toimintaa ja tarkoittaa kykyä täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Laa-

tu tarkoittaa kaikkia ominaisuuksia, joita asiakkaat arvostavat tuotteessa. Heidän 

mukaansa on tärkeää lähteä asiakkaan kokemasta laadusta, jolloin on mahdollista 

päätyä optimilaatuun tiettyjen edellytysten vallitessa. He myös huomauttavat, että 

laatu on asiakkaan kannalta aina subjektiivinen käsite. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Tutkimusongelmana oli, miten Silta-opintojen tiedottaminen kohtaa kiinnostuneet 

ja motivoituneet opiskelijat. Minkälaista tiedottamisen pitäisi olla, jotta opiskelijat 

saavat realistisen kuvan opinnoista. Kuitenkin niin, ettei myöskään turhaan anneta 

opinnoista liian vaativaa kuvaa. 

Tutkimus tehtiin Webropol-kyselynä vuonna 2018 opintoihin hakeneille opiskelijoil-

le. Kysely lähetettiin helmikuussa 61:lle henkilölle. Maaliskuun loppuun mennessä 

kyselyyn oli vastannut 12 henkilöä. Vastaamisaikaa pidennettiin ja linkki lähetettiin 

vielä uudelleen huhtikuun 1. päivä. Viikon aikana saatiin lisää vastaajia ja lopulli-

nen vastaajamäärä oli 25, joka on 41%. Lisäksi otettiin yhteyttä viiteen Sedun 

opinto-ohjaajaan, joista yhtä haastateltiin henkilökohtaisesti ja kolme vastasi muu-

tamaan kysymykseen lyhyesti kirjallisesti. 

Kyselyn analysointiin käytettiin Webropolin perusraporttia sekä sukupuolen perus-

teella tehtyä vertailua. Molempia raportteja käsiteltiin Excelissä. 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Webropol-kysely on luonteeltaan määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta. Heikkilä 

(2014, 15) selvittää, että määrällisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja 

prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Aineiston keruussa käytetään yleensä va-

kioituja lomakkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Tuloksia voidaan esittää 

taulukoin ja kuvioin. Määrällisen tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa olemassa 

oleva tilanne, mutta ei ehkä pystytä selvittämään asioiden syitä. 

Tässä työssä kyselyn kohdentaminen oli helppoa. Joukko, jolle tutkimus lähetet-

tiin, oli helposti hallittavissa. Tiedettiin, että kaikilla on mahdollisuus tietokoneen 

käyttöön, joten voitiin lähettää internetkysely. Kysely lähetettiin kaikille liiketalou-

den ja tekniikan opiskelijoille, jotka hakivat Silta-opintoihin vuonna 2018. 

Sen sijaan opinto-ohjaajien haastattelu oli laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. 

Kananen (2008, 24) kirjoittaa, että toisin kuin määrällinen tutkimus, laadullinen 
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tutkimus käyttää sanoja ja lauseita. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, ymmär-

tää ja antaa mielekäs tulkinta ilmiöstä. Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmär-

tämään ilmiötä syvällisesti. Kananen (s. 25) jatkaa, että laadullisessa tutki-

muksessa tapausta käsitellään perusteellisesti syvyyssuunnassa ja yritetään saa-

da mahdollisimman paljon irti yhdestä havaintokohteesta. 

Haastattelut voidaan jakaa neljään luokkaan: strukturoidut, puolistrukturoidut, tee-

ma- ja avoimet haastattelut (Kananen 2008, 73). Kananen kertoo, että strukturoitu 

haastattelu on tiukasti ennakkoon määritelty ja se vastaa kvantitatiivisen tutkimuk-

sen lomakekyselyä, puolistrukturoidussa haastattelussa on lomakekyselyn kysy-

mykset muttei vastausvaihtoehtoja. Teemahaastattelussa aihealueet on määritelty 

ennakkoon ja ne käydään haastateltavan kanssa läpi. Avoin haastattelu vastaa 

keskustelua valitusta aihealueesta. 

Kananen (2008, 74) esittää, että haastattelun muotoja voivat olla syvähaastattelu, 

yksilöhaastattelu sekä ryhmähaastattelu. Syvähaastattelu on erikoismuoto, jota 

käytetään lähinnä psykologiassa ja mielenterveyden hoitomuotona. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin avointa yksilöhaastattelua henkilökohtaisessa opin-

to-ohjaajan haastattelussa. Kolme muuta opinto-ohjaajaa vastasi sähköpostilla 

kysymyksiin, jotka oli tarkoitettu henkilökohtaisen haastattelun pohjaksi. 

Määrällistä ja laadullista tutkimusta voidaan käyttää samassa tutkimuksessa. Sil-

loin puhutaan moni-menetelmäisestä tutkimuksesta eli triangulaatiosta (Kananen 

2008, 25). 

4.2 Tutkimustulokset 

Webropol-kyselyyn vastasi raportin mukaan 26 henkilöä. Kuitenkin suurimpaan 

osaan kysymyksistä vastasi 25 henkilöä. Vastauksista näki selkeästi, että vain 

kahteen kysymykseen oli vastannut 26 henkilöä. Esimerkiksi kysymykseen osallis-

tumisesta orientaatiopäivään tämä yksi henkilö vastasi.  Raporteista näin, että 

henkilö on vastannut vain pakollisiin kysymyksiin, jotta on päässyt eteenpäin. 
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4.2.1 Taustatietoa vastanneista 

Vastanneista 60% (15 kpl) oli naisia. Kyselyyn osallistuneiden ikäjakauma oli 17-

54 vuotta. Ikäryhmään 17-19 vuotta kuului 68% vastanneista, kaikki miesvastaajat 

kuuluivat tähän ryhmään. Kotikuntia oli kahdeksan. Alla taulukot sekä iästä että 

kotikunnista sukupuolittain. 

 

Taulukko 2. Vastanneiden ikä. 

Ikä nainen mies yhteensä 

17 4 2 6 

18 3 7 10 

19   1 1 

21 2   2 

22 1   1 

30 1   1 

43 1   1 

50 1   1 

54 2   2 

 

Taulukko 3. Kotikunnat 
  nainen mies Yht. 

Ilmajoki 1 2 3 

Kauhajoki 2   2 

Kauhava   1 1 

Kurikka 1   1 

Lapua 1   1 

Parkano   2 2 

Seinäjoki 8 5 13 

Ylihärmä 2   2 

 

Liiketoimintaa opiskeli 67% ja tekniikkaa 33%, kaksoistutkintolaisia ei ollut vastan-

neissa. Vastanneista naisista yksi opiskeli tekniikkaa ja miehistä 3 liiketoimintaa, 

yksi nainen ei vastannut tähän kysymykseen.  Vastaajista 56 % oli päiväopinnois-

sa ja 44% monimuoto-opiskelijoita. Miehistä vain yksi tekniikan opiskelija oli mo-

nimuoto-opinnoissa, Naisista taas vain viisi oli päiväopinnoissa ja näistä yksi oli 

tekniikan opiskelija. Suurin osa eli 84% opiskeli Seinäjoella ja loput 16% Lapualla. 
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Kuvio 9. Liiketoiminnan ja tekniikan opiskelijat sukupuolen mukaan ( %). 

Seuraavassa jakaantuminen monimuoto- ja päiväopintoihin 

 
Kuvio 10. Naiset ja miehet opiskelutavan mukaan. 

4.2.2 Kysymyksiä Silta-opintojen tiedottamisesta 

Vastaajilta kysyttiin, mistä he olivat kuulleet Silta-opinnoista. Vastaukseen sai vali-

ta useamman vaihtoehdon. Eniten vastauksia tuli kohtaan opolta. Seuraavaksi 

eniten valintoja tuli kohtiin oman koulun infotilaisuudesta sekä ryhmänohjaajalta. 

93% 

7% 
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Kuvio 11. Kysymys 7. Mistä tieto Silta-opinnoista oli saatu. 

Vastauksina viimeiseen kohtaan ”muualta, mistä” annettiin wilma-viesti, Seamkin 

nettisivut ja sähköposti. 

Miesten ja naisten kohdalla oli hieman eroja. Miehillä tietoa oli selkeästi eniten tul-

lut opolta. Lisäksi miehet olivat valinneet vähemmän vaihtoehtoja kuin naiset. 

 
Kuvio 12. Erot miesten ja naisten välillä siinä mistä tiedot saatu. 

Miesten ja naisten välillä oli myös selkeä ero siinä, olivatko he etsineet tietoa infoti-

laisuuksien lisäksi muualta. Naisista tietoa oli hakenut 73%(11 henkilöä) ja miehis-

tä 10% (1 henkilö). Tietoa oli haettu pääasiassa nettisivuilta. 

Sen lisäksi, että kysyttiin mistä tieto oli saatu, kysyttiin myös mistä vastaajien mie-

lestä olisi paras saada informaatio Silta-opinnoista. Kaikki miehet ja 93% naisista 
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vastasi opolta. Molemmista ryhmistä 40% vastasi auditorioinfo. Naisista 40% valit-

si myös ryhmäkohtaisen infotilaisuuden. 

 
Kuvio 13. Kysymys 16. Mikä olisi paras tapa saada informaatiota. 

SeAMK järjesti toukokuussa 2018 tutustumispäivän Framille. Vastaajilta tiedustel-

tiin, kuinka moni osallistui tähän päivään. Suurin osa oli osallistunut. 

 
Kuvio 14. Kysymys 9. Osallistuitko tutustumispäivään. 

Kysymykseen, olivatko hakijat ajatelleet amk-opintoja ennen infotilaisuuksia, vas-

tattiin seuraavasti: 
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Kuvio 15. Kysymys 8. Olitko miettinyt amk-opintoja aikaisemmin. 

4.2.3 Kysymyksiä opinnoista 

Opinnot alkoivat syksyllä 2018 orientaatiopäivällä. Tähän päivään oli vastaajista 

osallistunut suurin osa. Naisista yksi ja miehistä kaksi ei osallistunut. Nämä kolme 

eivät myöskään enää jatka opintoja. Orientaatiopäivään osallistuneista kahdeksan 

ei enää jatka opintoja. 

 
Kuvio 16. Kysymys 11. Osallistuitko orientaatiopäivään. 

Orientaatiopäivän sisältöön oltiin pääasiassa tyytyväisiä.  
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Kuvio 17. Kysymys 12. Orientaatiopäivän ohjelma oli kattava ja sain paljon tietoa. 

Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa tarkemmin mikä oli heidän mielipiteensä päi-

västä. Lähinnä valitettiin sitä, että päivän aikana tulee niin paljon tietoa, ettei kaik-

kea omaksu. Toisaalta haluttiin tarkempia ohjeita eri ohjelmien käyttöön. 

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tällä hetkellä siltaopinnoissa ja vastauksen perus-

teella kysymykset eriytyivät. Miehistä opintoja suoritti vielä neljä, naisista kymme-

nen. 

 
Kuvio 18. Kysymys 17. Oletko tällä hetkellä siltaopinnoissa. 

Seuraavassa tarkastellaan ensin siltaopinnoissa olevien opiskelijoiden vastauksia. 

Ensimmäiseksi kysyttiin, ovatko amk-opinnot vastanneet odotuksia. Miehet olivat 

liikuttavan samaa mieltä. 
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Kuvio 19. Kysymys 18. Ovatko amk-opinnot vastanneet odotuksiasi. 

Vastaajilta kysyttiin myös, mikä on heidän mielestään ollut haastavinta amk-

opinnoissa. Jälleen miesten kohdalla kaikilla oli haastavinta aikataulutus. Naisten 

kohdalla oli vähän hajontaa, eniten valintoja tuli kohtaan ”opintojen vaativuus”. 

Kohdan muu, mikä vastaus oli: ”Ensimmäisten 5 kurssin kohdalla ei mitään hajua, 

mitä odotetaan ja millaisella työllä saa minkäkin arvosanan.” 

 
Kuvio 20. Kysymys 19. Mikä on ollut haastavinta amk-opinnoissa. 

Vastaavasti kysyttiin mikä on ollut helpointa. Kaikkien vastanneiden miesten (yksi 

ei vastannut tähän kysymykseen) mielestä helpointa ovat järjestelmät. Kaikki opis-

kelua jatkavat miehet ovat tekniikan opiskelijoita, selittääkö tämä vastauksen. Nai-

silla oli jälleen hajontaa vastauksissa. Muu, mikä -kohdan vastaus oli: ammat-

tiopinnot, kuten yrityksen taloushallinto. 
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Kuvio 21. Kysymys 20.Mikä on ollut helpointa amk-opinnoissa. 

Tiedottamiseen liittyen kysyttiin, kuinka usein vastaajat lukevat SeAMKin sähkö-

postia. Suurin osa naisista lukee joka päivä. Miesten kohdalla oli valintoja myös 

kohdassa kerran kuukaudessa. 

 
Kuvio 22. Kysymys 22. Kuinka usein luet SeAMK-sähköpostia. 

Vastaajista kaikki suosittelisivat amk-opintoja. 

Seuraavassa opinnot keskeyttäneiden vastauksia. Ensimmäiseksi kysyttiin missä 

vaiheessa opinnot keskeytettiin. Naisista kaikki ja miehistä suurin osa keskeyttivät 

opintojen jo alettua. 
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Kuvio 23. Kysymys 23. Milloin päätit, ettet jatka amk-opintoja. 

Kysymyksessä 24 kysyttiin syytä miksi ei aloittanutkaan opintoja. Siihen vastasi 

kaksi henkilöä, joista toinen oli edelliseen kysymykseen (23) vastannut, että lopetti 

opintojen alettua. Syyt olivat:  

Ei kiinnostanutkaan, koska ne olisi mennyt omien opintojen päälle. 

Olin yhdellä matikan tunnilla mutta jo ennen sitä orientaatiopäivän jäl-
keen aloin epäilemään silta opintojen hyötyä. Ajattelin että nyt viimei-
senä vuotena on turha aloittaa silta opintoja sillä yhdessä vuodessa ei 
kerkeäisi suorittamaan kovin montaa kurssia. Ei esim. saisi tarvittavaa 
pistemäärää kouluun suoraan pääsemiseksi tai saisi koulua lyhennet-
tyä huomattavasti. Aikaisemmin vaikka toisena vuonna aloittaminen 
olisi voinut olla hyödyllistä. 

Opintojen aloittamisen jälkeen lopettaneiden syyt olivat vaihtelevia. Naisilla vasta-

ukset jakaantuivat kahden syyn kesken. Miehillä tuli useita selityksiä kohtaan muu 

syy. 
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Kuvio 24. Kysymys 25. Jos lopetit opintojen alettua, miksi. 

Avoimia vastauksia oli mm. 

Lähdin työssäoppimaan noin kahdeksi kuukaudeksi, jolloin jäin paljon 
jälkeen kun en muistanut siltaopintoja ollenkaan. 

En halunnutkaan käydä kursseja etukäteen. 

Kolmannen vuoden opiskelijana en saanut silta-opinnoista haluamaa-
ni hyötyä. 1. Ei ollut mahdollista suorittaa tarpeeksi kursseja jotta oli-
sin päässyt suoraa kouluun. 2. Monet kurssit olisivat olleet kertaavia 
kursseja ja kouluun päästyä olisin taas tarvinnut kertausta. 

Motivaatio ei riittänyt 

Kysymys 26 oli avoin kysymys, jossa tiedusteltiin, mikä oli vaikeaa, mitä odotettiin 

opiskelulta tai mikä vei aikasi. Vastauksia saatiin seuraavasti: 

 Ilta opiskelu oli vaikea. Minulle kerrottiin päivätoteutuksen olevan 
mahdollista. Tunneilla ei voinut saada apua tai uudelleen selostusta 
tehtävästä, jos ei tullut ajoissa. Itselläni oli töitä enkä sen takia päässyt 
ajoissa tulemaan. 

Iltaopinnot, vähäinen ohjeistus 

Iltatunnit olivat raskaita kun päivällä oli ensin oman koulun tunnit ja sit-
ten framilla tunnit. 
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Kurssi jolla aloitin oli hiukan liian vaikea minulle suorittaa etänä, enkä 
päässyt osallistumaan tunneille sedun opintojen vuoksi. Muutin myös 
omilleni syksyllä jonka vuoksi aikani oli todella tiukilla koulun ja kaiken 
muun vuoksi, niin suoraan sanottuna unohdin koko silta-opinnot. Ja 
silloin kun tein tehtäviä, ajatus karkaili koko ajan muissa asioissa joita 
täytyi hoitaa ja niin. Eli oikeastaan silta-opinnot koin olevan vain hait-
tana jaksamiseni kannalta ja olivat turhia, koska stressin vuoksi unoh-
din ne jatkuvasti. 

Viimeiseksi kysyttiin kaikilta heidän jatkosuunnitelmistaan. Ovatko aikeissa hakea 

ammattikorkeakouluun heti toisen asteen tutkinnon jälkeen tai myöhemmin. Kaikki 

vastaajat aikovat hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun, myös nyt keskeyt-

täneet. 

 
Kuvio 25. Kysymys 27. Oletko ajatellut hakea ammattikorkeakouluun. 

4.3 Opinto-ohjaajien vastaukset 

Webropol-kyselyn lisäksi lähestyttiin viittä Sedun opinto-ohjaajaa. Näistä yhtä 

haastateltiin henkilökohtaisesti, kolme vastasi kirjallisesti ja yksi ei vastannut lain-

kaan. Kysymykset ovat liitteessä 2. 

Kaikki opinto-ohjaajat olivat sitä mieltä, että yleisinfo on hyvä, jotta siltaopinnoista 

saisi mahdollisimman moni tietoa. Lapualla oli infotilaisuudet olleet luokittain. Sen 

jälkeen oli ilmoittautuminen opinto-ohjaajan kautta.  Ilmoittautumisen yhteydessä 

oli keskustelu opintojen suorittamisesta ja samalla varmistettu motivaatio. Opinto-

ohjaajat esittivät, että infotilaisuus voisi olla loka-marraskuussa. Näin saataisiin 

ajatus itämään opiskelijoiden ajatuksiin.  
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Kysyin opinto-ohjaajilta myös, olivatko opiskelijat heidän mielestään tietoisia siitä, 

mihin olivat ryhtymässä. Opot vastasivat, että osa haki varmaankin kokeilumieles-

sä. heillä ei ollut käsitystä, miten opinnot eroavat ammatillista opinnoista. Saarnis-

to (2019) kertoi haastattelussa, että hän oli esimerkiksi joillekin tekniikan opiskeli-

joille hyvin yksityiskohtaisesti selittänyt mitä yksi opintopiste tarkoittaa. Hänen mie-

lestään on tärkeää konkreettisesti selittää opintojen vaatima työaika ja että se työ 

tehdään illalla koulupäivän jälkeen. 

Saarnisto (2019) toi myös esiin, että siltaopinnoista kannattaisi kertoa jo peruskou-

lun päättöluokkien vanhempainilloissa. Silloin mietitään tulevia opintopolkuja. 

Mennäänkö lukioon vai ammatilliseen oppilaitokseen, tehdäänkö kaksoistutkinto 

jne. Siltaopinnot voisi olla vaihtoehto kaksoistutkinnon suorittamiselle. Hän esitti 

myös tähän liittyen, että tarvittaisiin myös paperinen esite nettisivujen lisäksi. Sen 

ei tarvitsisi olla iso esite. Tärkeintä olisi, että on jotain kättä pidempää. Infoa pitäisi 

antaa myös peruskoulujen opinto-ohjaajille. 

Opinto-ohjaajilta kysyttiin myös kuinka hyvin he tai ryhmän vastuuopettaja pystyvät 

arvioimaan opiskelijan valmiuksia lähteä siltaopintoihin. Tässä ajatuksena, että 

voitaisiin joillekin sanoa heti, että hänen kannattaisi ehkä hakea amk-opintoihin 

vasta perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Kaikki opot olivat sitä mieltä, että omat 

opettajat tuntevat oppilaat parhaiten. Esille tuli myös, että äidinkielen opettaja voisi 

olla hyvä arvioimaan valmiuksia. Saarnisto (2019) esitti myös kysymyksen ovatko 

kaikki Sedun vastuukouluttajat tietoisia siltaopinnoista. Mitä he osaavat vastata 

kysyjille? 

Opoilta kysyttiin myös, mitä mieltä he olisivat siitä, että henkilökohtaistamisen yh-

teydessä kysytään kiinnostusta ammattikorkeakouluopintoihin. Osa oli sitä mieltä, 

että ensiksi opiskelijoiden on päästävä kiinni perustutkinto-opintoihin ja vasta sen 

jälkeen tiedotetaan siltaopinnoista. Toisaalta he olivat myös sitä mieltä, että oma 

opettaja tuntee parhaiten opiskelijat osaa ohjata heitä ajattelemaan jatko-opintoja. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1 Johtopäätökset 

Webropol-kysymykset jakaantuivat kahteen aihealueeseen, tiedottamiseen ja 

opintojen toteutumiseen. Hankkeella oli tarve saada tietoon miten tiedotus oli on-

nistunut ja oliko koulutus vastannut odotuksia. Haluttiin myös tietoa siitä, miksi niin 

moni hakenut ei aloittanut tai lopetti kesken.  

Vastaajista suurin osa oli kuullut siltaopinnoista opolta tai infotilaisuudessa. Kun 

kysyttiin mistä tiedon haluaisi, yli 90% vastaajista vastasi opo tai ryhmänohjaaja. 

Emme tarkentaneet halusivatko he tiedon kahden kesken vai oman ryhmän kans-

sa. Kun miettii viestinnän kannalta, niin ymmärtää hyvin miksi iso auditorioinfo ei 

ollut suosittu. Auditoriossa on enemmän häiriötekijöitä, paikalla saattaa olla henki-

löitä, joita asia ei oikeasti kiinnosta. Lisäksi nuorille muiden mielipiteet ovat tärkei-

tä, eikä suuren joukon läsnä ollessa halua esittää tarkentavia kysymyksiä. Kuiten-

kin tällainen auditorioinfo on tärkeää viestin levittämiseksi. Sen jälkeen voi sitten 

selvittää lisää opon kanssa tai itse tietoa etsimällä. 

Infojen tärkeydestä kertoo sekin, että naisista 20% ei ollut ajatellut amk-opintoja 

ennen infotilaisuuksia. Jatkossa infojen rooli vielä muuttuu, kun useampi opiskelija 

on opiskellut silta-opinnoissa ja voi tulla kertomaan opinnoista intotilaisuuksiin. 

Kun katsotaan ohjauksen kokonaisuuden kuvaa (kuvio 1) huomataan, että toiselle 

asteelle siirryttäessä opiskelijan oma ohjautuvuus ei vielä ole kovin suurta. Tällöin 

opon haastattelussa esille tullut vanhempien mukaan otto on merkityksellistä. Nuo-

ret käyvät vanhempien kanssa keskustelua jatko-opinnoista. Kannattaa tehdä sil-

taopinnoista pieni esite, jota perusopetuksen opinto-ohjaajat voivat jakaa opiskeli-

joille. Pitää myös esitellä tätä mahdollisuutta vanhempien illoissa. Yhdeksäsluok-

kalaiset miettivät jatkomahdollisuuksia; ammattioppilaitos, lukio vai mahdollisesti 

kaksoistutkinto. Siltaopinnot voisivat lisätä ammatillisen perustutkinnon houkutte-

levuutta. Joka tapauksessa siltaopinnoista olisi jäänyt jo jotain kytemään ajatuk-

siin. Niin kuin kohdassa 3.2.2 mainitaan, kertaus auttaa viestin eteenpäin menos-

sa. 
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Silta-opinnoista on hyvät nettisivut, joilla on myös opas opiskelijoille. Silti opon 

mielestä myös paperinen lyhyt esite olisi hyvä olla olemassa. Jo olemassa oleville 

sivuille kannattaisi pyytää opiskelijoilta tarinoita. Sivuja kannattaa markkinoida tu-

leville opiskelijoille. Sivut kannattaa tehdä tutuksi myös perusasteen opoille. 

Pitäisi myös miettiä miten tiedottamista ja markkinointia voisi tehdä digitaalisesti 

nimenomaan nuorille suunnattuna, esimerkiksi lyhyitä tietoiskuja videolla.  

On myös mietittävä, miten pitäisi informoida amk-opinnoista realistisesti. Nyt kyse-

lyssä selvisi, että vaikeinta on ollut aikatauluttaminen. Ehkä siinä vaiheessa, kun 

opiskelija aikoo hakea amk-opintoihin ja käy keskustelun opon tai opettajan kans-

sa, on selkeästi kerrottava kuinka paljon työtä yksi opintopiste vaatii. Tähänkin 

apuna voisi olla jo opiskelemassa olevat henkilöt. Toki vaarana voi aina olla, että 

vaatimuksia vähätellään tai liioitellaan. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ollaan jo tehty lisää verkko-opintoja. Näin Silta-

opiskelijoilla vähenee tarve olla oman koulupäivän jälkeen vielä illalla tunneilla. 

Toisaalta verkko-opinnot vaativat itseohjautuvuutta enemmän. On osattava aika-

tauluttaa nekin, niin että opinnot etenevät.  

Varsinkin nuorten opiskelijoiden kohdalla ohjausta ja tukea tarvitaan myös opinto-

jen suorittamisessa. Voisi myös miettiä auttaisiko amk-opintojen suorittamista, jos 

kielten, matematiikan ja äidinkielen opetusta toisella asteella muokattaisiin silta-

opiskelijoiden kohdalla. Olisiko hyvä järjestää silta-opiskelijoiden oma ryhmä yh-

teisten tutkinnon osien (YTO) opiskeluun? Näin ryhmä saisi myös vertaistukea 

toisistaan riippumatta siitä missä ryhmässä muuten opiskelevat. Sedussahan on jo 

nyt Yto-pajoja. Silta-opiskelijoilla voisi olla omat pajat, joissa voisi myös saada oh-

jausta edellisessä kappaleessa mainittuihin verkko-opintoihin. 

Tällaisessa vertaisryhmässä voidaan myös auttaa opintojen suunnittelussa. Niin 

kuin aikaisemmin mainittiin, aikatauluttaminen oli usealle vaikeaa. Tähän voitaisiin 

ryhmässä antaa apua. 
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5.2 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, miten parhaiten tiedotettaisiin toisen 

asteen opiskelijoille mahdollisuudesta suorittaa ammattikorkeakouluopintoja yhtä 

aikaa toisen asteen perustutkinnon kanssa. 

Tutkimus tehtiin Webropol-kyselynä. Kohderyhmä oli rajattu ja vain 60 henkilöä. 

Vastausprosentti oli noin 40, mitä voi pitää melko hyvänä. Toisaalta pienen joukon 

vuoksi olisi toivonut useampia vastauksia. Saimme kuitenkin vastauksia sekä niil-

tä, jotka edelleen jatkavat opiskelua, että niiltä, jotka olivat keskeyttäneet. 

Jatkossa opo tai ryhmänvastaava voisi tehdä kyselyn heti, jos joku keskeyttää. 

Näin tulisi heti selväksi, mikä oli vaikeaa. Voisi myös selvittää saiko infoissa tarvit-

tavan tiedon. 

Tie tulevaisuuteen -hankkeella on ollut yhteistyötä esimerkiksi Nopsa-hankkeen 

kanssa. Tällaista yhteistyötä kannattaa jatkaa. Varsinkin kielten ja matematiikan ja 

viestinnän pilotteihin pitäisi tutustua. 

Opinnäytetyö ei edennyt ihan suunnitellusti. Hanke tarvitsi kyselyn tuloksia heti 

vuoden alussa ja silloin oli vielä käymättä tiedonhankintaan ja tutkimusmenetelmiin 

liittyviä koulutuksia. Webropol-kysely saatiin kuitenkin yhteistyössä aikaan. Kyse-

lyn lähettämisen jälkeen aloitin teoriatiedon hankkimisen. Järjestys siis oli vähän 

väärä. Teoriaan pohjaten olisin ehkä tehnyt hieman toisenlaisia kysymyksiä. 

Kyselyyn tuli kysymyksiä melko paljon. Tämä johtui osittain siitä, että haluttiin tieto-

ja useista asioista. Kaikkien ei kuitenkaan tarvinnut vastata kaikkiin kysymyksiin. 

Eriytymistä tuli jatkaville ja lopettaneille opiskelijoille. Tuli kuitenkin sellainen tunne, 

että nyt päästiin vain raapaisemaan pintaa. Viestinnästä olisin ehkä halunnut ky-

sellä vielä syvemmin. 
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Liite 2. Kysymykset opinto-ohjaajille 

Viime keväänä Silta-opintoihin haki n. 60 tekniikan ja liiketalouden opiskelijaa. 50 

aloitti opinnot ja suorituksia on tehnyt 16. 

Olivatko opiskelijat tietoisia mihin ryhtyivät? Annettiinko liian ruusuinen kuva? 

Mikä tapa tiedottaa oli/on teidän mielestänne paras? Yleisinfo, luokkainfo, netti, 

infotaulu, kahden kesken? 

Mitä mieltä olette tiedottamisessa ”suppilomallista” eli haarukoidaan hoksauksen 

yhteydessä, esim. urasuunnitelma kohdassa, opiskelijan suunnitelmia jatkosta, 

haluaako töihin vai kiinnostaako jatko-opinnot. Kirjataan ylös kiinnostus amk-

opinnoista ja kerrotaan alustavasti siltaopinnoista. Myöhemmin syksyllä kerrotaan 

näille kiinnostuneille tarkemmin. 

Pitäisikö ed. huolimatta olla myös yleisinfoja? 

Kuinka paljon opo tai ryhmän vastuuopettaja pystyy näkemään opiskelijoiden val-

miuksia siltaopintoihin? Onko mahdollisuuksia ohjata toisia Siltaan ja sanoa toisel-

le, että hae vasta valmistumisen jälkeen? 

Haluatko tuoda esiin vielä jotain, jota en osannut kysyä? 

 

 


