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Tutkimuksessa selvitettiin opintopsykologipalvelujen tarvetta Tampereen yliopistossa. Tutkimuk-
sessa analysoitiin, millainen oppimisympäristö tukee asiantuntijalle ominaisten opiskelutaitojen
kehittymistä vertaamalla traditionaalista ja ongelmaperustaista oppimisympäristöä. Oletuksena oli,
että ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä esiintyy ja kehittyy enemmän opiskelun sisäinen
säätely ja syväsuuntautuneet opiskelustrategiat sekä konkreettinen opiskelustrategia, kun taas tradi-
tionaalisessa oppimisympäristössä opiskelun ulkoinen säätely ja säätelyn puute sekä asteittaisen
prosessoinnin opiskelustrategiat. Lisäksi tarkasteltiin opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden si-
sällön ja arvioinnin yhteyttä opiskelutaitoihin. Opiskelutaitoja mitattiin Inventory of learning styles
-kyselylomakkeella ja henkilökohtaisten tavoitteiden tutkimisessa käytettiin henkilökohtaisten pro-
jektien menetelmää.

Oppimisympäristön vaikutus metakognitiivisiin säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin oli pit-
kälti hypoteesin mukaista. Ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä esiintyi enemmän opiskelu-
sisällön sisäistä säätelyä ja syväsuuntautuneen yhdistely ja rakentelu -opiskelustrategian sekä konk-
reettisen opiskelustrategian käyttöä. Traditionaalisessa oppimisympäristössä esiintyi enemmän ul-
koista säätelyä ja asteittaisen prosessoinnin muistaminen ja toisto -opiskelustrategian käyttöä. Sää-
telyn puutetta, opiskeluprosessin ja tulosten sisäistä säätelyä sekä syväsuuntautunutta kriittisen
opiskelustrategian ja asteittaisen prosessoinnin analysointi opiskelustrategioiden käyttöä esiintyi
oppimisympäristöissä hypoteesin vastaisesti yhtä paljon. Opiskelutaidot eivät oppimisympäristöissä
kehittyneet alkuvaiheen ja loppuvaiheen opiskelijoita verrattaessa hypoteesin mukaisesti muutoin
kuin konkreettisen opiskelustrategian käytön osalta.

Henkilökohtaisten tavoitteiden sisällöistä ainoastaan opiskeluun ja valmistumiseen sekä työhön ja
ammattiin liittyvien sisältöjen ja opiskelutaitojen välillä oli yhteyttä. Arvioinnissa erityisesti merki-
tyksellä, saavuttamisella ja myös kuormituksella oli yhteyttä opiskelutaitoihin. Mitä merkitykselli-
sempinä ja todennäköisesti saavutettavimpina opiskelijat tavoitteensa kokivat, sitä enemmän he
käyttivät sisäisen säätelyn strategioita ja syväsuuntautuneita opiskelustrategioita ja konkreettista
opiskelustrategiaa. Tavoitteiden kokeminen merkityksettömiksi, vaikeaksi saavuttaa ja kuormitta-
viksi oli yhteydessä säätelyn puutteeseen. Tavoitteiden kokeminen kuormittaviksi oli lisäksi yhtey-
dessä runsaaseen muistaminen ja toisto -opiskelustrategian käyttöön.

Strategioiden luonteen osoittautuessa opiskelijan henkilökohtaista ominaisuutta enemmän tilan-
nesidonnaiseksi, opintopsykologin työn tulisi suuntautua yliopiston oppimisympäristöjen kehittämi-
seen. Toisaalta opiskelijoille suunnatun yksilöohjauksen avulla voitaisiin käsitellä opiskelijan ta-
voitteita ja niihin liittyviä tuntemuksia, mikä mahdollisesti vaikuttaisi myös opiskelutaitoihin. Hen-
kilökohtaisten projektien menetelmää voitaisiin käyttää tässä työkaluna.

ASIASANAT: Metakognitiivinen säätely, opiskelustrategia, asiantuntijuus, oppimisympäristö, ke-
hitystehtävä, henkilökohtaiset tavoitteet, opintopsykologia, opintopsykologipalvelut
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1 JOHDANTO

Yliopisto-opiskelijoiden pitkät valmistumisajat puhuttavat. Vaikka yliopisto ei voi vaikuttaa kaik-

kiin opiskeluun vaikuttaviin tekijöihin, se voi tukea opiskelijoidensa opiskelua ja oppimista opetuk-

sen ja ohjauksen keinoin. Psykologian näkökulmasta opiskelijan opiskeluun ja oppimiseen vaikut-

tavat useat tekijät: ensinnäkin opiskelutaidot, toisaalta keskeisten kehitystehtävien onnistuminen ja

kolmanneksi henkinen hyvinvointi. Korkea-asteen ohjausta kehitettäessä on käytännön tarpeisiin

syntynyt uusi ohjaustaho, opintopsykologit. Opintopsykologit pyrkivät profiloitumaan erityisesti

opiskelun asiantuntijoiksi jättämättä huomiotta opiskelijan elämänpiiriä, sillä opiskelu ei luonnolli-

sesti tapahdu irrallaan opiskelijoiden muusta elämästä (Heikkilä, Nieminen, & Sauri, 2003). Pää-

paino on kuitenkin opintojen pohtimisessa ja tarvittaessa opintopsykologi ohjaa opiskelijan eteen-

päin.

Opintopsykologien toimintaa käsitteellistettäessä on muodostunut uusi tieteenala, opintopsykologia

(Lonka, Eerola, & Reijonen, 2005, 1–4). Opintopsykologian keskeisiä alueita korkea-asteen oppi-

misen ohjaamisessa ja kehittämisessä ovat 1) oppimistutkimus, kasvatuspsykologia ja terveyspsyko-

logia, 2) akateemiset taidot, 3) motivaatio ja tunne-elämä, 4) kliininen osaaminen ja 5) oppimis- ja

opetusympäristöjen tutkiminen.

Tutkimukseni lähtökohtana on kartoittaa keskeisiä opintopsykologisia ilmiöitä ja niiden kautta tar-

vetta opintopsykologipalveluille Tampereen yliopistossa. Toiminnan kehittämisen pohjaksi on

olennaista tietää opiskelijoiden tämän hetken tilanne opiskeluun olennaisesti vaikuttavien tekijöiden

suhteen. Opintopsykologian alueista tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti akateemisiin taitoi-

hin, yliopistoon oppimisympäristönä ja opiskelijan motivaatioon hänen suuntautuessaan eri elämän-

alueille yliopisto-opiskelunsa aikana.

Yliopiston yksi tehtävä on perinteisesti ollut asiantuntijoiden kouluttaminen. Näin ollen on olen-

naista kysyä, kehittääkö ja tukeeko yliopisto opiskelijoissaan asiantuntijan tarvitsemia taitoja. Tut-

kimuksessa selvitetään oppimisympäristön ja opiskeluvaiheen vaikutusta opiskelijan opiskelutaitoi-

hin. Erityisesti analysoidaan, millainen oppimisympäristö tukee asiantuntijalle ominaisten taitojen

kehittymistä. Yliopisto-opiskelun aikana opiskelijan on kohdattava myös useita myöhäisnuoruuteen

ja varhaisaikuisuuteen kuuluvia kehitystehtäviä. Opiskeluun vaikuttaakin oppimisympäristön lisäksi
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myös opiskelun ulkopuoliset elämänalueet. Tutkimuksessa selvitetään, miten opiskelijan suuntau-

tuminen eri elämänalueille on yhteydessä opiskelutaitoihin.

Tutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston Opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikön

kanssa. Samasta aineistosta valmistuu myös tutkimus opiskelutaitojen ja psyykkisen hyvinvoinnin

välisistä yhteyksistä.

2 OPISKELUTAIDOT

Oppimista tutkittaessa on todettu, että opiskelijan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat keskeisesti

opiskelijan henkilökohtainen oppimiskäsitys (Marton, Dall’Alba, & Beaty, 1993; Vermunt, 1998),

opiskeluorientaatio (Bergenhenegouwen, 1987; Entwistle, 1988; Gibbs, Morgan, & Taylor, 1984;

Vermunt, 1996, 1998), oppimisen metakognitiiviseen säätely (Vermunt & van Rijswijk, 1988;

Vermunt, 1998) ja opiskelustrategiat (Marton & Säljö, 1997; Pask, 1988; Vermunt, 1998). Opiske-

lijat käyttävät metakognitiivisia säätelystrategioita kulloisenkin oppimistehtävän kannalta sopivan

opiskelustrategian valintaan (Vermunt, 1998). Metakognitiivisia säätelystrategioita taas ohjaavat

opiskelijan oppimiskäsitys ja opiskeluorientaatiot.

2.1 Metakognitiivinen säätely ja metakognitiiviset säätelystrategiat

Tarkoituksenmukainen oppiminen edellyttää oppimisen tavoitteellista säätelyä, joka on luonteeltaan

metakognitiivista (Rauste-von Wright, von Wright, & Soini, 2003, 66). Metakognitio jakautuu me-

takognitiiviseen tietoon ja metakognitiivisiin taitoihin (Tynjälä, 1999b, 114). Metakognitiivisella

tiedolla tarkoitetaan ensinnäkin käsityksiä itsestä tiedonkäsittelijänä, toiseksi käsityksiä erilaisista

tehtävistä ja kolmanneksi käsityksiä erilaisista strategioista, joita voi käyttää tehtävän suorittami-

seen. Kaikki tiedot, käsitykset ja uskomukset oppimisen prosessista ja asioista, jotka vaikuttavat

siihen, ovat luonteeltaan metakognitiivisia (Vermunt, 1998). Metakognitiiviset taidot puolestaan

viittaavat kognitiivisten toimintojen aktiiviseen ohjaamiseen (Vermunt, 1998) eli tarkoittavat kykyä

käyttää metakognitiivisia tietoja oman opiskelun ja oppimisen säätelyyn (Rauste-von Wright ym.,

2003, 66; Tynjälä, 1999b, 114).
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Metakognitiivinen toiminta tarkoittaa opiskelussa aktiivista oppimisen säätelyä (Vermunt, 1998).

Opiskelija ensinnäkin pystyy arvioimaan, mitä hän jo kyseisestä aihepiiristä osaa ja mitä ei osaa

(Rauste-von Wright ym., 2003, 66; Tynjälä, 1999b, 115). Toisaalta hän kykenee määrittelemään

itselleen oppimistavoitteita ja valitsemaan tavoitteidensa mukaisia opiskelustrategioita. Lisäksi

opiskelija pystyy arvioimaan, milloin on oppinut asian tavoitteensa kannalta tarvittavan hyvin. Op-

pimisprosessin edetessä opiskelijan on tarkkailtava omaa oppimistaan ja muunneltava opiskelustra-

tegioita tarpeen mukaan. Lopuksi opiskelija arvioi omaa suoritustaan ja oppimistaan.

Keskeisiä käsitteitä oppimisen metakognitiivista säätelyä tarkasteltaessa ovat opiskelun sisäinen ja

ulkoinen säätely, jotka on jaettu vielä tarkemmin alaryhmiin (Vermunt & van Rijswijk, 1988; Ver-

munt, 1998). Opiskelun sisäinen säätely tarkoittaa, että opiskelija itse säätelee oppimisprosessiaan.

Sisäinen säätely voi olla ensinnäkin opiskeluprosessin ja tulosten sisäistä säätelyä. Tällöin opiskeli-

jat suunnittelevat opiskelustrategioitaan, määrittelevät kohtaamiensa ongelmien syyt, keksivät ky-

symyksiä testatakseen edistymistään, hankkiutuvat myös sellaisten opiskelumateriaalien äärelle,

joita heille ei valmiina esitetä. Toisaalta opiskelun sisäinen säätely voi olla opiskelusisällön sisäistä

säätelyä, jolloin opiskelija etsii lisätietoa opetusohjelman ulkopuolisista lähteistä ja kirjallisuudesta.

Opiskelun ulkoinen säätely voi olla ensinnäkin opiskeluprosessin ulkoista säätelyä (Vermunt & van

Risjwijk, 1988; Vermunt, 1998). Tällöin opiskelija säätelee opiskeluaan kurssimateriaalin ja opetta-

jalta saamiensa ohjeiden avulla. Toisaalta opiskelun ulkoinen säätely voi olla oppimistulosten ul-

koista säätelyä. Testatessaan oppimistaan opiskelija käyttää hyväkseen kurssimateriaalia tai opetta-

jan antamaa materiaalia: testejä, tehtäviä ja kysymyksiä. Jos opiskelijalla ei ole taitoja säädellä

opiskeluaan itse eikä hän osaa käyttää ulkoisia keinoja opiskelunsa säätelyyn, opiskelua leimaa sää-

telyn puute. Tällöin opiskelijalla on siis vaikeuksia käyttää minkäänlaista strategiaa opiskelunsa

säätelyyn.

2.2 Opiskelustrategiat

Opiskelijat käyttävät opiskellessaan luonteeltaan erilaisia opiskelustrategioita. Opiskelustrategioita

tutkittaessa on erotettu kaksi erilaista prosessointitapaa, syvä- ja pintasuuntautunut prosessointi

(Marton & Säljö, 1976, 1997). Syväsuuntautunut opiskelija pyrkii ymmärtämään tekstin keskeisen

sisällön tutkimalla opiskeltavan asian sisäisiä suhteita ja sitomalla opiskelemansa asian todellisen

elämän ilmiöihin. Syväsuuntautunut opiskelija kokee itsensä tiedon luojana. Pintasuuntautunut

opiskelija sen sijaan näkee itsensä tyhjänä astiana, joka täyttyy opiskeltavasta tiedosta. Hän pyrkii
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muistamaan opiskeltavan asian sellaisenaan osatakseen vastata myöhemmin, kun häneltä asioista

kysytään.

Toiseksi opiskelustrategioita voidaan erottaa sen suhteen, miten opiskeltavaa aihetta lähestytään

(Pask, 1988). Opiskelijat voivat opiskellessaan pyrkiä hahmottamaan ensisijassa kokonaisuuden tai

toisaalta keskittyä enemmän yksityiskohtiin nivomatta niitä yhteen. Opiskeltavan asian kokonais-

valtaiseen hahmottamiseen viittaa holistinen strategia. Serialistista strategiaa käyttävä opiskelija

sen sijaan ei muodosta kokonaiskuvaa opiskeltavasta asiasta, vaan etenee opiskellessaan askel as-

keleelta.

Syvä- ja pintasuuntautuneet opiskelustrategiat voidaan jakaa vielä tarkemmin alaryhmiin (Vermunt,

1998). Syväprosessointiin liittyy yhdistely ja rakentelu -opiskelustrategia, jossa opiskelija pyrkii

jäsentämään opiskeltavan asian osia suhteessa toisiinsa ja muodostamaan näistä kokonaiskuvan.

Toisaalta syväprosessointiin viittaa myös kriittinen opiskelustrategia, jolloin opiskelija suhtautuu

opiskeltavaan asiaan kriittisesti. Hän pyrkii muodostamaan oman käsityksensä asiasta ja saattaa

kritisoida niitä päätelmiä, joita oppimateriaalissa tuodaan esiin. Pintaprosessointiin, josta käytetään

myös nimeä asteittainen prosessointi, sen sijaan liittyy muistaminen ja toisto -opiskelustrategia,

jota käyttävä opiskelija pyrkii oppimaan ulkoa yksittäisiä faktoja ja määritelmiä opiskeltavasta asi-

asta sekä analysoinnin opiskelustrategia, jolloin opiskelija opiskelee askel askeleelta irrottaen eri

elementit kokonaisuudesta. Analysoinnin opiskelustrategia muistuttaa siis läheisesti serialistista

strategiaa, kun taas holistisessa strategiassa voi nähdä enemmän syväsuuntautuneen prosessoinnin

piirteitä.

Opiskelustrategialla voidaan viitata lisäksi niihin toimintoihin, joita opiskelija käyttää opiskelles-

saan (Vermunt, 1998). Strategioiden keskinäinen ero on siinä, että jokainen strategia koostuu tie-

tynlaisista toiminnoista. Konkreettinen opiskelustrategia viittaa siihen, että opiskelija konkretisoi ja

soveltaa opiskelemaansa asiaa. Opiskelija miettii esimerkkejä omasta elämästään ja käyttää oppi-

maansa opiskelujensa ulkopuolella. Näin ollen konkreettinen opiskelustrategia sisältää syväproses-

soinnin piirteitä siltä osin, että opiskeltava asia pyritään aktiivisesti liittämään todellisen elämän

ilmiöihin.
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2.3 Metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden sekä oppimistulosten väliset

yhteydet

Tutkimuksissa on havaittu, että yleensä syväsuuntautuneet ja merkitysorientoituneet opiskelijat

ovat menestyneet parhaiten opiskeluissaan, kun taas pintasuuntautuneet ja ulkoisesti opiskeluaan

säätelevät heikommin (Ainley, 1993; Eley, 1992; Lindblom-Ylänne & Lonka, 1999). Opiskelustra-

tegioiden suhde opiskelumenestykseen ei ole kuitenkaan suoraviivainen, vaan esimerkiksi moniva-

lintatentissä pintasuuntautuneellakin opiskelustrategialla voi saada yhtä hyviä tuloksia (Beckwith,

1991). Näyttää siltä, että syväsuuntautuneisuus on yhteydessä laadullisesti korkeammantasoisiin

oppimistuloksiin, mutta oppimisympäristö voi edellyttää ja palkita pintasuuntautuneiden opiskelu-

strategioiden käytöstä.

Opiskeluorientaatioiden, oppimiskäsitysten, metakognitiivisen säätelyn sekä opiskelustrategioiden

välillä on voimakkaita yhteyksiä. Puhutaan oppimistyyleistä (Vermunt, 1998) tai opiskelun organi-

sointitavoista (orchestrations) (Lindblom-Ylänne & Lonka, 1999). Oppimisen sisäisen säätelyn on

havaittu olevan yhteydessä syväsuuntautuneeseen opiskeluun (Beishuizen, Stoutjesdijk, & van Put-

ten, 1994; Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996; Vermunt, 1998) sekä opitun asian konkretisoimiseen

ja soveltamiseen (Vermunt, 1998). Lisäksi sisäisen säätelyn taso on yhteydessä useamman opiske-

lustrategian käyttämiseen, vaikka useimmiten syväsuuntautuneet opiskelustrategiat ovat käytössä

(Vermunt, 1998). Opinnoissa parhaiten menestyneet opiskelijat pystyvät vaihtelemaan opiskelustra-

tegioitaan joustavasti ja käyttämään tarvittaessa ympäristöön parhaiten sopivia strategioita (Lonka

& Lindblom-Ylänne, 1995; Lindblom-Ylänne & Lonka, 1999 mukaan).

Opiskelun ulkoinen säätely ei ole yhteydessä syväsuuntautuneeseen prosessointiin (Vermunt, 1998).

Sen sijaan pintasuuntautunut prosessointi, säätelyn puute sekä tukeutuminen toisiin opiskelijoihin

ovat yhteydessä toisiinsa (Lindblom-Ylänne & Lonka, 1999). Tällaista yhdistelmää on nimitetty

toistamisorientoituneeksi ja ulkoisesti säädellyksi oppimiseksi. Muut strategioiden yhdistelmät, ku-

ten sisäinen säätely ja pintasuuntautunut prosessointi, ovat yhteydessä huonoihin oppimistuloksiin

(Beishuizen ym., 1994; Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996; Vermunt, 1998).
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3 YLIOPISTO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

3.1 Asiantuntijuus ja asiantuntijaksi kehittyminen

Yliopisto-opintojen tarkoitus on kehittää tulevia asiantuntijoita, joten opiskelijan tulisi opintojensa

aikana kehittää asiantuntijalle ominaisia tietoja ja taitoja. Asiantuntijuutta voidaan hahmottaa kol-

men eri näkökulman avulla (Hakkarainen, Palonen, & Paavola, 2002). Sitä voidaan ensinnäkin tar-

kastella mielensisäisestä näkökulmasta, jolloin keskitytään asiantuntijan tiedonhankinta- ja tiedon-

käsittelytapoihin. Toiseksi voidaan tarkastella osallistumisnäkökulmaa, jolloin asiantuntijuus ym-

märretään tiettyyn (asiantuntija)kulttuuriin osallistumisena. Kolmanneksi voidaan keskittyä luomis-

näkökulmaan, joka tarkoittaa asiantuntijuutta tiedonluomisena.

Asiantuntijan tieto koostuu useista tiedon osa-alueista. Tynjälä (2004) kuvaa asiantuntijuuden ra-

kentuvan kolmesta tiedon osa-alueesta (Kuvio 1): teoreettisesta/formaalista tiedosta, käytännöllises-

tä/kokemuksellisesta tiedosta sekä itsesäätelytiedosta. Kuvaus on kirjoittajan luoma synteesi useassa

eri lähteessä esitetystä asiantuntijuuden analyysista (esim. Bereiter, 2002; Bereiter & Scardamalia,

1993; Eraut, 1994; Eteläpelto & Light, 1999).

Ammatillisen asiantuntijuuden pohjana on alan perustieto, faktuaalinen tieto, jota käsitellään opin-

noissa peruskursseilla (Tynjälä, 2004). Faktuaalista tietoa yleisempää on teoreettinen eli käsitteelli-

nen tieto. Sekä faktuaalinen että käsitteellinen tieto ovat formaalia tietoa. Se voidaan helposti il-

maista sanallisesti ja sitä käytetään opiskelussa ja opettamisessa. Kolmas asiantuntijuuden osatekijä

on proseduraalinen tieto, joka muodostuu käytännön ja kokemuksen kautta. Proseduraalinen tieto

viittaa sen tietämiseen, kuinka jokin asia tehdään. Proseduraalinen tieto on usein vähintään osin

automatisoitunutta, äänetöntä tietoa, jota on vaikea ilmaista sanallisesti. Proseduraalinen ja äänetön,

intuition kaltainen tieto muodostavat asiantuntijan käytännöllisen, kokemuksellisen tiedon. Viiden-

tenä asiantuntijuuden osatekijänä on reflektiivisyys ja metakognitio, itsesäätelyvalmiudet. Ne tar-

koittavat oman toiminnan, ajattelun ja oppimisen tietoista ja kriittistä tarkastelua (Tynjälä, 1998).
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Kuvio 1. Asiantuntijuuden osa-alueet (Tynjälä 2004)

1) Faktuaalinen tieto I FORMAALI / TEOREETTINEN

2) Käsitteellinen tieto TIETO

3) Proseduraalinen tieto / taidot II KÄYTÄNNÖLLINEN,

4) Äänetön, intuitiivinen tieto KOKEMUKSELLINEN TIETO

5) Metakognitio, reflektiivinen tieto III ITSESÄÄTELYTIETO

Asiantuntijan suhtautuminen ongelmanratkaisuun eroaa olennaisesti kokeneen ei-asiantuntijan suh-

tautumisesta (Bereiter & Scardamalia, 1993, 91–100). Asiantuntijan ongelmanratkaisua voidaan

kuvata asteittain etenevänä, progressiivisena prosessina. Hän määrittelee jatkuvasti uudelleen toi-

mintaansa ja käsittelee yhä vaativampia ongelmia. Ratkaistuaan jonkin ongelman, hän ei rutinoidu.

Sen sijaan hän asettaa itselleen uuden korkeammantasoisen ongelman. Asiantuntija työskentelee

osaamisensa rajoilla, hänen täytyy etsiä uutta tietoa, kehittää uusia taitoja ja soveltaa jo olemassa

olevia taitoja uudella tavalla. Näin asiantuntijuuden prosessi etenee ongelmien ratkaisussa saatujen

uusien tietojen ja taitojen kautta eteenpäin. Tämä eroaa maallikon tavasta pelkistää ongelma tehtä-

viin, jotka voidaan käsitellä rutiineina. Tällöin ongelmia ei nähdä mahdollisuutena kehittyä, vaan ne

pyritään poistamaan haitallisina.

Asiantuntijuuden kehittymisessä korostetaan yksilöllisen ongelmanratkaisun lisäksi myös asiantun-

tijayhteisöön osallistumisen merkitystä (Hakkarainen ym., 2002; Lave & Wenger, 1991; Wenger,

1998). Tilannesidonnaista- eli situaatiokognitiota korostavat tutkijat ovat esittäneet, että asiantunti-

juus kehittyy, kun yksilö osallistuu käytäntöyhteisön (community of practice) toimintaan (Lave &

Wenger, 1991, 91–117). Käytäntöyhteisö edustaa kulttuurisen oppimisen tuloksia. Osallistumalla

käytäntöyhteisön toimintaan ja kasvamalla sisään sen kulttuuriin yksilöllä on mahdollisuus omaksua

käytäntöyhteisössä oleva tieto. Aluksi aloittelija on reuna-alueella mukana yhteisön toiminnassa,

hänellä ei ole suurta vastuuta toiminnan kokonaisuudesta ja hän toteuttaa enemmänkin avustavia

tehtäviä. Vähitellen hän saa vaativampia tehtäviä ja lopulta kasvaa asiantuntijaksi. Asiantuntijuu-

teen kasvussa myös asiantuntijan identiteetin omaksuminen on olennaista.

Vaikka käytännön toimintaan osallistuminen on välttämätöntä asiantuntijuuden synnylle, sitä ei

kuitenkaan voi pitää riittävänä edellytyksenä asiantuntijuudelle. Käytännön toiminnassa ei aina

huomioida toiminnan sitomista teoreettiseen tietoon eikä tueta itsesäätelytaitojen kehittymistä (Tyn-

jälä 2004). Näin ollen asiantuntijuuden eri elementit eivät integroidu toisiinsa. Käytäntöyhteisössä
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saatetaan uusia myös haitallisia toimintamalleja, kun tarkoituksena on siirtää vanhoja tapoja suku-

polvelta toiselle eikä niiden toimivuutta ja hyödyllisyyttä kriittisesti arvioida ja kehitetä.

Asiantuntijuuden synnyssä keskeistä onkin äänettömän ja eksplisiittisen formaalin tiedon vuorovai-

kutus (Bereiter & Scardamalia, 1993, 63–67; Tynjälä, 1998, 1999b, 172). Teoreettinen tieto muut-

tuu äänettömäksi tiedoksi ja taidoiksi kokemuksen kautta, kun asiantuntija ratkaisee ymmärtämisen

ja käytännön ongelmia ja soveltaa tietojaan ja taitojaan. Näin ollen asiantuntijuuden syntyyn tarvi-

taan sekä formaalia koulutusta että asiantuntijayhteisön toimintaan osallistumista. Formaalissa kou-

lutuksessa luodaan pohja teoreettiselle tiedolle, mutta asiantuntijuus rakentuu varsinaisesti vasta

toiminnan kautta.

Tiedonluomisen näkökulmassa keskeisiä ovat asiantuntijuuden kehittymisen prosessit, joissa luo-

daan uutta tietoa ja uudenlaisia käytäntöjä (Hakkarainen ym., 2002). Uuden luomisessa nojaudutaan

yksilön ja yhteisön vuorovaikutukseen, asiantuntijan tiedollisiin valmiuksiin sekä asiantuntijayh-

teisöön osallistumiseen. Puhutaan innovatiivisista tietoyhteisöistä, jotka tähtäävät tietoisesti uuden

tiedon luomiseen ja vallitsevien käytäntöjen muuttamiseen. Innovatiivisilla tietoyhteisöillä on yhtei-

söllisessä toiminnassa syntyneitä työvälineitä ja käytäntöjä, kuten perinteisilläkin asiantuntijayh-

teisöillä, käytäntöyhteisöillä. Näitä työvälineitä ja käytäntöjä pyritään kuitenkin kokoajan aktiivises-

ti ja tietoisesti kehittämään rutinoitumisen sijasta. Asiantuntijalta vaaditaan jatkuvaa kykyä meta-

kognitiiviseen toimintaan. Tieto ja kokemus eivät myös siirry yksisuuntaisesti kokeneemmilta asi-

antuntijoilta aloittelijoille, sillä yhteisö kohtaa ongelmia, joita kukaan sen jäsen ei ole aiemmin jou-

tunut ratkaisemaan. Aloittelijalla saattaa hyvinkin olla tietoja ja taitoja, joita kokeneemmilla asian-

tuntijoilla ei ole. Yhteisön asiantuntijat joutuvat yhdessä etsimään ja luomaan ongelman ratkaisemi-

seen tarvittavan tiedon.

3.2 Traditionaalinen ja ongelmaperustainen oppimisympäristö

Perinteisesti oppimisen kulttuuri ei vastaa asiantuntijuuden kulttuuria edes korkeakoulussa. Perin-

teisessä koulutusmallissa eri asiantuntijatiedon osa-alueita opiskellaan irrallaan toisistaan (Tynjälä,

1998, 1999a). Teoreettinen tieto pyritään oppimaan kursseilla, jotka rakentuvat luentojen ja kirjojen

lukemisen varaan. Käytännöllisen tiedon oppiminen keskitetään usein erillisille harjoittelujaksoille,

jotka saattavat jäädä irrallisiksi kokonaisuuksiksi ja joita ei aina pyritä tietoisesti yhdistämään teo-

reettiseen tietoon. Tämä ei todennäköisesti edistä teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistymistä

toisiinsa. Joskus opiskelun alkuvaiheeseen sisällytetään erillisiä opiskelumenetelmäkursseja, joiden
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tarkoitus on herättää opiskelijassa tehokkaiden opiskelustrategioiden ja metakognitiivisten taitojen

käyttöä.

Koulutuksessa myös suhde tietoon on hyvin erilainen kuin asiantuntijatyössä (Karjalainen &

Kemppainen, 1994, 11–16). Asiantuntijan on tärkeää osata etsiä tehtävänsä kannalta olennaista tie-

toa, arvioida tiedon pätevyyttä, soveltaa tietoa sekä jakaa sitä edelleen kollegoilleen. Asiantuntijan

on myös myönnettävä tietonsa rajat, jotta koko yhteisön järkevä toiminta mahdollistuu. Koulutuk-

sessa sen sijaan pyritään usein tiedon muistamiseen erityisesti sitä varten järjestetyissä tilanteissa,

kuten tenteissä. Tämä saattaa johtaa asian ulkoa opetteluun ja unohtamiseen tentistä selviydyttyä.

Asiantuntemuksen puute pyritään tentissä kaikin tavoin peittämään. Avun pyytäminen kollegalta ei

tule kysymykseen.  Tenttiin liittyykin helposti asiasisällön oppimisen kannalta haitallinen kaksois-

rakenne. Asiasisältö ja tentistä selviäminen ovat kaksi toisistaan erillistä ilmiötä. Tentistä selviämi-

nen edellyttää opiskelijalta sellaisia toimintamalleja, joita asiantuntijatehtävissä ei myöhemmin tar-

vita.

Perinteisesti koulutuksessa käytetyt arviointimenetelmät eivät juuri edistä asiantuntijuuden kasvua.

Yleisimmin opiskelija saa kurssista palautetta lähinnä kurssista ja siihen liittyvästä tentistä annetta-

valla arvosanalla (Karjalainen & Kemppainen, 1994, 17–20). Tämä ei lisää opiskelijan itsenäistä

ajattelua, opiskelua ja oppimista. Sen sijaan sanallinen, ohjaava palaute opettajalta ja opiskelutove-

reilta sekä opiskelijan suorittama itsearviointi todennäköisesti ohjaisivat opiskelijaa itsenäisyyteen.

Itsearviointi ja vertaisarviointi ovat myös ilmiöitä, jotka opiskelija kohtaa myöhemmin toimiessaan

asiantuntijana työelämässä.

Syvällinen oppiminen ja sen myötä asiantuntijuuteen kasvu mahdollistuvat kun oppimistilanteet

vastaavat aitoja tilanteita, joissa eri alojen asiantuntijat ratkaisevat ongelmia (Hakkarainen, Lonka,

& Lipponen, 2004, 118–119; Tynjälä, 2004). Teoria- ja käytäntöopetus tulisikin yhdistää lähei-

semmin toisiinsa (Leinhardt, McCarthy Young, & Merriman, 1995). Opiskellessa teoreettista tieto-

ainesta tulisi muuntaa siten, että sitä voidaan hyödyntää yksittäistapauksiin. Toisaalta käytännön

ongelmia ja opiskelijan kokemuksista nousevaa tietoa tulisi käsitteellistää.

Tähän pyritään ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä, jossa keskeistä on jatkuva teoreettisen

ja käytännöllisen aineksen integroiminen opiskelussa (Margetson, 1994; Poikela, 1998, 8–9). Opis-

kelun lähtökohtana ovat ammatillisesta kontekstista nousevat ongelmat. Tämän vuoksi opetus ei

rakennu eri aineiden tai tiedonalojen ympärille, vaan tiedonaloja yhdistellään käsiteltävän ongelman
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mukaan. Luento-opetus ei ole keskeisessä roolissa, vaan opetus organisoidaan pääasiassa pienryh-

mätyöskentelyn varaan. Oppimisen lähtökohtana oleva ammatillisesta käytännöstä nouseva ongel-

ma esitetään ennen kuin opiskeltavaa aihetta on muulla tavoin käsitelty. Ryhmässä opiskelijat läh-

tevät yhdessä määrittämään ongelmaa tarkemmin, pohtimaan, mitä asiasta jo tietävät ja tämän poh-

jalta määrittämään oppimistarpeita ja -tavoitteita. Ryhmäistuntojen välillä on itseopiskelun vaihe,

jolloin opiskelijat etsivät tietoa eri lähteistä: lähdemateriaalista, luennoilta, keskusteluissa asiantun-

tijoiden kanssa. Oppiminen siis tapahtuu oman aktiivisen toiminnan kautta eikä kuulemalla, miten

asiat ovat. Tämä mahdollistaa hyvin rakentuneen tietoperustan muodostumisen ja opiskelijan itse-

ohjautuvuuden kasvun ja vastuun ottamisen omista opinnoistaan.

Pienryhmätyöskentelystä voidaankin erottaa kolme samanaikaista oppimisprosessia: ongelmanrat-

kaisun oppiminen, itseohjautuvuuteen kasvu ja ryhmätyötaitojen kehittyminen (Silén, 1996, 9–14).

Opettajan rooli muuttuu tiedonjakajasta ohjaajaksi ja ohjaus kohdistuu niin ongelmanratkaisuun,

itseohjautuvuuteen kuin ryhmädynamiikkaankin. Tutor ohjaa ongelmanratkaisua pyytäessään etsi-

mään esitetyille mielipiteille ja väitteille perusteita. Lisäksi tutor ohjaa opiskelijoita arvioimaan

ryhmän toimintaa, sen jäsenten välistä kommunikointia ja ryhmän päätöksentekoa. Näin tutor akti-

voi opiskelijoita metakognitiiviseen toimintaan ja opiskelu pienryhmässä kehittää myös yhteistyö-

taitoja.

3.3 Oppimisympäristön ja metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden yhteydet

On havaittu, että opiskeluympäristö vaikuttaa opiskelustrategioiden ja metakognitiivisten säätely-

strategioiden valintaan (Eley, 1992; Lonka, 1997; Vermetten, Lodewijks, & Vermunt, 1999). Tut-

kittaessa opiskelijoiden taipumusta mukauttaa opiskelutapaansa ympäristön vaatimuksiin on havait-

tu, että eri kursseilla opiskelijat raportoivat erilaisia opiskelustrategioita. Traditionaalinen oppi-

misympäristö ja kurssitentteihin keskittyminen tuottivat pintasuuntautuneiden opiskelustrategioiden

käyttöä (Eley, 1992; Lonka, 1997, 49). Opittavan asian toistamista on tuottanut myös ympäristö,

jossa opiskelijoilla on paljon työtä ja vähän vapautta suunnitella opintojaan (Ramsden & Entwistle,

1981).
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Opiskelijaa aktivoiva oppimisympäristö tuottaa traditionaalista oppimisympäristöä enemmän ym-

märtämistä (Lonka, 1997, 49). Ymmärtämistä tuottaa myös opiskelijaa tukeva ja hänen ongelmiaan

ymmärtävä ympäristö, jossa opiskelijalla on vapaus suunnitella niin opiskelunsa sisältöjä kuin tapo-

ja (Ramsden & Entwistle, 1981). Opiskelijaa aktivoivan ympäristön vaikutus eikaikissa tutkimuk-

sissa rajoitu ainoastaan ymmärtämiseen suuntautuvan oppimisen lisääntymiseen. Opittavan ainek-

sen soveltamista vaativien kurssien on havaittu tuottavan enemmän lähes kaikkien opiskelustrategi-

oiden (syvä- ja pintasuuntautuneet, soveltamiseen suuntautunut) käyttöä ja sekä sisäisen että ulkoi-

sen säätelystrategian säännöllistä käyttöä (Vermetten ym., 1999). Sen sijaan säätelyn puutetta ei

kyseisillä kursseilla ilmennyt. Lisäksi opiskelussa ilmenevät ongelmat olivat vähäisiä. Sen sijaan

traditionaalisilla kursseilla esiintyi vähemmän opittavan asian prosessointia ja opiskeluprosessin

sisäistä tai ulkoista säätelyä. Lisäksi säätelyn puutetta ja esiin tulevia ongelmia oli enemmän kuin

soveltamiseen suuntautuneilla kursseilla.

Keskeistä sisäisesti säädellyn opiskelun ja ymmärtämiseen keskittyvien opiskelustrategioiden kehit-

tymisessä näyttää olevan se, että ympäristö kannustaa opiskelijaa aktiivisuuteen ja tiedon soveltami-

seen. Verrattaessa traditionaalista ja aktivoivaa oppimisympäristöä sen suhteen, minkä opiskelijat

arvioivat positiiviseksi ja minkä negatiiviseksi havaittiin, että aktivoivassa oppimisympäristössä

opiskelijat mainitsevat positiivisena asiana opiskelijan aktiivisen roolin useammin kuin traditionaa-

lisessa oppimisympäristössä (Lonka, 1997, 48).
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4 YLIOPISTO-OPISKELU ELÄMÄNVAIHEENA

4.1 Yliopistossa opiskelu

Yliopisto-opiskelijat muodostavat heterogeenisen joukon. Yliopistoon tuleva uusi opiskelija voi olla

tuore ylioppilas, aiemmin perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija tai jo valmistunut tutkinnon

täydentäjä. Perustutkinto-opiskelijoiden ikärakenne on kuitenkin viime vuosina muuttunut niin, että

yli 30-vuotiaiden osuus on lisääntynyt jo lähes neljännekseen opiskelijoista ja alle 25-vuotiaita on

alle puolet (Moore, 2001). Näin ollen opiskelijoiden tarpeet ja odotukset voivat vaihdella huomatta-

vasti.

Onkin havaittu, että opiskelijat näkevät opiskelun tarkoituksen eri tavoin. Opiskelu voidaan nähdä

välineenä saavuttaa jotakin, kuten tutkintotodistus tai ammatissa tarvittava muodollinen pätevyys

(Bergenhenegouwen, 1987; Gibbs ym., 1984; Vermunt, 1998). Toisaalta opiskelun voidaan toivoa

tuottavan opiskelijalle käyttöarvoa (Bergenhenegouwen, 1987; Vermunt, 1996). Opiskelija voi ta-

voitella mahdollisimman hyvää ammattitaitoa nykyiseen tai tulevaan työhönsä tai taitoja toimia

omassa elämässään yleensä. Vahva henkilökohtainen merkitys opiskelulle muodostuu silloin, jos

opiskelija opiskelee syvästä kiinnostuksesta alaa kohtaan ja tavoittelee lisääntyvää ymmärrystä

alansa asioista (Gibbs ym., 1984; Vermunt, 1996). Lisäksi yliopisto-opinnot voidaan nähdä mahdol-

lisuutena itsensä kehittämiseen ja muuttumiseen (Gibbs ym., 1984).

Perinteisesti yliopisto-opintoihin on liittynyt opiskelun vapaus (Eriksson & Mikkonen, 2003), mikä

on merkinnyt opiskelijoille esimerkiksi juuri hidastempoista sivistymistä ja oman itsensä etsintää

(Aittola, 1992, 54). Nykyisin hidas itsensä kehittäminen on kuitenkin vaikeampaa kuin ennen.

Opiskeluaika ei muodosta enää erillistä aikaa elämässä, vaan on enemmänkin vuorottelua työn ja

opiskelun välillä (Aittola, 1992, 100; Koski & Moore, 2001). Yliopisto ei muodosta opiskelijoiden

elämän keskusta, vaan työssäkäynti ja erilaiset harrastukset suuntaavat opiskelijan toimintoja pois

yliopistolta. Opiskelijoiden elämän eri osa-alueet ovat erillisiä, niiden välinen suhde on höllentynyt.

Nykyisin yli puolet perustutkintoa suorittavista opiskelijoista on yli 25-vuotiaita (Eriksson & Mik-

konen, 2003; Moore, 2001), mikä lisää työssäkäyntiä opiskelun ohella (Elvon & Pajala, 2002, 84;

Vesikansa, Lempinen, & Suomela, 1998, 50). Myös perheen perustaminen voi tapahtua samanaikai-

sesti opiskelun kanssa (Moore, 2001). Näin ollen opiskelijan rooli ei ole ainoa keskeinen rooli ja

vain osa opiskelijoiden keskeisistä tavoitteista liittyykin opintoihin ja opiskeluun yliopistossa (Elvo
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& Pajala, 2002, 38; Eriksson & Mikkonen, 2003; Moore, 2001). Opiskelua yliopistossa ei voida

tarkastella ainoastaan opiskeluun liittyvien tavoitteiden kautta, vaan näkökulmaa on laajennettava

opiskelijan elämäntilanteeseen laajemmin.

4.2 Myöhäisnuoruuden ja varhaisaikuisuuden kehitystehtävät ja henkilökohtaiset tavoitteet

Yliopisto-opiskelijoiden opiskelu ei luonnollisesti tapahdu irrallaan heidän muusta elämästään. Yli-

opisto-opinnot jäsentyvät yleisemmin ihmisen elämänkaaressa (myöhäis)nuoruuteen ja var-

haisaikuisuuteen. Opiskelijoiden tulee opiskelunsa ohessa ratkaista myös ikäkaudelle tyypillisiä

kehitystehtäviä.

Suoraan lukiosta tulevan on tärkeää opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvien päätösten lisäksi it-

senäistyä lapsuudenperheestään ja vanhemmistaan, mitä voi edistää entistä tiiviimpi liittyminen

kaveripiiriin (Newman & Newman, 1995, 471–472). Nuoruuteen kuuluu myös oman sukupuoliroo-

lin omaksuminen. Varhaisaikuisuuteen liittyviä kehitystehtäviä ovat parisuhteen muodostaminen,

perheen perustaminen ja lasten hoitaminen. Nuoren aikuisen on myös muodostettava elämän eri

alueet yhdistävä oma elämäntapansa, mihin sisältyy tasapainon löytäminen työn ja vapaa-ajan välil-

lä sekä eritasoisten sosiaalisten suhteiden luominen. Myös monet institutionaaliset muutokset, kuten

työelämään siirtyminen ovat ominaisia nuoreen aikuisuuteen kuuluvia kehitystehtäviä (Salmela-Aro

& Nurmi, 1997).

Henkilökohtaiset tavoitteet antavat tietoa siitä, mitkä asiat yksilö kokee elämässään tärkeäksi ja

mihin alueille hän elämässään suuntautuu (Salmela-Aro, 2002). Kysyttäessä nuorilta ja nuorilta

aikuisilta heidän tavoitteitaan, nämä tuottavat tavoitteita, jotka heijastavat ikäkauden kehitystehtäviä

(Nurmi & Salmela-Aro, 2002). Tavoitteet liittyvät usein koulutukseen, perheeseen ja tulevaan am-

mattiin. Myös korkeakouluopiskelijat tuottavat osittain elämäntilanteesta johtuen eri elämänaluei-

siin liittyviä tavoitteita (Salmela-Aro & Nurmi, 2002).
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4.3 Henkilökohtaisten tavoitteiden merkitys psyykkisessä hyvinvoinnissa ja opiskelussa

Korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden vaikutusta opiskelutaitoihin ei ole aiem-

min tutkittu. Suorituselämään liittyviä tavoitteita tutkittaessa on kuitenkin havaittu, että suoriutumi-

seen liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat myöhempään opinnoissa menestymiseen (Sal-

mela-Aro & Nurmi, 2002). Ne, jotka arvioivat suoriutumiseen liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet

positiivisin termein ja helposti saavutettaviksi, menestyivät opinnoissaan paremmin kuin ne, jotka

arvioivat suoriutumiseen liittyvät tavoitteet negatiivisin termein. Negatiivinen arviointi ennusti ah-

distuneisuutta ennen tenttejä. Positiivinen arviointi ennusti myöhempää opintosuoritusten määrää ja

arvosanoja.

Korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden on havaittu olevan yhteydessä henkiseen

hyvinvointiin (Salmela-Aro & Nurmi, 2002). Opiskelijat, joilla on keskeisiin kehitystehtäviin liitty-

viä henkilökohtaisia tavoitteita, arvioivat psyykkisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin ne, joilla

tällaisia tavoitteita ei ole. Toisaalta psyykkinen hyvinvointi ennusti keskeisiin kehitystehtäviin liit-

tyviä tavoitteita. Heikko itsearvostus sen sijaan ennusti itseen liittyviä henkilökohtaisia tavoitteita,

mikä puolestaan ennusti myöhempää heikkoa psyykkistä hyvinvointia. On myös havaittu, että it-

seen liittyvät projektit ovat keskimääräistä yleisimpiä niillä opiskelijoilla, jotka ovat opiskelujensa

aikana hakeneet apua psyykkisiin ongelmiin (Salmela-Aro, 1992).

Jos henkilökohtaiset tavoitteet arvioidaan stressaaviksi ja vaikeasti saavutettaviksi, ennustaa tämä

myöhempää masennusta (Salmela-Aro & Nurmi, 2002). Toisaalta masennus vaikuttaa edellistä

voimakkaammin siihen, miten henkilökohtaisia tavoitteita arvioidaan. Opiskelijan pysyvyyden tun-

ne (sense of coherence), itsearvostus, elämäntyytyväisyys ja henkinen terveys ovat yhteydessä sii-

hen, uskooko opiskelija saavuttavansa tavoitteensa (Salmela-Aro, 1992). Opiskelijat, joilla on kor-

kea pysyvyyden tunne, itsearvostus, elämäntyytyväisyys ja henkinen terveys, uskovat saavuttavansa

tavoitteensa. Sen sijaan psykologisten ongelmien vuoksi apua hakeneilla opiskelijoilla on mielek-

käitä tulevaisuuteen suuntautuneita tavoitteita, mutta he kokevat tavoitteensa vaikeaksi saavuttaa.

Näillä opiskelijoilla on matala pysyvyyden tunne, itsearvostus, elämäntyytyväisyys ja henkinen

terveys. Nämä opiskelijat myös kokevat, että heidän projektillaan on negatiivinen vaikutus muihin

projekteihin. Lisäksi opiskelun ja hyvinvoinnin yhteydestä on havaittu, että masentuneisuus vähen-

tää saavutettua opintoviikkomäärää ja toisaalta vähäinen opintoviikkomäärä opintojen alussa enna-

koi myöhemmin ilmeneviä masennuksen oireita (Vanhatalo, Aunola, Salmela-Aro, & Nurmi,

2002). Arvosana ja masentuneisuus ei ole havaittu olevan yhteydessä toisiinsa.
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Näin ollen henkilökohtaisten tavoitteiden ja opiskelutaitojen voi olettaa olevan yhteydessä toisiinsa,

sillä henkilökohtaiset tavoitteet ja opiskelutaidot kytkeytyvät samaan opiskelijan elämäntilanteen

kokonaisuuteen. Henkilökohtaiset tavoitteiden on havaittu olevan yhteydessä opintomenestykseen

(Salmela-Aro & Nurmi, 2002) ja henkiseen hyvinvointiin (Salmela-Aro, 1992; Salmela-Aro & Nur-

mi, 2002), jonka edelleen on osoitettu olevan yhteydessä opintomenestykseen (Vanhatalo ym.,

2002). Metakognitiiviset säätelystrategiat ja opiskelustrategiat puolestaan ovat myös yhteydessä

opintomenestykseen (Ainley, 1993; Beckwith, 1991; Eley, 1992; Lindblom-Ylänne & Lonka,

1999).
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tutkimus nousee tarpeesta kehittää yliopisto-opiskelua ja sen  ohjausta.  Tavoitteena  on  kartoittaa

keskeisiä opintopsykologisia ilmiöitä ja opintopsykologisten palvelujen tarvetta Tampereen yliopis-

tossa. Jotta toimintaa voidaan kehittää, on tärkeä tuntea opiskelijoiden tilanne opiskeluun keskeises-

ti vaikuttavien tekijöiden osalta tällä hetkellä.

Tutkimuksessa tutkitaan Tampereen yliopiston opiskelijoiden opiskelutaitoja. Yliopisto-opetuksen

tulisi kehittää opiskelijoissaan asiantuntijalle ominaisia taitoja. Tutkimuskysymysten avulla pyritään

selvittämään, millainen yliopisto-oppimisympäristö kehittää asiantuntijalle ominaisia taitoja parhai-

ten. Kysymyksiin etsitään vastausta vertaamalla traditionaalista ja ongelmaperustaista oppimisym-

päristöä. Tutkimuskysymykset:

1. Vaikuttaako oppimisympäristö (traditionaalinen vs. ongelmaperustainen) metakognitii-

visiin säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin?

2. Vaikuttaako opiskeluvaihe (alkuvaihe vs. loppuvaihe) metakognitiivisiin

säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin ja mikä on oppimisympäristön merkitys

siinä?

Hypoteesit:

Oppimisympäristön vaikutuksesta opiskelutaitoihin oletetaan, että ongelmaperustaisen

oppimisympäristön opiskelijoilla on traditionaalisessa oppimisympäristössä opiskelevia

a) enemmän syväsuuntautuneiden opiskelustrategioiden ja konkreettisen opiskelustrategian

käyttöä ja vähemmän asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategioiden käyttöä.

b) enemmän sisäistä säätelyä ja vähemmän ulkoista säätelyä sekä säätelyn puutetta.

Opiskeluvaiheen vaikutuksesta oletetaan, että tietty (traditionaalinen vs. ongelmaperustainen) op-

pimisympäristö ajan kuluessa vahvistaa opiskelijoissaan kyseiselle oppimisympäristölle luonteen-

omaisia metakognitiivisia säätelystrategioita ja opiskelustrategioita. Näin ollen opiskeluvaiheen

oletetaan vaikuttavan strategioihin oppimisympäristöittäin eri tavalla. Traditionaalisessa oppi-

misympäristössä loppuvaiheen opiskelijoilla on alkuvaiheen opiskelijoita

a) enemmän asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategioiden käyttöä ja vähemmän

syväsuuntautuneiden opiskelustrategioiden ja konkreettisen opiskelustrategian käyttöä.

b) enemmän ulkoista säätelyä ja säätelyn puutetta ja vähemmän sisäistä säätelyä.
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Ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä loppuvaiheen opiskelijoilla on alkuvaiheen opiskelijoi-

ta

a) enemmän syväsuuntautuneiden opiskelustrategioiden ja konkreettisen opiskelustrategian

käyttöä ja vähemmän asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategioiden käyttöä.

b) enemmän sisäistä säätelyä ja vähemmän ulkoista säätelyä ja säätelyn puutetta.

Yliopisto-opiskelun aikana opiskelijan on kohdattava useita myöhäisnuoruuteen ja varhaisaikuisuu-

teen kuuluvia kehitystehtäviä. Opiskeluun vaikuttaakin oppimisympäristön lisäksi myös opiskelun

ulkopuoliset elämänalueet. Tutkimuksessa selvitetään, miten opiskelijan suuntautuminen eri elä-

mänalueille on yhteydessä opiskelutaitoihin. Opiskelijan suuntautumista eri elämänalueille lähesty-

tään henkilökohtaisten tavoitteiden avulla.

3. Miten henkilökohtaisten tavoitteiden sisältö on yhteydessä metakognitiivisiin

säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin?

4. Miten henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi (merkitys, saavuttaminen, kuormitus, risti-

riitaisuus) on yhteydessä metakognitiivisiin säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin?
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6 MENETELMÄT

6.1 Osallistujat ja tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa aineisto kerättiin kyselylomakkeella kevätlukukaudella 2005 Tampereen yliopiston

lääketieteellisen tiedekunnan ja kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan opiskelijoilta. Lääketieteen

opiskelijat edustivat ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä opiskelevia ja kauppa- ja hallinto-

tieteiden opiskelijat traditionaalisessa oppimisympäristössä opiskelevia opiskelijoita. Molemmista

ryhmistä aineistoa kerättiin sekä aloittelevilta että pidemmälle ehtineiltä opiskelijoilta (ks. tutki-

musasetelma Taulukko 1).

Taulukko 1. Tutkimusasetelma

Oppimisympäris-

tö

Traditionaalinen Ongelmaperustainen Traditionaalinen  Ongelmaperustainen

Opiskeluvaihe Alkuvaihe Alkuvaihe Loppuvaihe Loppuvaihe

Opiskelutaidot Metakognitiiviset Metakognitiiviset Metakognitiiviset Metakognitiiviset

säätelystrategiat säätelystrategiat säätelystrategiat säätelystrategiat

Opiskelustrategiat Opiskelustrategiat Opiskelustrategiat Opiskelustrategiat

Henkilökohtaiset Sisältö

tavoitteet Arviointi

Aineiston keräsin yhdessä psykologian opiskelija Mari Muuvilan kanssa. Kyselylomakkeet jaettiin

luennoilla ja palautettiin myöhemmin kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa tiedekunnan kans-

liaan ja lääketieteellisessä tiedekunnassa opetushoitajan huoneeseen. Kahdella kauppa- ja hallinto-

tieteen luennolla lomakkeet palautettiin paikan päällä. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 354, jois-

ta 237 (66.95 %) palautui. Yksi palautuneista lomakkeista hylättiin, koska sitä ei ollut juurikaan

täytetty. Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan opiskelijoista 91 (62.33 %) palautti lomakkeen.

Lääketieteen opiskelijoista 145 (69.71 %) palautti lomakkeen. Kerätessäni aineistoa toiselta lääke-

tieteen loppuvaiheen luennolta jätin osan lomakkeista olosuhteiden vuoksi kurssivastaavan jaetta-

vaksi. Suurimman osan jäljelle jääneistä lomakkeista hän oli toimittanut opetushoitajalle, jolta

myöhemmin sain tyhjät lomakkeet. Osan lomakkeista hän oli kuitenkin jättänyt jakoon lääketieteen

laitokselle. Näiden lomakkeiden osalta ei varmasti tiedetä, jaettiinko niitä opiskelijoille vai jäivätkö
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ne jakamatta. Lomakkeet sisältyvät määrällisesti jaettuihin lomakkeisiin, mikä saattaa hieman las-

kea todellista vastaamisprosenttia.

Lomakkeen palauttaneista opiskelijoista 108 (45.96 %) oli alkuvaiheen ja 127 (54.04 %) loppuvai-

heen opiskelijoita. Yksi vastaaja ei ollut ilmoittanut opiskeluvaihetta. Alkuvaiheen opiskelijat olivat

1.–2. vuoden opiskelijoita. Loppuvaiheen opiskelijat olivat traditionaalisessa oppimisympäristössä

yhtä lukuun ottamatta 3.–6. vuoden opiskelijoita ja ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä 4.–

5. vuoden opiskelijoita. Alkuvaiheen opiskelijoista 63 (58.33 %) opiskeli ongelmaperustaisessa ja

45 (41.67 %) traditionaalisessa oppimisympäristössä. Loppuvaiheen opiskelijoista 82 (64.57 %) oli

ongelmaperustaisessa ja 45 (35.43 %) traditionaalisessa oppimisympäristössä opiskelevia. Koko

lomakkeen palauttaneista naisia oli 176 (73.73 %) ja miehiä 62 (26.27 %). Opiskelijoiden ikä vaih-

teli 19–46 ikävuoden välillä (ka = 24.33, kh = 4.10).

Henkilökohtaisten tavoitteiden osalta kyselylomakkeen täytti 232 (65.82 %) opiskelijaa, joista hen-

kilökohtaisten tavoitteiden arviointi puuttui kahdelta (0.84 %) opiskelijalta.

6.2 Mittarit

Metakognitiiviset säätelystrategiat ja opiskelustrategiat

Metakognitiivisia säätelystrategioita ja opiskelustrategioita mitattiin suomentamallamme Vermuntin

(1996, 1998) Inventory of learning styles -lomakkeella (ILS). ILS on itsearviointilomake, joka mit-

taa opiskeluorientaatioita, oppimiskäsityksiä, metakognitiivisia säätelystrategioita ja opiskelustrate-

gioita. Metakognitiivisia säätelystrategioita ja opiskelustrategioita mittaavat skaalat muodostuvat 55

osiosta, joihin vastataan 5-portaisella asteikolla (1=ei koskaan, 5=aina). Opiskelijat vastasivat sen

mukaan, millaisia opiskelutapoja he yleensä opiskellessaan käyttävät.

Metakognitiivisia säätelystrategioita mittaavat osiot muodostavat skaalat opiskelun sisäistä säätelyä,

opiskelun ulkoista säätelyä sekä säätelyn puutetta varten (Taulukko 2). Näistä sisäinen säätely ja-

kautuu edelleen kahteen alaskaalaan, jotka ovat opiskeluprosessin ja tulosten sisäinen säätely sekä

opiskelusisällön sisäinen säätely. Opiskelun ulkoinen säätely jakautuu opiskeluprosessin ulkoisen

säätelyn sekä opiskelutulosten ulkoisen säätelyn alaskaaloihin.
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Opiskelustrategioita mittaavat osiot muodostavat myös kolme skaalaa, jotka ovat syväsuuntautuneet

opiskelustrategiat, asteittainen prosessoinnin opiskelustrategiat sekä konkreettinen opiskelustrategia

(Taulukko 2). Syväsuuntautuneet opiskelustrategiat jakautuvat edelleen kahteen alaskaalaan, jotka

mittaavat yhdistely ja rakentelu -opiskelustrategian sekä kriittisen opiskelustrategian käyttöä. As-

teittainen prosessoinnin opiskelustrategiat jakautuvat kahteen alaskaalaan, jotka mittaavat muista-

minen ja toisto -opiskelustrategian sekä analysointi opiskelustrategian käyttöä.

Taulukko 2. Opiskelutaitojen mittauslomake

Opiskelutaitojen ulottuvuudet Esimerkki osioista
Metakognitiivinen säätely (28 osiota)

Sisäinen säätely (11)
Opiskeluprosessin ja tulosten
sisäinen säätely (7)

Testatakseni omaa oppimistani, yritän kuvailla
kappaleen sisältöä omin sanoin.

Opiskelusisällön sisäinen säätely (4) Kurssivaatimuksissa suositellun lisäksi opiske-
len muutakin kurssiin liittyvää kirjallisuutta.

Ulkoinen säätely (11)
Opiskeluprosessin ulkoinen säätely (6) Opiskelen kurssimateriaalin ja opettajan antami-

en ohjeiden mukaan.
Opiskelutulosten ulkoinen säätely (5) Testaan oppimiseni edistymistä yksinomaan

suorittamalla opettajan tai kurssikirjan tarjoamia
kysymyksiä, tehtäviä ja harjoituksia.

Säätelyn puute (6) Minun on vaikea arvioida, hallitsenko opiskelta-
van asian tarpeeksi hyvin.

Opiskelustrategiat (27)

Syväsuuntautuneet opiskelustrategiat (11)
Yhdistely ja rakentelu (7) Yritän yhdistää kurssilla erikseen käsiteltyjä

asioita yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kriittisyys (4) Vertailen omaa käsitystäni kurssilla käsitellystä

aiheesta kurssikirjan kirjoittajien käsityksiin.
Asteittaisen prosessoinnin
opiskelustrategiat  (11)
Muistaminen ja toisto (5) Yritän muistaa ulkoa listan tietyn ilmiön ominai-

suuksista.
Analysointi (6) Analysoin opiskeltavan aineksen eri osat vaihe

vaiheelta.
Konkreettinen opiskelustrategia (5) Kiinnitän erityistä huomiota kurssin niihin osiin,

joista on käytännön hyötyä.

Ennen kyselylomakkeen käyttöä selvitettiin lomakkeen toimivuutta, erityisesti suomennettujen väit-

tämien ymmärrettävyyttä sekä sanamuotojen sopimista myös ongelmaperustaiseen oppimisympäris-

töön. Tässä vaiheessa lomakkeen täytti 12 opiskelijaa, joista kaksi opiskeli ongelmaperusteisessa
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oppimisympäristössä ja loput traditionaalisessa oppimisympäristössä eri aloilla. Saadun palautteen

pohjalta muokattiin lähinnä sanamuotoja paremmin molempiin oppimisympäristöihin sopiviksi

(esim. luennoitsijan tilalla käytetään opettajaa). Kääntäminen englannista suomeen tapahtui tutki-

joiden oman kielitaidon pohjalta. Vaikeammissa väittämissä kysyttiin apua myös Tampereen yli-

opiston kielikeskuksen englanninkielen opettajalta.

Skaalojen sisäistä yhtenevyyttä arvioitiin Cronbachin alfa -kertoimen avulla. Reliabiliteettikertoi-

met olivat suurimmaksi osaksi tyydyttäviä ja vaihtelivat välillä 0.59–0.84. Ainoastaan opiskelupro-

sessin ulkoista säätelyä mittaavan skaalan reliabiliteetti oli heikko, 0.47. Alfan arvo nousi hieman,

kun yksi väittämistä (väittämä 4. ”Jos kirja sisältää kysymyksiä ja tehtävänantoja, käyn ne opiskel-

lessani heti läpi.”) poistettiin. Uudelleen lasketun reliabiliteettikertoimen arvo oli 0.56.

Taulukko 3. Metakognitiivisen säätelyn ja opiskelustrategioiden ulottuvuuksien sisäi-

nen yhtenevyys alfa-kertoimen mukaan

Opiskelutaitojen ulottuvuudet Cronbachin

alfa

Metakognitiivinen säätely (27)
Sisäinen säätely (11) 0.83

Opiskeluprosessin ja tulosten sisäinen säätely (7) 0.80

Opiskelusisällön sisäinen säätely (4) 0.78

Ulkoinen säätely (10) 0.68

Opiskeluprosessin ulkoinen säätely (5) 0.56

Opiskelutulosten ulkoinen säätely (5) 0.60

Säätelyn puute (6) 0.70

Opiskelustrategiat
Syväsuuntautuneet opiskelustrategiat (11) 0.84

Yhdistely ja rakentelu (7) 0.74

Kriittisyys (4) 0.74

Asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategiat (11) 0.78

Muistaminen ja toisto (5) 0.77

Analysointi (6) 0.62

Konkreettinen opiskelustrategia (5) 0.80
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Henkilökohtaiset tavoitteet

Yksilön suuntautumista eri elämänalueille kartoitettiin henkilökohtaisten tavoitteiden avulla. Henki-

lökohtaisten tavoitteiden tutkimisessa sovellettiin henkilökohtaisten projektien menetelmää, jota

käytettäessä tutkittavaa pyydetään luettelemaan omia henkilökohtaisia projektejaan eli henkilökoh-

taisia tavoitteitaan (Little, 1983). Opiskelijoita pyydettiin tuottamaan kolme (3) tämänhetkistä hen-

kilökohtaista tavoitetta, mikä on lähellä aiemmissa tutkimuksissa sopivaksi havaittua tavoitteiden

määrää (Salmela-Aro, 2002).

Henkilökohtaiset tavoitteet luokiteltiin sisältöryhmiin, joita muodostui yhteensä 15 (Taulukko 4).

Sisältöryhmien luokittelussa käytettiin apuna aiempia luokituksia (Haanpää, 2002; Salmela-Aro,

2002; Wallenius, 1997). Henkilökohtaisten tavoitteiden sisällön yhteyttä metakognitiivisiin säätely-

strategioihin ja opiskelustrategioihin selvittävissä analyyseissa käytettiin ikäkauden keskeisiä kehi-

tystavoitteita heijastavia sisältöluokkia: opiskelu ja valmistaminen, työ ja ammatti, parisuhde, perhe

ja lapset sekä muut sosiaaliset suhteet.

Suurin osa vastaajista, 205 (88.36 %), ilmoitti kolme tavoitetta. Vähemmän kuin kolme tavoitetta

ilmoitti 7 (3.02 %) vastaajista. Jos samaan tavoitteeseen oli selkeästi sisällytetty useampaan sisältö-

luokkaan kuuluvia tavoitteita, tavoite luokiteltiin kahteen eri sisältöluokkaan. Näin ollen vastaajista

20 (8.62 %) ilmoitti neljä tavoitetta.
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Taulukko 4. Henkilökohtaisten tavoitteiden sisältöluokat ja tärkein henkilökohtainen tavoite: lu-

kumäärät ja prosenttiosuudet sekä sitaatti kustakin sisältöluokasta

Tärkein tavoi-

te

Tavoitteen sisältö f % maininnoista

koko aineistos-

sa

% henkilöistä   f %

tärkeimmästä

tavoitteesta

Opiskelu ja val-

mistuminen

172 24.26 65.52 76 33.48

”saada hyviä arvosa-

noja”, ”valmistua”

Työ ja ammatti 132 18.62 55.60 34 14.98
”löytää hyvä työ”,

”eteneminen uralla”

Parisuhde, perhe ja

lapset

115 16.22 45.69 46 20.26

”aloittaa seurustelu”,

”muuttaa kihlatun

kanssa yhteen”,

”saada jälkikasvua”

Elämänlaatu 60 8.46 23.71 26 11.45
”olla onnellinen”,

”menestyä”

Muut sosiaaliset

suhteet

54 7.62 22.84 18 7.93

”Nähdä enemmän

ystäviä”

Terveys 43 6.06 18.10 6 2.64
”panostaa fyysiseen

hyvinvointiini”,

”pysyä hyvässä

fyysisessä kunnossa

ja vaikka pudottaa

pari kiloa painoa”

Minä 31 4.37 11.21 10 4.41
”saada itsetunto

nousemaan”
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Tärkein tavoi-

te

Tavoitteen sisältö f % maininnoista

koko aineistos-

sa

% henkilöistä   f %

tärkeimmästä

tavoitteesta

Asunto ja asuin-

ympäristö

21 2.96 9.05 3 1.32

”ostaa oma asunto”,

”sopeutua uuteen

asuinalueeseen”

Harrastukset 21 2.96 9.05 2 0.88
”saada punttitreenit

onnistumaan”

Matkustelu, loma

ja uuden kokemi-

nen

19 2.68 8.19 1 0.04

”nähdä maailmaa”

Varallisuus 14 1.97 6.03 2 0.88
”taloudellisen va-

kauden saavuttami-

nen”

Yleisiin asioihin

vaikuttaminen

12 1.69 4.74 1 0.44

”tasa-arvo ihmisten

välillä”, ”huolehtia

ympäristöstä ja

luonnon elpymises-

tä”

Tulevaisuus 7 0.99 3.02 0 0
”suunnitella tulevai-

suus”

Ajankäyttö 5 0.71 2.16 0 0
”selviytyä opiskelun

ja työssäkäynnin

yhdistelmästä”

Usko 3 0.42 1.29 2 0.88
”hengellinen kasvu”

N 709 227
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Opiskelijat arvioivat jokaista ilmoittamaansa henkilökohtaista tavoitetta erikseen kymmenen väit-

tämän mukaan 5-portaisella asteikolla (1=ei yhtään, 5=erittäin paljon). Väittämistä (suluissa) muo-

dostui viisi summamuuttujaa, jotka olivat merkitys (miten tärkeä tavoitteesi on; miten sitoutunut

olet siihen), saavuttaminen (missä määrin tavoitteesi on edistynyt; miten kykenevä olet saavutta-

maan sen), hallinta (missä määrin voit itse vaikuttaa siihen; missä määrin muut ihmiset tai asiat vai-

kuttavat siihen), sosiaalinen tuki (missä määrin olet saanut siihen tukea muilta; missä määrin muut

ovat estäneet tavoitettasi) ja kuormitus (miten stressaavaa on pyrkiä tavoitteeseesi; miten sinulla

riittää aikaa tavoitteeseesi) (Salmela-Aro, 2002). Hallinnan, sosiaalisen tuen ja kuormituksen koh-

dalla jälkimmäinen väittämistä käännettiin. Summamuuttujien pistemäärät laskettiin ilmaistujen

tavoitteiden keskiarvona, jottei menetetty niitä tapauksia, joissa henkilökohtaisia tavoitteita oli lue-

teltu vähemmän kuin kolme tai yksittäiseen väittämään on jonkin tavoitteen osalta jätetty vastaa-

matta.

Tavoitteiden välistä ristiriitaa tutkittiin tavoitteiden ristikkäisvaikutusten matriisin avulla. Matriisilla

saadaan arvioiduksi sekä se, miten tietty tavoite vaikuttaa jokaiseen muuhun että se, miten muut

tavoitteet vaikuttivat kyseiseen tavoitteeseen (Wallenius, 1997, 52–130). Ristikkäismatriisin avulla

laskettiin ensin kaksi uutta pistemäärää, positiivinen ja negatiivinen vaikutus. Positiivinen vaikutus

tarkoittaa sitä, missä määrin tavoite tukee muita (tavallisesti) kahta tavoitetta. Tämän opiskelijat

ilmaisivat plusmerkkejä käyttäen. Yksittäisen projektin kohdalla plusmerkkien määrä voi vaihdella

nollasta neljään. Positiivista vaikutus laskettiin opiskelijan arvioimien tavoitteiden keskiarvona.

Negatiivinen vaikutus ilmentää sitä, missä määrin tavoite on ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa

ja se laskettiin vastaavalla tavalla kuin positiivinen vaikutus. Tämän jälkeen muodostettiin ristiriitaa

kuvaava summamuuttuja laskemalla yhteen positiivinen vaikutus (käännettynä) ja negatiivinen vai-

kutus.

Summamuuttujien sisäistä yhtenevyyttä arvioitiin Cronbachin alfa -kertoimen avulla. Reliabiliteetti

kertoimet olivat merkityksen, saavuttamisen ja ristiriidan osalta hyviä ja vaihtelivat välillä 0.58–

0.66 (Taulukko 5). Kuormitukselle laskettu reliabiliteettikertoimen arvo oli negatiivinen eli -0.60.

Tämän vuoksi toinen muuttujista käännettiin vastoin alkuperäistä ohjetta (ks. Salmela-Aro, 2002).

Näin laskettuna kuormituksen reliabiliteettikerroin oli 0.38. Hallinnan ja sosiaalisen tuen osalta re-

liabiliteettikertoimen arvo oli hyvin matala vaihdellen välillä 0.11–0.12, joten näitä summamuuttu-

jia ei aineiston analyysissa käytetty.
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Taulukko 5. Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi: summamuuttujien sisäinen yh-

tenevyys alfa-kertoimen mukaan

Summamuuttuja Cronbachin alfa

Merkitys 0.66

Saavuttaminen 0.66

Hallinta 0.11

Sosiaalinen tuki 0.12

Kuormitus 0.38

Ristiriita 0.58
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6.3 Aineiston analyysi

Tilastoanalyysissa käytettiin SPSS 10.1- ja 13.0 for Windows-ohjelmaa. Opiskeluvaiheen ja oppi-

misympäristön päävaikutusta sekä yhdysvaikutuksia metakognitiivisiin säätelystrategioihin ja opis-

kelustrategioihin analysoitiin monimuuttujaisella varianssianalyysilla (MANOVA).

Tavoitteiden sisällön yhteyttä metakognitiivisiin säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin selvit-

tettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, koska tavoitteiden määrä eri sisältöryhmis-

sä ei ollut normaalisti jakautunut. Yhteyttä tarkasteltiin ikäkauden keskeisiin kehitystehtäviin liitty-

vien tavoitteiden määrän ja metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden välillä.

Keskeisiin kehitystehtäviin liittyviksi tavoitteiksi tulkittiin seuraavat sisältöryhmät: opiskelu ja val-

mistuminen, työ ja ammatti, parisuhde, perhe ja lapset sekä muut sosiaaliset suhteet. Korrelaatiot

tavoitteiden sisällön ja metakognitiivisten säätelystrategioiden sekä opiskelustrategioiden välillä

jäivät melko vähäisiksi, joten alun perin suunniteltua regressioanalyysia aineistolle ei tehty.

Yksisuuntaisella varianssianalyysilla (One-Way ANOVA) tutkittiin, onko metakognitiivisissa

säätelystrategioissa ja opiskelustrategioissa eroja, jos opiskelijan tärkein tavoite kuuluu johonkin

tiettyyn ikäkauden keskeisiä kehitystavoitteita kuvaavaan sisältöryhmään. Eroja tässä analyysissa ei

ilmennyt.

Tavoitteiden arvioinnin (merkitys, saavuttaminen, kuormitus, ristiriitaisuus) yhteyttä metakognitii-

visiin säätelystrategioihin ja opiskelustrategioihin tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avul-

la, koska muuttujat olivat normaalisti jakautuneita.



28

7 TULOKSET

7.1 Kuvailevat tulokset

Koko aineistoa tarkasteltaessa metakognitiivisista säätelystrategioista yleisimmin käytettyjä olivat

ulkoisen säätelyn strategiat, opiskeluprosessin ulkoinen säätely ja opiskelutulosten ulkoinen säätely

(Taulukko 6). Sisäisen säätelyn strategioita ja säätelyn puutetta esiintyi lähes yhtä paljon.

Yleisimpiä opiskelijoiden käyttämiä opiskelustrategioita olivat syväsuuntautunut yhdistely ja raken-

telu -opiskelustrategia, sekä konkreettinen opiskelustrategia (Taulukko 6). Harvinaisimpia käytetty-

jä strategioita olivat asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategiat, muistaminen ja toisto sekä analy-

sointi.

Taulukko 6. Metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden yleisyys koko aineis-

tossa: keskiarvot, keskihajonnat, pienimmät ja suurimmat arvot

ka kh min max

Metakognitiivinen
säätely

Sisäisen säätelyn
strategiat
Opiskeluprosessin
ja tulosten sisäinen
säätely

2.75 0.70 1.14 4.86

Opiskelusisällön
sisäinen säätely

2.62 0.78 1.00 5.00

Ulkoisen säätelyn
strategiat
Opiskeluprosessin
ulkoinen säätely

3.08 0.57 1.60 4.80

Opiskelutulosten
ulkoinen säätely

3.02 0.55 1.40 4.20

Säätelyn puute 2.74 0.70 1.14 4.86

Opiskelustrategiat

Syväsuuntautuneet
opiskelustrategiat
Yhdistely ja raken-
telu

3.50 0.57 5.00 2.00

Kriittisyys 2.98 0.70 5.00 1.50
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Asteittaisen pro-
sessoinnin opiske-
lustrategiat
Muistaminen ja
toisto

2.68 0.73 4.60 1.00

Analysointi 2.42 0.63 4.25 1.00

Konkreettinen
opiskelustrategia

3.73 0.69 5.00 2.00

7.2 Opiskeluvaiheen ja oppimisympäristön päävaikutukset ja yhdysvaikutukset opiskelustrategioi-

hin ja metakognitiivisiin säätelystrategioihin

Metakognitiivisten säätelystrategioiden käyttöä koskevat tulokset olivat pitkälti hypoteesin mukai-

sia: Opiskelusisällön sisäistä säätelyä esiintyi enemmän ongelmaperustaisessa kuin traditionaalises-

sa oppimisympäristössä (Taulukko 7) ja molempia ulkoisen säätelyn strategioita, opiskeluprosessin

ulkoista säätelyä ja opiskelutulosten ulkoista säätelyä, käytettiin enemmän traditionaalisessa kuin

ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä. Sen sijaan hypoteesin vastaista oli se, että opiskelupro-

sessin ja tulosten sisäistä säätelyä sekä säätelyn puutetta esiintyi yhtä paljon molemmissa oppi-

misympäristöissä.

Opiskeluvaiheen ja oppimisympäristön välinen yhdysvaikutus metakognitiivisten säätelystrategioi-

den käyttöön ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Näin ollen hypoteesin vastaisesti sisäinen säätely ei

lisääntynyt opiskelun edetessä ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä ja vähentynyt traditio-

naalisessa (Taulukko 7) eikä ulkoinen säätely tai säätelynpuute lisääntyneet opintojen edetessä tra-

ditionaalisessa oppimisympäristössä ja vähentyneet ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä.

Opiskeluvaiheella sen sijaan oli päävaikutusta metakognitiivisiin säätelystrategioihin siten, että al-

kuvaiheen opiskelijat käyttivät enemmän molempia ulkoisen säätelyn strategioita, opiskeluprosessin

ulkoista säätelyä sekä opiskelutulosten ulkoista säätelyä, kuin loppuvaiheen opiskelijat. Sisäiseen

säätelyyn tai säätelyn puutteeseen opiskeluvaihe ei vaikuttanut.
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Taulukko 7. Oppimisympäristön ja opiskeluvaiheen vaikutus metakognitiivisiin säätelystrategioi-

hin: omavaikutukset, yhdysvaikutukset, keskiarvot, keskihajonnat, F-arvot ja merkitsevyystaso

MANOVAn mukaan

Säätelystrate-

giat

Sisäinen
säätely

Ulkoinen
säätely

Säätelyn puute

Opiskeluproses-
sin ja tulosten
sisäinen säätely

Opiskelusisäl-
lön sisäinen
säätely

Opiskeluproses-
sin ulkoinen
säätely

Opiskelutulos-
ten ulkoinen
säätely

ka          kh ka         kh ka          kh ka          kh  ka          kh

Oppimisymp

äristö (A)

Traditionaali-

nen

19.14     0.54   8.73     0.30 16.00     0.30 16.00     0.29 16.28     0.40

Ong.

perustainen

19.33     0.42 11.46     0.24 15.16     0.24 14.70     0.22 16.49     0.31

F(1,220)   0.08 50.45***   4.74* 12.75***   0.33

Opiskeluvai-

he (B)

Alkuvaihe 19.65     0.50   9.97     0.28 16.08     0.28 15.92     0.27 16.45     0.37

Loppuvaihe 18.81     0.47 10.23     0.26 15.08     0.26 14.78     0.25 16.31     0.34

F(1,220)   1.50   0.44   6.75*   9.91**   0.08

(A * B)

F(1,220)   0.18   1.57   1.14   0.10   1.01

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.

Opiskelustrategioita koskevat tulokset olivat pitkälti hypoteesin mukaisia (Taulukko 8). Hypoteesia

tuki se, että ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä käytetään enemmän syväsuuntautunutta

yhdistely ja rakentelu -opiskelustrategiaa ja konkreettista opiskelustrategiaa kuin traditionaalisessa

oppimisympäristössä, kun taas asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategioista muistaminen ja toisto

-opiskelustrategiaa käytetään vähemmän ongelmaperusteisessa oppimisympäristössä kuin traditio-

naalisessa oppimisympäristössä. Sen sijaan hypoteesin vastaista oli se, että eroja oppimisympäristö-

jen välillä ei tullut esiin syväsuuntautuneen kriittisyys opiskelustrategian ja asteittaisen prosessoin-

nin analysointi opiskelustrategian osalta.
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Opiskeluvaiheella ja oppimisympäristöllä oli yhdysvaikutusta opiskelustrategioihin siten, että on-

gelmaperusteisessa oppimisympäristössä konkreettisen opiskelustrategian käyttö lisääntyi opiskelun

edetessä, mutta traditionaalisessa oppimisympäristössä kyseisen opiskelustrategian käyttö väheni

opintojen edetessä (Taulukko 8; Kuva 1), mikä oli hypoteesin mukaista. Muutoin oletettua opiske-

luvaiheen ja oppimisympäristön yhdysvaikutusta opiskelustrategioihin ei tullut esiin. Opiskeluvai-

heella oli päävaikutusta opiskelustrategioihin siten, että alkuvaiheen opiskelijat käyttivät loppuvai-

heen opiskelijoita enemmän syväsuuntautunutta yhdistely ja rakentelu -opiskelustrategiaa (Tauluk-

ko 8). Muihin opiskelustrategioihin opiskeluvaihe ei vaikuttanut.

Taulukko 8. Oppimisympäristön ja opiskeluvaiheen vaikutus opiskelustrategioihin: omavaikutuk-

set, yhdysvaikutukset, keskiarvot, keskihajonnat, F-arvot ja merkitsevyystaso MANOVAn mukaan

Opiskelu-
strategiat
Syväsuuntautu-
neet

Asteittaisen
prosessoinnin

Konkreettinen
opiskelustrate-
gia

Yhdistely ja
rakentelu

Kriittisyys Muistaminen ja
toisto

Analysointi

ka            kh ka         kh ka          kh   ka        kh   ka         kh

Oppimisympä-

ristö (A)

Traditionaali-

nen

23.91      0.42 11.59   0.30 15.29    0.35   9.89     0.27 16.66    0.32

Ong.

perustainen

25.01      0.34 12.17   0.25 12.15    0.29   9.65     0.22 19.71    0.26

F(1,212)   4.13*   2.25 47.72***   0.22 55.10***

Opiskeluvaihe

(B)

Alkuvaihe 25.02      0.40 12.00   0.29    14.05    0.33 10.07     0.25 18.09    0.30

Loppuvaihe 23.90      0.37 11.75   0.27 13.39    0.31   9.40     0.24 18.28    0.28

F(1,212)   4.36*   0.41   2.10   3.83   0.21

(A*B)

F(1,212)   0.27   3.71   0.55   2.03 21.83***

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
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Kuva 1. Opiskeluvaiheen ja oppimisympäristön yhdysvaikutus konkreettiseen opiskelustrategiaan

7.3 Henkilökohtaisten tavoitteiden sisällön yhteys metakognitiivisiin säätelystrategioihin ja opiske-

lustrategioihin

Henkilökohtaisten tavoitteiden sisältö ei ollut yhteydessä metakognitiiviseen säätelyyn muutoin

kuin työhön ja ammattiin liittyvien tavoitteiden osalta. Työhön ja ammattiin liittyvien tavoitteiden

runsaus oli yhteydessä vähäiseen opiskelusisällön sisäinen säätelyyn (Taulukko 9).

Taulukko 9. Keskeisiin kehitystehtäviin liittyvien tavoitteiden määrän yhteys metakognitiivisiin

säätelystrategioihin: korrelaatiokerroin ja merkitsevyystaso

Tavoitteiden
sisältö

Metakognitiiviset
säätelystrategiat
Sisäinen säätely Ulkoinen säätely Säätelyn

puute

Opiskeluprosessin
ja tulosten sisäinen
säätely

Opiskelusisällön
sisäinen säätely

Opiskeluprosessin
ulkoinen säätely

Opiskelutulosten
ulkoinen säätely

Opiskelu ja
valmistuminen

-0.07 -0.06  0.11   0.01  0.02

Työ ja ammat-
ti

-0.07 -0.14*  0.01   0.03  0.04

Parisuhde,
perhe ja lapset

 0.05  0.07 -0.00   0.07 -0.03

Muut sosiaali-
set suhteet

 0.07  0.01 -0.01  -0.04  0.01

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
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Useampia yhteyksiä sen sijaan tuli esiin henkilökohtaisten tavoitteiden sisällön ja opiskelustrategi-

oiden välillä, joskin henkilökohtaisten tavoitteiden sisällöistä ainoastaan opiskeluun ja valmistumi-

seen sekä työhön ja ammattiin liittyvät sisällöt olivat yhteydessä opiskelustrategioihin. Opiskeluun

ja valmistumiseen liittyvien tavoitteiden määrä oli yhteydessä opiskelustrategioista molempiin sy-

väsuuntautuneisiin opiskelustrategioihin, yhdistely ja rakentelu -opiskelustrategia sekä kriittinen

opiskelustrategia, konkreettiseen opiskelustrategiaan ja asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategi-

oista muistaminen ja toisto -opiskelustrategiaan (Taulukko 10): Opiskelijat, joilla oli runsaasti opis-

keluun ja valmistumiseen liittyviä tavoitteita, raportoivat vähäistä syväsuuntautuneiden opiskelu-

strategioiden ja konkreettisen opiskelustrategian käyttöä. Sen sijaan opiskelijat, joilla oli runsaasti

opiskeluun ja valmistumiseen liittyviä tavoitteita, raportoivat runsasta muistaminen ja toisto -

opiskelustrategian käyttöä. Opiskeluun ja valmistumiseen liittyvien tavoitteiden ja analysointi opis-

kelustrategian välillä ei ollut yhteyttä.

Lisäksi työhön ja ammattiin liittyvien tavoitteiden runsaus oli yhteydessä vähäiseen yhdistely ja

rakentelu -opiskelustrategian ja konkreettisen opiskelustrategian käyttämiseen (Taulukko 10). Muita

yhteyksiä tarkasteltujen sisältöryhmien ja opiskelustrategioiden välillä ei ilmennyt.

Taulukko 10. Keskeisiin kehitystehtäviin liittyvien tavoitteiden määrän yhteys opiskelustrategioi-

hin: korrelaatiokerroin ja merkitsevyystaso

Tavoitteiden
sisältö

Opiskelustrategiat

Syväsuuntautu-
neet

Asteittaisen
prosessoinnin

Konkreettinen
opiskelustrategia

Yhdistely ja
rakentelu

Kriittisyys Muistaminen
ja toisto

Analysointi

Opiskelu ja
valmistumi-
nen

-.15* -.24**  .19** -.02 -.20**

Työ ja am-
matti -.23** -.12  .04 -.03 -.17*
Parisuhde,
perhe ja lap-
set

  .01   .07 -.01  .04   .00

Muut sosiaa-
liset suhteet   .09   .09 -.10 -.05   .03
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
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Tutkimuksessa opiskelijat määrittivät tärkeimmän tavoitteensa. Tämän perusteella heidät jaettiin

tärkeimmän tavoitteen sisältöluokkien mukaisiin ryhmiin ja tutkittiin, eroavatko opiskelijoiden me-

takognitiiviset säätelystrategiat ja opiskelustrategiat näissä ryhmissä. Eroja ei ilmennyt.

7.4 Henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin yhteys metakognitiivisiin säätelystrategioihin ja opis-

kelustrategioihin

Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi oli tavoitteiden sisältöä enemmän yhteydessä metakognitii-

visiin säätelystrategioihin. Erityisesti yhteyksiä muodostui merkityksen ja saavuttamisen sekä meta-

kognitiivisten säätelystrategioiden välille. Merkitys ja saavuttaminen olivat yhteydessä metakogni-

tiivisista säätelystrategioista molempiin sisäisen säätelyn strategioihin, opiskeluprosessin ja tulosten

sisäinen säätely ja opiskelusisällön sisäinen säätely, sekä säätelyn puutteeseen (Taulukko 11). Opis-

kelijat, jotka kokivat tavoitteensa merkityksellisiksi ja uskoivat saavuttavansa ne, raportoivat sisäi-

sen säätelyn strategioiden runsasta käyttöä. Sen sijaan opiskelijat, jotka kokivat tavoitteensa merki-

tyksettömiksi eivätkä uskoneet saavuttavansa niitä, raportoivat opiskelussaan säätelyn puutetta.

Merkitys ja saavuttaminen eivät olleet yhteydessä ulkoisen säätelyn strategioihin.

Säätelyn puutteeseen oli yhteydessä myös tavoitteiden kuormittavuus (Taulukko 11). Opiskelijat,

jotka kokivat tavoitteensa kuormittavaksi, raportoivat opiskelussaan säätelyn puutetta. Muihin me-

takognitiivisiin säätelystrategioihin kuormittavuus ei ollut yhteydessä.

Lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden välinen ristiriita oli yhteydessä opiskeluprosessin ja tulosten

sisäiseen säätelyyn (Taulukko 11). Opiskelijat, jotka kokivat tavoitteensa ristiriitaisiksi, raportoivat

vähäistä opiskeluprosessin ja tulosten sisäistä säätelyä. Muihin metakognitiivisiin säätelystrategioi-

hin ristiriita ei ollut yhteydessä.
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Taulukko 11. Henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin yhteys metakognitiivisiin säätelystrategi-

oihin: korrelaatiokertoimet ja merkitsevyystaso

Tavoitteiden
arviointi

Metakognitiivi-
nen
Säätely
Sisäinen säätely Ulkoinen

säätely
Säätelyn
puute

Opiskeluprosessin
ja tulosten sisäinen
säätely

Opiskelusisäl-
lön sisäinen
säätely

Opiskeluproses-
sin ulkoinen
säätely

Opiskelutulos-
ten ulkoinen
säätely

Merkitys  .24**  .27**  .09  .10 -.14*
Saavuttaminen  .25**  .33** -.08  .02 -.30**
Kuormitus -.04 -.08  .10  .11   .34**
Ristiriita -.22** -.12 -.00 -.08   .01
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.

Myös opiskelustrategioihin oli henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin osalta eniten yhteyksiä

merkityksellä ja saavuttamisella. Henkilökohtaisten tavoitteiden merkitys ja saavuttaminen olivat

opiskelustrategioista yhteydessä syväsuuntautuneiden opiskelustrategioiden, yhdistely ja rakentelu

sekä kriittisyys, ja konkreettisen opiskelustrategian kanssa (Taulukko 12). Opiskelijat, jotka kokivat

tavoitteensa merkityksellisiksi ja uskoivat saavuttavansa ne, raportoivat syväsuuntautuneiden opis-

kelustrategioiden ja konkreettisen opiskelustrategian runsasta käyttöä. Yhteyttä merkityksen tai saa-

vuttamisen ja asteittaisen prosessoinnin opiskelustrategioiden välillä ei ilmennyt.

Lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden kuormittavuus oli yhteydessä muistaminen ja toisto -

opiskelustrategiaan (Taulukko 9). Opiskelijat, jotka kokivat tavoitteensa kuormittavaksi raportoivat

runsasta muistaminen ja toisto -opiskelustrategian käyttöä. Muihin opiskelustrategioihin kuormitus

ei ollut yhteydessä. Henkilökohtaisten tavoitteiden ristiriitaisuus ei ollut lainkaan yhteydessä opis-

kelustrategioihin.
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Taulukko 12. Henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin yhteys opiskelustrategioihin:

korrelaatiokertoimet ja merkitsevyystaso

Tavoitteiden
arviointi

Opiskelustrategiat

Syväsuuntautu-
neet

Asteittaisen
prosessoinnin

Konkreettinen
opiskelustrategia

Yhdistely ja ra-
kentelu

Kriittisyys Muistaminen ja
toisto

Analysointi

Merkitys   .15*   .15*  .10   .10   .19**

Saavuttami-
nen

  .24**   .22** -.06   .06   .24**

Kuormitus  -.10  -.03  .20**   .02  -.13

Ristiriita   .12  -.07 -.02  -.09  -.09

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
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8 TUTKIMUKSEN JA TULOSTEN TARKASTELU

Tutkimuksen aihe nousi käytännön tarpeesta kehittää yliopisto-opiskelua ja sen ohjausta. Lähtökoh-

tana oli kartoittaa keskeisiä opintopsykologisia ilmiöitä ja niiden kautta tarvetta opintopsykologi-

palveluille Tampereen yliopistossa. Opintopsykologian alueista tässä tutkimuksessa keskityttiin

erityisesti opiskelijan akateemisiin taitoihin, yliopistoon oppimisympäristönä ja opiskelijan moti-

vaatioon hänen suuntautuessaan eri elämänalueille yliopisto-opiskelun aikana. Tutkimus tehtiin

Tampereen yliopiston Opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikölle.

Tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys, että yliopisto-opiskeluun vaikuttavat psykologian näkö-

kulmasta opiskelijan opiskelutaidot, keskeisten kehitystehtävien onnistuminen ja psyykkinen hy-

vinvointi. Nämä alueet kytkeytyvät myös opintopsykologien toimintaan opintopsykologien pyrkies-

sä toimimaan erityisesti opiskelun asiantuntijoina jättämättä huomiotta opiskelijan muuta elämän-

piiriä (Heikkilä, Nieminen, & Sauri, 2003). Toisena yliopisto-opiskelua koskevana lähtökohtana,

enemmänkin yliopiston näkökulmasta, pidettiin sitä, että yliopiston tulisi kehittää opiskelijoissaan

asiantuntijalle ominaisia taitoja.

Tutkimuksessa tutkittiin oppimisympäristön ja opiskeluvaiheen vaikutusta sekä opiskelijan eri kehi-

tystehtävien mukaisille elämänalueille suuntautumisen yhteyttä yliopisto-opiskelijan opiskelutaitoi-

hin. Tutkimuksessa analysoitiin, millainen yliopisto-oppimisympäristö tukee asiantuntijalle omi-

naisten taitojen kehittämistä. Lisäksi tutkittiin, miten opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden si-

sältö ja arviointi ovat yhteydessä opiskelutaitoihin.

8.1 Tulosten tarkastelu

Oppimisympäristön vaikutusta opiskelutaitoihin analysoitiin kahden erilaisen oppimisympäristön,

traditionaalisen ja ongelmaperustaisen oppimisympäristön, avulla. Oletuksena oli, että ongelmape-

rustainen oppimisympäristö kehittää opiskelijoissaan enemmän asiantuntijuuteen liittyviä opiskelu-

taitoja eli sisäistä säätelyä ja syväsuuntautuneiden opiskelustrategioiden sekä konkreettisen opiske-

lustrategian käyttöä. Traditionaalisen oppimisympäristön taas oletettiin aiheuttavan opiskeluun ul-

koista säätelyä ja säätelyn puutetta sekä asteittaisen prosessoinnin eli pintasuuntautuneiden opiske-

lustrategioiden käyttöä.
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Metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden käyttöä koskevat tulokset olivat

pitkälti hypoteesin mukaisia verrattaessa strategioiden käyttöä traditionaalisessa ja ongelmaperus-

taisessa oppimisympäristössä. Hypoteesin mukaisesti traditionaalisen oppimisympäristön opiskeli-

joilla ilmeni enemmän ulkoista säätelyä kuin ongelmaperustaisen oppimisympäristön opiskelijoilla.

Sisäistä säätelyä puolestaan ilmeni enemmän ongelmaperustaisessa kuin traditionaalisessa oppi-

misympäristössä opiskelevilla opiskelijoilla. Ero sisäisessä säätelyssä tuli esiin opiskelusisällön

sisäisen säätelyssä, jolloin opiskelija etsii opiskellessaan oma-aloitteisesti lisätietoa opetusohjelman

ulkopuolisista lähteistä ja kirjallisuudesta. Vastoin metakognitiivisten säätelystrategioiden käyttöä

koskevaa oletusta opiskelussa esiintyvää säätelyn puutetta oli molemmissa oppimisympäristöissä

yhtä paljon. Yhteenvetona voisi siis todeta, että traditionaalinen oppimisympäristö tuotti ulkoisesti

säädeltyä opiskelua kun taas ongelmaperustainen oppimisympäristö sisäisesti säädeltyä opiskelua.

Kuitenkin on tärkeää huomata, että tietty oppimisympäristö ei vahvistanut kyseiselle oppimisympä-

ristölle tyypillisen metakognitiivisten säätelystrategioiden käyttöä verrattaessa alkuvaiheen ja lop-

puvaiheen opiskelijoita, mikä oli asetetun hypoteesin vastaista.

Hypoteesin mukaisesti opiskelustrategioista ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä käytettiin

traditionaalista oppimisympäristöä enemmän syväsuuntautuneita opiskelustrategioita sekä konkreet-

tista opiskelustrategiaa, kun taas traditionaalisessa oppimisympäristössä käytettiin enemmän asteit-

taisen prosessoinnin opiskelustrategioita eli pintasuuntautuneita opiskelustrategioita kuin ongelma-

perustaisessa oppimisympäristössä. Lisäksi konkreettisen opiskelustrategian käyttö kehittyi oppi-

misympäristöissä hypoteesin mukaisesti: Loppuvaiheen opiskelijat käyttivät konkreettista opiskelu-

strategiaa alkuvaiheen opiskelijoita enemmän ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä. Sen si-

jaan traditionaalisessa oppimisympäristössä alkuvaiheen opiskelijat käyttivät konkreettista opiske-

lustrategiaa enemmän kuin loppuvaiheen opiskelijat.

Tärkeää oppimisympäristön ja opiskeluvaiheen yhdysvaikutuksesta opiskelutaitoihin on huomata

se, että oppimisympäristöt eivät kehittäneet opiskelijoissaan alkuvaiheen ja loppuvaiheen opiskeli-

joita verrattaessa oletuksen mukaista metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioi-

den käyttöä. Ainoa hypoteesin mukainen tulos tältä osin oli se, että opiskeltavan asian konkreettinen

prosessointi, jolloin opiskelija konkretisoi ja soveltaa opiskelemaansa asiaa, lisääntyi ongelmape-

rustaisessa oppimisympäristössä ja väheni traditionaalisessa oppimisympäristössä. Tämän tuloksen

selittänee juuri ongelmaperustaisessa oppimisympäristössä käytettävä opiskelutapa, jossa opiskelu

tapahtuu ammatillisesta kontekstista nousevien ongelmien kautta ja teoreettista ja käytännöllistä

ainesta pyritään jatkuvasti tietoisesti yhdistämään (Margetson, 1994; Poikela, 1998, 8–9).
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Yhteenvetona voidaan todeta, että oppimisympäristöt tuottivat erilaista metakognitiivisten

säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden käyttöä, mutta oppimisympäristön sisällä sille

ominaisten strategioiden käyttö ei lisääntynyt alkuvaiheesta loppuvaiheeseen. Tämä saattaa selittyä

metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden luonteella. Strategiat ovat ehkä

enemmänkin tilannesidonnaisia kuin opiskelijan pysyvämpiä ja hänessä kehittyviä ominaisuuksia.

Aiemminkin on havaittu, että samat opiskelijat vaihtelevat strategioitaan samanaikaisilla eri tavoin

organisoiduilla kursseilla kulloisenkin kurssin vaatimusten mukaan (Vermetten ym., 1999).

Henkilökohtaisten tavoitteiden kautta pyrittiin tavoittamaan opiskelijan suuntautumista eri

elämänalueille ja ikäkauden mukaisiin kehitystehtäviin opiskelun aikana. Henkilökohtaisten

tavoitteiden sisällöistä opiskeluun ja valmistumiseen sekä työhön ja ammattiin liittyvät tavoitteet

olivat yhteydessä metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden käyttöön.

Tulokset olivat mielenkiintoisia, sillä mitä enemmän opiskeluun ja valmistumiseen liittyviä tavoit-

teita opiskelija tuotti, sitä vähemmän hän käytti syväsuuntautuneita opiskelustrategioita ja konkreet-

tista opiskelustrategiaa, jotka liittyvät pyrkimykseen ymmärtää opiskeltavan asian merkitys. Sen

sijaan opiskeltavan asian muistamiseen ja toistamiseen pyrkivä opiskelu lisääntyi opiskeluun ja

valmistumiseen liittyvien tavoitteiden lisääntyessä. Myös työhön ja ammattiin liittyvien tavoitteiden

lisääntyminen oli yhteydessä vähäiseen syväsuuntautuneeseen opiskeluun ja konkreettisen opiskelu-

strategian käyttämiseen sekä vähäiseen sisäiseen säätelyyn.

Aiemmin on havaittu, että nykyisin opiskelija suuntautuu elämässään paljolti opiskelun ulkopuoli-

sille elämänalueille (Aittola, 1992, 100) ja vain osa keskeisistä tavoitteista liittyy opiskeluun (Elvon

& Pajala, 2002, 38; Eriksson & Mikkonen, 2003; Moore, 2001). Saattaakin olla, että opiskeluun ja

valmistumiseen liittyvien tavoitteiden yhteys opiskelutaitoihin kertoo juuri siitä, että opiskelijat

suuntautuvat ja luovat tavoitteita enemmän opiskelun ulkopuolisille elämänalueille siihen saakka,

kunnes opiskelussa ilmenee ongelmia. Erityisesti opintojen edetessä muistamiseen ja opiskeltavan

asian toistamiseen pyrkivä opiskelu saattaa tuottaa ongelmia kurssien muuttuessa yhä laajemmiksi

ja enemmän opiskelijan omaa ajattelua vaativiksi. Näin ollen tulokset saattavat kuvastaa myös sitä,

että henkilökohtaiset tavoitteet heijastavat myös niitä alueita, jotka tuottavat ihmiselle ongelmia ja

kuormittavat häntä kyseisellä hetkellä (Salmela-Aro, 2002). Toisaalta työhön ja ammattiin liittyvien

tavoitteiden ja opiskelutaitojen välinen tulos saattaa kertoa siitä, että suuntautuessaan yhä vahvem-
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min työelämään opiskelijat eivät enää keskity niinkään syvälliseen opiskeluun ja oppimiseen vaan

enemmänkin loppujen kurssien suorittamiseen.

Henkilökohtaisten tavoitteiden sisällön ja opiskelutaitojen välisistä tuloksista on lisäksi tärkeä huo-

mata, että yhteyksiä henkilökohtaisten tavoitteiden sisällön ja metakognitiivisten säätelystrategioi-

den tai opiskelustrategioiden käytön välille ei juuri muodostunut. Ainoastaan opiskeluun ja valmis-

tumiseen ja työhön ja ammattiin liittyvät tavoitteet olivat yhteydessä strategioihin. Tulos saattaa

selittyä sillä, että se, mihin elämänalueille opiskelija suuntautuu, ei ole yhteydessä opiskelutaitoihin,

vaan niihin ovat yhteydessä ja vaikuttavat ensisijaisesti muut tekijät.

Toisaalta ei voida päätellä, ettei opiskelun ulkopuolinen elämä vaikuttaisi opiskelutaitoihin. Opiske-

lijan eri elämänalueille suuntautumista tärkeämpiä saattavat kuitenkin olla ne konkreettiset, norma-

tiiviset ja epänormatiiviset, elämäntapahtumat, joita opiskelijalle opiskelunsa aikana tapahtuu. Ai-

emmin on nimittäin havaittu, elämäntapahtumat ovat yhteydessä opiskeluun, tarkemmin opiskelijan

saavuttamaan opintoviikkomäärään ja arvosanaan (Vanhatalo ym., 2002). Lisäksi jonkin toisen

elämänalueen positiivinen elämäntapahtuman on havaittu lisäävän opiskelijan kiinnostusta myös

opiskeluun liittyviä tavoitteita kohtaan (Salmela-Aro & Nurmi, 1997). Näin ollen jatkossa olisikin

mielenkiintoista tutkia jo tapahtuneiden elämäntapahtumien yhteyttä opiskelutaitoihin silloin kun

halutaan huomioida opiskelun ulkopuolisen elämän yhteyksiä opiskelutaitoihin.

Henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin ja opiskelutaitojen välillä sen sijaan ilmeni kiinnostavia

yhteyksiä, erityisesti merkityksen, saavuttamisen ja myös kuormituksen osalta. Tavoitteiden koke-

minen merkityksellisiksi ja usko niiden saavuttamiseen oli yhteydessä asiantuntijuuteen liittyviin

opiskelutaitoihin ja päinvastoin. Opiskelijat, jotka kokivat tavoitteensa merkityksellisiksi ja uskoi-

vat saavuttavansa ne, raportoivat opiskelussaan sisäistä säätelyä sekä syväsuuntautunutta ja asian

soveltamiseen pyrkivää opiskelua. Sen sijaan opiskelijat, jotka kokivat tavoitteensa merkityksettö-

miksi eivätkä uskoneet saavuttavansa niitä, raportoivat opiskelussaan säätelyn puutetta eli he eivät

osanneet itse säädellä omaa opiskeluaan eivätkä käyttää opettajan tai opiskelumateriaalin ohjeita

opiskelussaan hyväkseen.

Säätelyn puutteeseen oli yhteydessä myös tavoitteiden kokeminen kuormittavaksi. Opiskelijat, jotka

kokivat tavoitteensa kuormittavaksi, raportoivat opiskelussaan säätelyn puutetta. Tavoitteiden ko-

keminen kuormittavaksi oli lisäksi yhteydessä siihen, että opiskelija pyrkii opiskeltavan asian ulkoa
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muistamiseen ja toistamiseen. Lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden kokeminen ristiriitaiseksi liit-

tyi vähäiseen opiskeluprosessin ja tulosten sisäiseen säätelyyn.

Näin ollen se, miten opiskelija kokee tavoitteensa näyttää olevan yhteydessä hänen opiskelutai-

toihinsa. Jo aiemmin on suorituselämää koskevia tavoitteita tutkittaessa havaittu, että suorituselä-

mää koskevien tavoitteiden arviointi on yhteydessä opiskeluun. Ne opiskelijat, jotka arvioivat opis-

keluun liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet positiivisin termein ja helposti saavutettaviksi, menesty-

vät opinnoissaan paremmin kuin ne, jotka arvioivat suoriutumiseen liittyvät tavoitteet negatiivisin

termein (Salmela-Aro & Nurmi, 2002). Lisäksi on havaittu, että negatiivinen arviointi ennustaa ah-

distuneisuutta ennen tenttejä, kun taas positiivinen arviointi ennustaa myöhempää opintosuoritusten

määrää ja arvosanoja. Tämä tutkimus osoitti, että myös muiden kuin suorituselämään liittyvien ta-

voitteiden kokemisella oli yhteyttä opiskelijan opiskeluun ja oppimiseen.

Vaikka tutkimus osoitti merkittäviä yhteyksiä henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin ja opiskelu-

taitojen välillä, se nosti ennen kaikkea mielenkiintoisen kysymyksen: mikä on yhteyden takana?

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijan henkisellä hyvinvoinnilla on yhteyttä tavoit-

teiden arviointiin. Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi stressaavaksi ja vaikeasti saavutettavaksi

ennustaa masennusta, joka edelleen vaikuttaa tapaan arvioida tavoitteita (Salmela-Aro & Nurmi,

2002) ja opiskelijan pysyvyyden tunne (sense of coherence), itsearvostus, elämäntyytyväisyys ja

henkinen terveys ovat edelleen yhteydessä siihen, uskooko opiskelija saavuttavansa asettamansa

tavoitteet (Salmela-Aro, 1992). Lisäksi psykologisten ongelmien vuoksi apua hakeneet opiskelijat

kokevat tavoitteensa vaikeaksi saavuttaa (Salmela-Aro, 1992). Näin ollen onkin olennaista pohtia

sitä, mikä on henkisen hyvinvoinnin merkitys opiskelutaidoissa. Jatkossa tärkeää olisikin analysoida

opiskelutaitojen, henkilökohtaisten tavoitteiden arvioinnin ja henkisen hyvinvoinnin välisiä yhteyk-

siä ja niiden suuntaa tarkemmin.

8.2 Tutkimuksen ja menetelmien arviointi

Tutkimuksen aihe nousi käytännön tarpeista kehittää yliopistossa opiskelijoille annettavaa ohjausta

ja siihen liittyen selvittää opintopsykologipalvelujen tarvetta Tampereen yliopistossa. Opintopsyko-

logien työn keskiössä on opiskelun ja oppimisen ymmärtäminen jättämättä huomiotta opiskelijan

muuta elämänpiiriä (Heikkilä, Nieminen, & Sauri, 2003). Toisaalta yliopisto-opiskelusta puhuttaes-

sa ei opiskelijan opiskelutaitoja voida lähestyä ainoastaan opiskelijan näkökulmasta, vaan yliopisto

oppimisympäristönä on tärkeä huomioida. Tämän vuoksi tutkielmastani tuli teoreettisesti ja kysy-
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myksenasettelultaan melko laaja. Keskeinen haaste onkin ollut se, että tutkielma silti säilyisi yhte-

näisenä. Tutkimuksessa haluttiin kuitenkin tietoisesti tutkia opiskelijan opiskelutaitoja todellisuus

huomioon ottaen useammasta näkökulmasta. Tämä olikin antoisaa, sillä tutkimus vahvisti käsitystä,

että opiskelijan opiskelutaitoihin vaikuttavat useat tekijät. Lisäksi tutkimus osoitti tarpeen jatkaa

edelleen tämän tutkimuksen kysymyksenasettelua laajemmin opiskelutaitoihin vaikuttavien tekijöi-

den suhteiden selvittämistä.

Opiskelutaitojen tutkimisen erittäin mielenkiintoiseksi teki se, että Tampereen yliopisto tarjosi

mahdollisuuden analysoida opiskelutaitojen eroja ja niiden kehittymistä kahdessa erilaisessa oppi-

misympäristössä, traditionaalisessa ja ongelmaperustaisessa. Asetelma toi lisäarvoa opiskelutaitojen

luonteen ja oppimisympäristön vaikutuksen ymmärtämiseen, minkä pohjalta voidaan pohtia suosi-

teltavia käytäntöjä yliopisto-opetuksen järjestämiseen.

Tutkimuksessa käytetyt mittarit toimivat suurimmaksi osaksi hyvin. Opiskelutaitojen mittaamisessa

käytettiin Vermuntin (1996, 1998) kehittämää kyselylomaketta, joka suomennettiin tutkimusta var-

ten. Kyselylomakkeen skaalat olivat luotettavia. Niiden reliabiliteettikertoimet vaihtelivat välillä

0.59–0.84 sen jälkeen kun heikoimmin toimivasta skaalasta poistettiin yksi väittämä. Suomennettu-

jen väittämien sopimista suomalaisen yliopisto-opiskelun kuvaamiseen sekä molempiin oppi-

misympäristöön pyrittiin varmistamaan pilottikyselylomakkeella. Lisäksi vaikeimmissa väittämissä

konsultoitiin kielen osalta myös Tampereen yliopiston kielikeskuksen englanninkielen opettajaa.

Näin pyrittiin varmistamaan mahdollisimman onnistunut kyselylomakkeen suomentaminen.

Tavoitteiden arviointia varten muodostettujen summamuuttujien reliabiliteettikerroin oli hyvä mer-

kityksen, saavuttamisen ja ristiriidan osalta vaihdellen välillä 0.58–0.66. Kuormituksen osalta re-

liabiliteettikerroin oli heikohko, 0.38, mikä tulee ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa. Tutkimuksen

luotettavuutta pyrittiin varmistamaan tavoitteiden arvioinnin osalta jättämällä heikoimmin toimivat

summamuuttujat (hallinta ja sosiaalinen tuki) kokonaan pois aineiston analyysista. Opintopsykolo-

gipalvelujen tarvetta arvioitaessa olisi tietenkin ollut mielenkiintoista voida tutkia koetun sosiaali-

sen tuen yhteyttä opiskelutaitoihin, mutta valitettavasti tätä ei tässä tutkimuksessa voitu toteuttaa.

Henkilökohtaisten tavoitteiden osalta heikkous on se, että tavoitteiden sisältöjä luokiteltaessa ei

käytetty toista luokittelijaa, vaan suoritin luokittelun itsenäisesti. Näin ollen luokittelun luotetta-

vuutta ei voitu tarkastaa laskemalla arvioitsijareliabiliteettia. Luokittelun luotettavuutta pyrittiin

kuitenkin varmistamaan käyttämällä apuna esimerkkejä aiemmista luokituksista (Haanpää, 2002;
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Salmela-Aro, 2002; Wallenius, 1997). Luokittelu on paljolti aiempien luokitusten mukainen ja vas-

taa toisaalta osaksi myös ikäkaudelle tyypillisiä kehitystehtäviä. Yleensä henkilökohtaisten tavoit-

teiden luokittelun reliabiliteetti on hyvä ja luokittelijoiden yksimielisyysprosentti yli 90 % (Salme-

la-Aro, 2002).

Oppimisympäristön ja opiskeluvaiheen vaikutuksia tarkasteltaessa voitiin käyttää suunniteltuja ana-

lyysimenetelmiä. Tavoitteiden sisällön ja opiskelutaitojen vähäisten yhteyksien vuoksi suunniteltua

regressioanalyysia, jolloin metakognitiivisia säätelystrategioita ja opiskelustrategioita olisi selitetty

suuntautumisella eri elämänalueille, ei voitu tehdä. Korrelaatiotarkasteluissa saatiin kuitenkin esiin

joitakin yhteyksiä näiden muuttujien välille. Kaiken kaikkiaan tulos saattaa merkitä sitä, ettei se,

mille elämänalueille opiskelija suuntautuu, ole merkityksellistä opiskelutaitojen kannalta, vaan

muut tekijät, kuten henkilökohtaisten tavoitteiden arviointi ja oppimisympäristö nousevat merkityk-

sellisemmäksi. Toisaalta tulokset nostivat esiin uusia kysymyksiä siitä, kuinka opiskelun ulkopuoli-

sen elämänalueiden vaikutusta tulisi mitata.

Tutkimuksen keskeisenä heikkoutena on toisella lääketieteen loppuvaiheen kurssilla suoritetussa

aineistonkeruussa tapahtunut virhe, mikä aiheuttaa sen, että tarkkaa vastaamisprosentti ei voida il-

moittaa. Syy tapahtuneeseen oli paitsi väärinkäsitykset tutkijan ja aineiston keruussa auttavan hen-

kilön välillä myös kokemattomuuteni tutkijana. En osannut ennakoida tilannetta tarpeeksi hyvin ja

painottaa, että kaikki kyselylomakkeet, joita ei henkilökohtaisesti jaeta opiskelijoille, tulee palauttaa

suoraan opintohoitajan huoneeseen eikä yhtään kappaletta saa jättää jakoon pöydälle. Sen sijaan

ohjeistin ilman erityisiä painotuksia palauttamaan tyhjät lomakkeet opintohoitajalle. Jälkeenpäin

ajatellen turvallisinta olisi tietysti ollut jakaa kaikki lomakkeet itse, mikä olikin alkuperäinen tarkoi-

tus. Tämä ei toteutunut sen vuoksi, että mennessäni jakamaan lomakkeita kurssilaiset olivat lähdös-

sä pitkähkölle tauolle ja vain muutamat ottivat lomakkeen vastaan. Joka tapauksessa palautuspro-

sentti (66.95 %), joka siis saattaa olla hieman todellista pienempi, oli hyvä. Vastaamista lisäsi luul-

tavasti se, että osa aineistosta kerättiin paikan päällä ja kaikki lomakkeet jaettiin opiskelijoille hen-

kilökohtaisesti, jolloin myös kannustettiin niiden palauttamiseen.
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8.3 Opintopsykologipalvelujen tarpeesta

Opintopsykologipalvelut ovat uusi ilmiö yliopistoissa ja niiden sisältö määrittyy ja tarkentuu jatku-

vasti käytännönkokemuksen ja tutkimuksellisen tiedon lisääntyessä. Käytännössä opintopsykologit

pitävät opiskelijoille yksityisvastaanottoa tilanteissa, joissa opiskelussa on jo ilmennyt ongelmia

(Perttula, Nieminen, & Vadén, 2005, 4). Keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat ongelmat opintojen su-

jumisessa, opiskelutaidoissa ja motivaatiossa. Opiskelijan opiskelun ulkopuolinen elämäntilanne

luonnollisesti huomioidaan (Heikkilä, Nieminen, & Sauri, 2003). Tavoitteena on ratkaisujen etsimi-

nen, ei terapeuttinen suhde (Mikkonen, Eriksson, & Jyry, 2003). Opintopsykologit eivät siis pyri

päällekkäiseen työhön mielenterveyspalveluiden kanssa. Opintopsykologi toimii asiantuntijana

myös yliopistossa opetusta ja ohjausta suunniteltaessa ja organisoitaessa (Perttula ym., 2005, 2–3).

Tässä keskeistä on niin opiskelijoiden ja opettajien kouluttaminen kuin konsultointi. Opintopsyko-

login työ painottuu hieman eri tavoin opiskelijan opiskelujen eri vaiheissa, mutta voisi liittyä vähin-

täänkin seuraaviin alueisiin: opiskelijoiden vastaanottamiseen, opiskelijatuutoroinnin kehittämiseen,

HOPS-työskentelyyn, opettajatuutoroinnin kehittämiseen ja opiskelutaitokurssien järjestämiseen.

Yliopistossa ohjausta antavat ja ovat jo opintopsykologipalveluja ennen antaneet monet muut tahot.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita paitsi opettamaansa kurssiin liittyvissä tapaamisissa myös yksilö-

vastaanotoilla (Mikkonen ym., 2003). Myös opettajatuutorointi on lisääntynyt viime vuosikymme-

nellä, joskin sillä on edelleen monenlaisia muotoja. Opettajatuutorointi voi kohdistua opiskelun

kulun suunnittelemiseen, oppisisältöihin, opiskelutekniikkaan ja tiedeyhteisöön integrointiin. Toi-

seksi tiedekunnat tarjoavat ohjausta erityisesti tutkintorakenteisiin, opinto-oikeuksiin ja opintojen

korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat ohjausta työ-

elämätietoisuuden lisäämiseksi ja työelämään siirtymisen helpottamiseksi. Yliopisto-opiskelijan

käytettävissä ovat myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tarjoamat palvelut. Näin ollen lienee

järkevää pohtia myös opintopsykologipalvelujen suhdetta muihin yliopiston ohjaustahoihin opinto-

psykologipalvelujen tarvetta arvioitaessa.

Metakognitiivisten säätelystrategioiden ja opiskelustrategioiden osoittautuessa opiskelijan sisäistä

ominaisuutta enemmän tilannesidonnaisiksi yliopistolle lankeaa suuri vastuu rakentaa oppimisym-

päristö sellaiseksi, että se tukee opiskelijoiden opiskelutaitojen kehittymistä asiantuntijuuden vaati-

maan suuntaan. Opintopsykologin työn kannalta tämä tarkoittanee painopisteen suuntaamista opis-

kelijoille tarkoitettujen yksittäisten opiskelutaitokurssien sijasta enemmänkin yliopiston opiskelu-

ympäristöjen laajempaan kehittämiseen, opettajien kouluttamiseen ja konsultointiin. Tärkeää olisi
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kursseja ja opintokokonaisuuksia suunniteltaessa pohtia, kuinka teoriaa ja käytäntöä voitaisiin yh-

distää niin että opiskelijan ymmärtämys käsiteltävästä asiasta syvenee ja hänelle rakentuisi asian-

tuntemusta käsitellä myöhemmin koulutuksessa ja työssä kohtaamiaan ongelmia. Tärkeää on pohtia

myös sitä, mitkä tekijät tukevat metakognitiivisten taitojen kehittymistä.

Tutkimuksessa tuli esiin merkittäviä yhteyksiä henkilökohtaisten tavoitteiden kokemisen sekä opis-

kelutaitojen osalta. Arvioidut henkilökohtaiset tavoitteet liittyivät opiskelun lisäksi moniin muihin

elämänalueisiin, joten voidaan päätellä, että myös opiskelun ulkopuolisten tavoitteiden kokeminen

oli yhteydessä opiskelutaitoihin. Näin ollen on keskeistä, ettei opintopsykologien toiminta rajaudu

jyrkästi ainoastaan opiskeluun liittyviin kysymyksiin, vaan aiemman käytännön mukaisesti tärkeää

on ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne opiskelua laajemmin.

Henkilökohtaisten tavoitteiden kokemisen ja opiskelutaitojen väliset yhteydet saattavat avata opin-

topsykologille näkökulman lähestyä opiskeluun ja opiskelutaitoihin liittyviä ongelmia. Opiskelijan

tavoitteiden ja niihin liittyvien tuntemusten käsittely saattaa vaikuttaa myönteisesti myös opiskelijan

opiskelutaitoihin. Opiskelijan elämäntilanteen ja tavoitteiden laajempi käsittely mahdollistuu par-

haiten yksilövastaanotolla, jolloin voidaan keskittyä nimenomaan kyseisen opiskelijan tilanteeseen.

Opiskelijan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti ja hänen elämäntilanteensa monipuolinen käsittely

mahdollistuu (opinto)psykologin ammattitaidon pohjalta. Näin ollen opintopsykologipalvelujen voi

uskoa tuottavan lisäarvoa yliopistossa annettavaan ohjaukseen.

Tutkimus vahvisti tuloksia, joiden mukaan oppimisympäristö vaikuttaa opiskelijan opiskelutaitoihin

ja osoitti näin yliopisto-opetusta ajatellen kehittämisen paikan. Opetuksen kehittämisyksikkö ja

opintopsykologi voivat toimia tärkeänä tietoisuuden lisääjänä muun henkilökunnan keskuudessa

opetusta suunniteltaessa ja organisoitaessa. Toisaalta tutkimus osoitti, että henkilökohtaisilla tavoit-

teilla ja niiden kokemisella on yhteyttä opiskelijan opiskelutaitoihin. Näin ollen työ yksittäisen

opiskelijan kanssa vaikuttaa tarpeelliselta. Henkilökohtaisten tavoitteiden menetelmää voitaisiin

mahdollisesti soveltaa myös opintopsykologin yksilövastaanotolla, jotta opiskelija voisi selvittää

tavoitteitaan sekä motivaatiotaan ja tuntemuksia eri elämänalueisiin liittyvien tavoitteiden osalta

voitaisiin käsitellä. Samalla pystyttäisiin todennäköisesti vaikuttamaan myös opiskelijan opiskelu-

kykyyn ja opiskelutaitoihin. Henkilökohtaisten projektien menetelmää onkin suositeltu käytettäväk-

si tutkimuksen lisäksi myös ohjauksen välineenä (Salmela-Aro, 2002).
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