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Opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yhteyksien 
tunnistaminen sekä pedagogisen hyvinvoinnin 

tukeminen korkeakoulun opetusyhteisössä

Vesa Korhonen & Auli Toom

Artikkelin lähtökohtana on kahden aiemmin runsaasti tutki-
tun aiheen – opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja hyvin-
voinnin – keskeisten yhteisten ulottuvuuksien tunnistaminen 
valittujen teoreettisten mallien näkökulmasta. Tämän pohjalta 
hahmotellaan erityisesti myönteiseen, vahvuusperustaiseen 
ajatteluun perustuvaa mallinnusta kiinnittymisen ja hyvin-
voinnin ohjaukselliseen tukemiseen korkeakoulun opetusyh-
teisöissä. Yhteisönäkökulmasta opintoihin kiinnittymisen ja 
hyvinvoinnin osatekijöiden voidaan katsoa olevan sidoksissa 
kokonaisvaltaiseen pedagogiseen hyvinvoinnin tukemiseen, joka 
käytännössä toteutuu opiskelijan ja opiskeluun liittyvien yh-
teisöjen välisissä suhteissa ja vuorovaikutustilanteissa. Näihin 
voitaisiin systemaattisesti ja proaktiivisesti vaikuttaa koulutuk-
sen organisaatiossa, rakenteissa ja järjestämisessä opetussuunni-
telman, opettajien ja tutkijoiden opetusosaamisen, oppimisläh-
töisten pedagogisten käytäntöjen sekä laadukkaan pedagogisen 
vuorovaikutuksen keinoin. 

Johdanto
Korkeakouluopiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen on osoittautunut kes-
keiseksi ilmiöksi haluttaessa ymmärtää yliopisto-oppimiseen ja -opetukseen 
kytkeytyviä prosesseja sekä yksittäisten opiskelijoiden että yhteisön kannalta 
(Mäkinen 2012; Korhonen 2012; Poutanen ym. 2012). Aiemmissa kiinnitty-
misen teoreettisissa ja tutkimuksellisissa jäsennyksissä on tuotu esille opiske-
lijan kokonaisvaltaisen kokemuksen näkökulmasta kognitiivisia, emotionaa-
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lisia, behavioraalisia ja sosiokulttuurisia elementtejä (Coates 2007; Trowler 
2010; Kahu 2013). Näissä on nähtävissä sekä yksilöllisten että yhteisöllisten 
tekijöiden merkitys opintoihin kiinnittymistä tuottavina ja vahvistavina osa-
tekijöinä.

Yksilölliset psykologiset tekijät liittyvät esimerkiksi opiskelijan lähtötie-
toihin ja -taitoihin sekä kokemuksiin opetus-oppimiskonteksteista, jotka vai-
kuttavat oppimisen ja opiskelun lähestymistapoihin ja niiden kehittymiseen 
(Entwistle 1997; Biggs 1993; 2003). Yhteisöjen vaikutus näkyy muun muassa 
kiinnittymistä vahvistavien rikastavien käytäntöjen luonteessa. Näistä useat 
ovat juuri yhteisöllisiä käytäntöjä, esimerkiksi pitkäkestoiset oppimisyhteisöt, 
yhteisölliset tehtävät ja projektit, opiskelijoiden toiminta yhdessä kokeneiden 
tutkijoiden kanssa (ks. Kuh ym. 2006; Kuh 2008) sekä opiskelijoiden rekry-
toiminen mukaan erilaisiin ammatillisiin rooleihin, kuten tutkimusharjoit-
telijaksi, osana opintoja. Vastaavia yhteisöllisiä käytäntöjä ovat myös sosiaali-
sen median harjoittelu ja hyödyntäminen työllistymistä tukevien kontaktien 
luomiseen sekä opiskelijoiden tuettu osallistuminen yliopiston päätöksen-
tekoprosesseihin (Nygaard ym. 2013). Opintoihin vahvasti kiinnittyneet opis-
kelijat usein korostavat sosiaalisten suhteiden ja yhteistyön merkitystä opiske-
lussaan (ks. Coates 2007).

Opiskelijoiden hyvinvointia ei ole toistaiseksi juuri tarkasteltu opintoi-
hin kiinnittymisen yhteydessä, vaikka ne monin tavoin ilmiöinä ja prosessei-
na sivuavat toisiaan. Perinteisesti hyvinvointi käsitteenä on liitetty ihmisen 
kokeman psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin kokonaisuuteen 
(Meriläinen ym. 2008). Opetuksen ja oppimisen ympäristöissä hyvinvoin-
nin katsotaan rakentuvan moniulotteisten psykologisten ja toiminnallisten 
prosessien sekä toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutuksesta (ks. 
Pietarinen, Soini & Pyhältö 2008), mikä vastaa myös käsityksiä opintoihin 
kiinnittymisestä (vrt. Mäkinen 2012; Korhonen 2012; 2014). Monet kor-
keakouluopiskelijoiden hyvinvointia tai terveyttä koskevat tutkimukset ovat 
kuitenkin keskittyneet pääosin hyvinvointia heikentäviin asioihin tai hyvin-
voinnin vähäisyyteen, kuten terveyttä haittaavaan riskikäyttäytymiseen, op-
pimisvaikeuksiin tai psyykkiseen oireiluun, jaksamisongelmiin ja kuormittu-
miseen (Laaksonen 2005; Kunttu & Pesonen 2012), kiusaamiskokemuksien 
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yleisyyteen ja luonteeseen (Pörhölä 2011) tai yksinäisyyteen (Kunttu, Pesonen 
& Saari 2016). Toistaiseksi hyvinvoinnin ja muiden opiskelun osa-alueiden 
välisiä yhteyksiä on eniten tarkasteltu hyvinvointia haittaavien tekijöiden nä-
kökulmasta (esim. Salmela-Aro & Kunttu 2010; Johnson ym. 2014), joten on 
tarpeen tunnistaa sekä kiinnittymiseen että hyvinvointiin liittyviä myönteisiä 
vahvistavia prosesseja ja tekijöitä.

Opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yhteyksiä tarkastellaan tässä 
teoreettis-käsitteellisessä artikkelissa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä näkökulmia 
yhdistäen. Laajasti opetusyhteisöjen näkökulmasta tarkasteltuna opintoihin 
kiinnittymisen ja hyvinvoinnin ulottuvuuksien voi katsoa olevan sidoksissa 
kokonaisvaltaiseen pedagogiseen hyvinvoinnin viitekehykseen, joka käytän-
nössä rakentuu opiskelijan ja opiskeluun liittyvien yhteisöjen välisissä suhteissa 
ja vuorovaikutustilanteissa (vrt. Pyhältö ym. 2010). Vaikka korkeakouluopis-
kelijoiden opintoihin kiinnittyminen ja hyvinvointi ovat keskeisiä asioita, tois-
taiseksi tiedetään hyvin vähän niiden mahdollisesta keskinäisestä yhteydestä 
tai siitä, millainen monitahoinen suhde niillä on pedagogiseen hyvinvoinnin 
ohjaukselliseen ja yhteisölliseen tukemiseen. 

Tässä yhteydessä tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden opintoihin kiin-
nittymistä ja hyvinvoinnin rakentumista valikoitujen teorianäkökulmien 
avulla sekä niiden kokonaisvaltaista yhteisöllistä tukemista. Artikkelissa jä-
sennetään kiinnittymistä ja hyvinvointia rakentavia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
osatekijöitä pedagogisen hyvinvoinnin lähtökohtina. Tämän jälkeen hahmo-
tetaan korkeakouluopiskelijan kiinnittymisen ja hyvinvoinnin laajaa pedago-
gisen hyvinvoinnin systeemisen tukemisen viitekehystä, minkä avulla opis-
kelijoiden kiinnittymiseen ja hyvinvointiin liittyvät kriittiset tekijät voidaan 
ottaa tietoiseksi kehittämisen kohteeksi korkeakoulun opetusyhteisössä.

Opintoihin kiinnittymisen rakentuminen
Kiinnittymiselle on olemassa useita teoreettisia jäsennyksiä, joita on käytetty 
empiiristen tutkimus- ja arviointiaineistojen kokoamisen viitekehyksenä. Esi-
merkiksi Mäkisen (2012) tulkinta opiskelija-aineiston pohjalta painottaa opis-
kelijan aktiivista ja vastuullista toimijuutta oman oppimisensa edistämisessä ja 
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toisaalta opetus-oppimisyhteisön dialogista ja osallistavaa toimintakulttuuria. 
Wengerin (1998) käytäntöyhteisöteorian pohjalta tämän artikkelin ykköskir-
joittajan muotoileman kiinnittymismallin lähtökohtana on se, että opintoihin 
kiinnittymisessä opiskelijan ja hänen opiskeluunsa vaikuttavien lähiyhteisöjen 
välille syntyy opiskeluprosessia vahvistavia sidoksia (Korhonen 2012; 2014). 
Tämän kiinnittymistä tuottavan prosessin ansiosta opiskelijan ja opintoalan 
väliset kytkökset vähitellen laajenevat ja opinnoissa pysyminen ja opintojen 
sujuva toteuttaminen paranevat.

Kiinnittymisen kaksi rakentavaa perusprosessia, yksilöllinen ja yhteisöl-
linen, on tässä mallissa jäsennetty kumpikin kahteen keskeiseen osatekijään. 
Yksilölliseen kiinnittymistä vahvistavaan prosessiin mallissa (kuvio 1) liitty-
vät akateemisten taitojen haltuunotto ja opintojen henkilökohtaisen merki-
tyksen löytyminen (Korhonen 2014). Akateemiset taidot toimivat opiskelijan 
kannalta opintoihin kiinnittymisen välineenä (Poutanen ym. 2012). Opiske-
lijan on tärkeä hallita korkeakouluopiskelussa tarvittavia akateemisia taitoja 
tietyiltä osin jo opintoja aloitettaessa, sillä muutoin hän ei pysty opiskelemaan 
ja etenemään yliopisto-opinnoissa (vrt. Hyytinen, Toom & Postareff arvioi-
tavana). Korkeakouluopiskelussa tarvittavia akateemisia taitoja ovat muun 
muassa kriittisen ajattelun taidot (Hyytinen ym. 2015; Utriainen ym. 2016), 
akateemiset tekstitaidot (ks. Kiili & Mäkinen 2011) sekä opiskelun ja oppimi-
sen itse- ja yhteissäätelyn taidot, joihin kuuluvat muun muassa taidot säädellä 
omaa ja yhteisöllistä opiskelua, motivaatiota ja tunteita (esim. Vermunt 1998; 
2005; Virtanen ym. 2010; Hadwin & Oshige 2011; Saariaho ym. 2016).

Opintojen henkilökohtainen merkitys toimii puolestaan kiinnittymisen 
edellytyksenä (Poutanen ym. 2012). Opintojen merkitystä on aiemmin opis-
kelijatutkimuksessa tarkasteltu erityisesti orientaatio-käsitteen kautta, jol-
loin yleisorientaatio opiskeluun on määritelty sellaiseksi tulkintakehikoksi, 
jonka mukaisesti opiskelija suhteuttaa opiskelua omaan elämänkenttäänsä. 
Tässä tulkintakehikossa vaikuttavat esimerkiksi oppijan elämismaailma, 
maailmankuva ja hänen oma minäkuvansa. (Ks. Mäkinen, Olkinuora & 
Lonka 2004.) Opiskelijat rakentavat usein yliopisto-opintojen merkitystä 
omien tavoitteidensa, kiinnostuksen kohteidensa ja tulevaisuudenkuviensa 
kannalta ( Horstmanshof & Zimitat 2007) ja vertaavat näitä mielikuvia kor-
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keakouluopiskelun tuottamiin kokemuksiin. Opintojen merkitykseen voi yh-
distyä hyvin moni asia, kuten ammatin hankkiminen, tutkinnon saaminen, 
sivistyminen, itsensä kehittäminen sekä ystävyyssuhteiden ja kontaktien luo-
minen (Poutanen ym. 2012).

Yhteisölliseen kiinnittymistä tuottavaan prosessiin nivoutuvat kiinnit-
tymismallissa (kuvio 1) osallistuminen opintoihin liittyviin yhteisöihin ja 
akateemisen opetus-oppimisyhteisön sosiaalistavat ohjauksen sosiaaliset käy-
tännöt (Korhonen 2014). Syvenevä osallistuminen opintoihin liittyviin yhtei-
söihin toimii kiinnittymisen rakentajana (Poutanen ym. 2012). Osallistumi-
sen ja edelleen osallisuuden kokemukset korkeakouluopiskelussa voivat syntyä 
sekä varsinaisen opetuksen yhteydessä että osallistumisena opiskelijoiden itse 
organisoimiin opiskelua tukeviin tai muihin sosiaalisiin vertaisyhteisöihin 
(Poutanen ym. 2012). Laven ja Wengerin (1991) ajattelua mukaillen asteittain 
syvenevän osallistumisen ja kasvavan osallisuuden turvin opiskelijan on mah-
dollista rakentaa omaa asiantuntijuuttaan, tulla yhä keskeisemmäksi toimijak-
si sekä vaikuttaa yliopistoyhteisöön tärkeäksi kokemillaan tavoilla.

Yhteisössä toteutuvat ohjauksen sosiaaliset käytännöt toimivat puolestaan 
kiinnittymisen mahdollistajana (Poutanen ym. 2012). Korkeakouluopiske-
luun voi kuulua toisaalta yksisuuntaisia opetustilanteita, kuten massaluentoja 
ja kirjakuulusteluja, mutta toisaalta myös ohjattuja pienryhmäkursseja, pari- ja 
ryhmätenttejä, pitkäkestoisia seminaareja sekä opetus- ja tutkimusharjoitte-
lua. Vastavuoroisen toiminnan aste vaihtelee eri ohjauksen ja opetuksen muo-
doissa, ja myös käytäntöyhteisöjen syntymisen mahdollisuudet vaihtelevat. 
Niille joko annetaan tilaa akateemisessa opiskelussa tai niille ei ole mahdol-
lisuuksia, jos yksisuuntaiset massaluennot ja vastaavat käytännöt hallitsevat. 
Opiskelijat voivat ohjata myös toisiaan opiskelua tukevissa vertaisyhteisöissä, 
esimerkiksi opiskelijoiden toteuttamissa lukupiireissä. (Poutanen ym. 2012.)



136

Vesa Korhonen & Auli Toom

Vesa Korhonen, Johanna Annala & Pirjo Kulju (toim.)

Yksilöllinen ja yhteisöllinen prosessi yhdessä muodostavat opiskelussa sen 
perustan, jolle rakentuvat kiinnittävään oppimiseen liittyvät kaksi perus-
elementtiä (kuvio 1): kuulumisen tunne ja vahvistuva identiteetti (Korhonen 
2012; 2014). Kuulumisen tunne toimii kiinnittymisen syventäjänä, ja se syn-
tyy pitkän ajan kuluessa kokemusten pohjalta (Poutanen ym. 2012). Yliopis-
to-opiskelijoiden kokemusten perusteella on tullut esille, että kuulumisen tun-
ne tavallisesti rakentuu monien kohtaamisten ja toistuvan yhdessä tekemisen 
varaan hitaasti pitkän ajan kuluessa. Kuulumisen tunteen muodostuminen 
on siten sidoksissa osallisuuden kokemiseen korkeakoulutuksen yhteisöissä. 
Kuulumisen tunteen ansiosta opiskelijat kokevat kuuluvansa sosiaaliseen ver-
taisyhteisöön, akateemiseen opetus-oppimisyhteisöön ja jossain määrin myös 
akateemiseen tutkimusyhteisöön (Poutanen ym. 2012). Kuulumisen tunne ja 
tavat (sense of belonging; modes of belonging) ovat esillä myös Wengerin (1998, 
173–175, 183–187) käytäntöyhteisöteoriassa jaettuihin käytäntöihin liittyvän 
aktiivisen osallistumisen tuloksena.

Kuvio 1. Opintoihin kiinnittymisen prosessi yksilöllisen ja yhteisöllisen 
prosessin yhteisvaikutuksena (Korhonen 2014)

Opintojen 
merkitys

KIINNITTYMINEN

Identiteetti

Osallistu-
minen

Kuulumisen tunne

Sosiaaliset käytännöt

Akateemiset 
taidot

Yhte
isö

tYksilö
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Opiskelijan identiteetti rakentuu puolestaan kiinnittymisen tuotoksena, ja 
se on vielä pitkäkestoisempi prosessi (Poutanen ym. 2012). Opiskelijat saatta-
vat reflektoida runsaasti sitä, millaisia yliopisto-opiskelijoita he kokevat ole-
vansa, millaisia opiskelijoita he haluaisivat olla tai millaisia heidän oletetaan 
yliopistolla olevan (Poutanen ym. 2012). Opiskelijoiden kokemuksissa iden-
titeetti yliopistossa muotoutuu erilaisista opiskelukokemuksista, jotka voivat 
olla myönteisiä tai kielteisiä ja vaikuttavat suunnanottoihin oman identitee-
tin kannalta. Wengerin (1998) mukaan saavuttaessaan aktiivisen toimijuuden 
aseman sosiaalisen yhteisön käytännöissä yksilö jatkuvasti luo jaettua iden-
titeettiä osallistumalla toimintaan ja tuottamalla kontribuutionsa yhteisön 
käytänteisiin. Siksi onkin olennaista, että opiskelija pääsee osalliseksi asian-
tuntijuutta tuottavista jaetuista käytänteistä ja merkityksistä akateemisessa 
opetus-oppimisyhteisössä.

Hyvinvoinnin ulottuvuuksien paikantaminen 
ja yhteydet kiinnittymiseen

Tässä yhteydessä luodaan vaihtoehtoista tulkintaa hyvinvoinnin ulottuvuuk-
sista tarkastelemalla sellaisia yksilöllisiä (psykologisia) ja yhteisöllisiä (sosiaali-
sia) tekijöitä, jotka ovat hyvinvointia vahvistavia ja joiden avulla voidaan hah-
mottaa myös kiinnittymisen ja hyvinvoinnin mahdollisia keskinäisiä yhteyksiä 
korkeakouluopiskelussa ja oppimisessa. Tämä luo uudenlaista tulkintaa kiin-
nittymisen ja hyvinvoinnin vastavuoroisista myönteisistä yhteyksistä. Tarkas-
telua varten on haettu neljä erilaista hyvinvointimallia tai -teoriaa, jotka kukin 
lähestyvät hyvinvointia myönteisten, monidimensionaalisten ominaisuuksien 
kautta. Tarkastelun tavoitteena on samalla löytää ja tunnistaa yhteisiä dimen-
sioita edellä kuvattuun kiinnittymisen prosessimalliin (vrt. Korhonen 2014).

Ensimmäinen tarkasteltavista hyvinvointimalleista perustuu positiivisen 
psykologian suuntaukseen, joka on viime aikoina saanut runsaasti huomiota 
hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen piirissä. Suuntauksessa korostuvat myön-
teiset hyvinvointia tuottavat tekijät ja muun muassa omien vahvuuksien tietoi-
nen tunnistaminen (esim. Seligman & Csíkszentmihályi 2000; Uusitalo-Mal-
mivaara 2014). Positiivisen psykologian pohjalta Seligman (2011) on esitellyt 
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niin sanotun PERMA-mallin, jossa ihmisen psykologinen koettu hyvinvointi 
on jaettu viiteen keskeiseen ulottuvuuteen: positiivisiin tunteisiin (positive 
emotions, P), omistautumiseen ja kiinnittymiseen toimintaan (engagement, E), 
positiivisiin suhteisiin (positive relationships, R), merkitykseen (meaning, M) ja 
tavoitteelliseen suoriutumiseen (accomplishment, A). Seligmanin (2011) mie-
lestä nämä toisiaan täydentävät perusulottuvuudet tuottavat kokonaisvaltai-
sesti hyvinvoinnin kokemuksen. Tätä ajattelutapaa on sovellettu esimerkiksi 
työhön ja työyhteisöihin liittyvän hyvinvoinnin ja voimavarojen kehittämi-
sessä (ks. Uusiautti & Määttä 2014) ja siihen on liitetty muun muassa työn 
ilon (Manka 2012) ja työn imun (Hakanen 2005) tyyppisiä käsitteitä. Nuoria 
korkeakouluopiskelijoita on tutkittu PERMA-malliin perustuvalla mittarilla 
(Kern ym. 2014) ja mallin ulottuvuuksilla on todettu olevan monia korrelatii-
visia yhteyksiä nuorten opiskelijoiden elämäntyytyväisyyteen, toiveikkuuteen 
ja fyysisiin voimavaroihin.

Nuorten hyvinvoinnin tukeminen on ollut yleisesti laajan tutkimuskiin-
nostuksen kohteena, ja toinen esimerkki systemaattisesta pyrkimyksestä jäsen-
tää hyvinvointimallia tutkimuksen viitekehykseksi on Uudessa-Seelannissa 
laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitetty opiskelijan hyvinvointimalli 
(student well-being model, SWBM), jota on ajateltu erityisesti toisen asteen kou-
lutuksessa olevien nuorten hyvinvoinnin tarkastelun viitekehykseksi (Soutter 
ym. 2014). Malli on luonteeltaan yleinen ja sovellettavissa korkeakouluopiske-
lijoillekin. Oppijan hyvinvointimallin kolme keskeistä toisiinsa kytkeytyvää 
ulottuvuutta ovat oleminen (being), muihin liittyminen (relating) ja resurssien 
omaaminen (having). Näihin hyvinvointiulottuvuuksiin vaikuttavina proses-
seina tuodaan esille muun muassa oppijan oman toiminnan ( functioning) ja 
pyrkimysten (striving) välinen vuorovaikutus, joka vaikuttaa hyvinvoinnin ti-
lannekohtaisiin kokemuksiin. Soutter kollegoineen (2014) katsoo mallinnuk-
sen tausta-ajattelun perustuvan systeemiseen näkemykseen nuoren kehitykses-
tä ja Bronfenbrennerin (1979) ajatteluun eri kontekstien – myös koulutuksen 
ulkopuolisten – vaikutuksesta oppimiseen ja kehitykseen. Mielenkiintoisella 
tavalla Soutterin ja hänen tutkijatovereidensa (2014) hyvinvointimallilla on 
yhtymäkohtia suomalaisen sosiologin Erik Allardtin (1993) tunnettuun elä-
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mänlaatua kuvaavaan jaotteluun, jonka osatekijöiksi hän nimesi omistamisen 
(having), rakastamisen (loving) ja olemisen (being). 

Kolmantena hyvinvointimallina koherenssin tunne (sense of coherence) on 
usein sovellettu näkökulma, kun hyvinvointia on tarkasteltu erityisesti elä-
mänhallinnan näkökulmasta (esim. Honkinen 2009; Vastamäki 2009). Elä-
mänhallinnan eli koherenssin tunne perustuu Antonovskyn (1987; 1993) ke-
hittelemään salutogeeniseen lähestymistapaan, jossa painotetaan terveyttä ja 
voimavaratekijöitä sairauksien ja muiden negatiivisesti leimaavien tekijöiden 
sijaan. Antonovsky (1987) on jakanut koherenssin tunteen kolmeen osa-aluee-
seen eli ymmärrettävyyteen, hallittavuuteen ja mielekkyyteen. Ymmärrettä-
vyys merkitsee sisäisten ja ulkoisten asioiden johdonmukaisuutta, järkevyyttä 
ja selitettävyyttä yksilön kannalta. Hallittavuus tarkoittaa uskoa siihen, että 
on käytettävissä riittävästi voimavaroja vaatimuksiin vastaamiseksi. Mielek-
kyys puolestaan merkitsee käsitystä siitä, että vaatimukset ovat mielekkäitä 
ja vaivannäön arvoisia. (Antonovsky 1987.) Koherenssin tunteen katsotaan 
kuvaavan hyvinvointia psykososiaalisesta suunnasta, jossa sekä yksilölliset 
psykologiset tekijät että yhteisölliset sosiaaliset tekijät ovat olennaisia. Vaikka 
kokemus koherenssin tunteesta eri osa-alueineen on hyvin henkilökohtainen, 
sosiaaliset ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat koherenssin 
tunteen kehittymiseen sisäisten tekijöiden ohella vahvistavasti tai heikentäväs-
ti. Esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa on todettu vahvem-
man koherenssin tunteen olevan yhteyksissä paremmaksi koettuun työkykyyn 
(Ala-Poikela & Ravantti 2014) tai vastaavasti omaan työhön liittyvien vaiku-
tusmahdollisuuksien, työtyytyväisyyden tai hyvän ilmapiirin olevan yhteyk-
sissä vahvistuvaan koherenssin tunteeseen (Herno 2000). 

Neljäs hyvinvointia kuvaava teoreettinen malli on Carol Ryffin (1989; Ryff 
& Keyes 1995) kehittämä ja empiirisesti testattu psykologisen hyvinvoinnin 
malli, joka koostuu kuudesta erillisestä dimensiosta ja kuvaa ihmisen myöntei-
siä puolia ja mielikuvia psykologisesta minästä. Nämä dimensiot ovat itsensä 
hyväksyminen (self-acceptance) ja myönteiset arviot omasta elämänkulusta, 
tunne ihmisenä kasvamisesta ja kehittymisestä (personal growth), uskomuk-
set oman elämän tarkoituksellisuudesta ja merkityksestä (purpose in life), 
positiiviset suhteet ja niiden yllä pitäminen muihin (positive relations with 
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 others), voimavarat hallita toimintaympäristöään ja elämäänsä ( environmental 
 mastery) sekä tunne autonomiasta ja itsemääräytymisestä (autonomy). Psy-
kologisen hyvinvoinnin mallia on testattu malliin perustuvalla mittarilla eri 
ikäryhmiin kuuluvien aikuisten miesten ja naisten parissa (Ryff 1989; Ryff & 
Keyes 1995) ja todennettu edellä mainittuihin dimensioihin perustuvien skaa-
lojen toimivuus. Monidimensionaalinen psykologinen hyvinvointimalli on si-
ten sovellettavissa myös eri ikäryhmiä käsittävään korkeakouluopiskelijoiden 
kohdejoukkoon. Aiemmissa tutkimuksissa psykologisen hyvinvointimallin 
dimensioilla on todennettu yhteyksiä muun muassa onnellisuuden tunteisiin 
ja tunteiden hallintaan, itsearvostukseen, moraaliin sekä elämäntyytyväisyy-
teen (Ryff 1989; Ryff & Keyes 1995), joten malli sopii myönteisiä hyvinvointi-
näkökulmia painottaviin tarpeisiin. Malli liittyy myös laajempaan subjektii-
vista hyvinvointia korostavaan tutkimussuuntaan edellä mainitun positiivisen 
psykologian alueella (Diener ym. 2009).

Vertailtujen hyvinvointia kuvaavien teoreettisten mallien pohjalta voidaan 
tunnistaa sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä dimensioita, jotka vastaavat edellä 
kuvatun kiinnittymismallin (Korhonen 2012; 2014) dimensioita (ks. tauluk-
ko 1). Kiinnittymismallin yksilöllistä prosessia kuvaavaa opintojen henkilö-
kohtaisen merkityksen tiedostamista vastaa hyvinvointiteorioista johdettu di-
mensio merkityksellisyys ja elämän tarkoituksellisuus, jossa kiinnittymiseen 
liittyvä merkityksen tiedostaminen laajenee kokemukseen, että opinnot ovat 
oman elämänsuunnittelun kannalta mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia. 
Myös yksilöltä vaadittavien akateemisten taitojen hallinta laajenee hyvinvoin-
tiin liittyväksi hallinnan ja onnistumisen tunteeksi, jossa oman pystyvyyden 
ja toimintaympäristön hallinnan kokemukset ovat keskeisiä.

Vastaavasti yhteisöllistä prosessia kiinnittymismallissa kuvaava syvenevä 
osallistuminen opintoihin liittyviin yhteisöihin, esimerkiksi vertaisyhtei-
söihin, rakentaa kiinnittymistä ja laajenee hyvinvointiteorioiden perusteella 
myönteisten sosiaalisten suhteiden tuottamaksi hyvinvointia ylläpitäväksi ko-
kemukseksi. Samoin akateemisen opetus-oppimisyhteisön kiinnittymistä tu-
kevat sosiaaliset käytännöt laajenevat hyvinvointiteorioiden perusteella sosiaa-
lisiksi yhteyksiksi toimintaan ja organisaatioon, mikä edelleen voi vahvistaa 
omistautumista opiskelutoiminnalle ja koettua hyvinvointia. Hyvinvointiteo-
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rioiden ansiosta näkökulma laajenee opiskelijan elämän huomioimiseen koko-
naisvaltaisesti eikä rajoitu ainoastaan akateemisen kontekstin, päämäärien ja 
toimintatapojen tarkastelemiseen.

Taulukko 1. Hyvinvointiteorioiden vertailua ja hyvinvointiulottuvuuksien paikannus

Hyvinvointiulot-
tuvuus

PERMA-malli
(Seligman 2011; 
Kern ym. 2014)

Oppijan hyvin-
vointimalli
(Soutter ym. 
2014), elämänlaa-
tu (Allard 1993)

Elämänhallin-
ta (sense of 
 coherence)
(Antonovsky 
1987; 1993)

Psykologinen 
hyvinvointimalli
(Ryff 1989; Ryff 
& Keyes 1995)

Merkityksellisyys 
ja elämän tarkoi-
tuksellisuus

Merkitys Mielekkyys Elämän tarkoituk-
sellisuus (purpose 
in life)

Hallinta ja tunne 
onnistumisista

Pystyminen ja 
suoriutuminen 
(accomplishment)

Ymmärrettävyys, 
hallittavuus

Toimintaympä-
ristön hallinta 
(environmental 
mastery)

Myönteiset 
sosiaa liset 
suhteet 

Positiiviset suhteet 
muihin

Rakastaminen, 
ihmissuhteet 
(loving)

Positiiviset suhteet 
muihin (positive 
relations with 
others)

Sosiaaliset 
yhtey det 
toimintaan ja 
organisaatioon

Omistautuminen, 
kiinnittyminen 
toimintaan 
( engagement)

Toiminnan ja 
pyrkimysten 
vuorovaikutus

Positiivinen 
minäkäsitys ja 
itsearvostus

Positiiviset tunteet Oleminen (being) Itsensä hyväksy-
minen (self- 
acceptance),
ihmisenä kasva-
minen (personal 
growth),
autonomia

Kuulumisen 
kokemus

Liittyminen 
(relating)

Kehittyvä kohe-
renssin tunne 
voimavarana

Resurssien 
omaaminen 
(having), erityisesti 
ei-aineelliset voi-
mavaratekijät

Elämänhallinta 
toimintaympä-
ristöön liittyvänä 
koherenssin 
tunteena
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Yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksesta pitkällä aika-
välillä syntyvä opintoihin kiinnittyminen kuulumisen tunteena ja identiteet-
tinä sen sijaan käsitteellistyy hyvinvointiteorioiden pohjalta uudella tavalla 
(ks. taulukko 1). Opiskelijan identiteetti, esimerkiksi kehittyvä asiantuntija-
identiteetti, rakentuu vähitellen kiinnittymisen tuotoksena (ks. Poutanen 
ym. 2012; Korhonen 2014), mutta hyvinvointiteorioiden pohjalta dimensiossa 
painottuu positiivisen minäkäsityksen ja itsearvostuksen merkitys kehitty-
mässä olevalle opiskelijan asiantuntijaidentiteetille. Tämä tuo konkreettisesti 
esille kiinnittymisen ja hyvinvoinnin kannalta olennaisen kysymyksen, missä 
määrin opiskelijan potentiaalisia valmiuksia, itsetuntemusta sekä realistisia 
tulevaisuudenodotuksia tuetaan opintojen aikana ja tarjotaanko tähän mah-
dollisuuksia (vrt. Mäkinen & Annala 2011). Tämä nostaa myös tarkasteluun 
opiskelijan aikai sempien opiskelukokemusten merkityksen asiantuntijuuden 
ja identiteetin rakentumisessa sekä aidosti hyvinvoinnin ja kiinnittymisen vä-
lisen suhteen kausaalisuuden ja vastavuoroisuuden.

Kuulumisen tunne toimii kiinnittymisen syventäjänä, ja se rakentuu myös 
pitkän ajan kuluessa karttuvien sosiaalisten kokemusten pohjalta (Poutanen 
ym. 2012; Korhonen 2014). Hyvinvointiteorioiden pohjalta kuulumisen tun-
teen voi tarkentaa kuulumisen kokemukseksi, sillä sosiaaliset kontaktit, liit-
tyminen muihin sekä ylipäätään ihmissuhteet ovat kiinnittymistä ja hyvin-
vointia vahvistavia tekijöitä sekä opiskelukontekstissa että sen ulkopuolella. 
Tämä jälleen laajentaa tarkastelua opiskelijan koko elämismaailmaan pelkän 
akateemisten opintojen ja opiskelun kontekstin sijaan.

Hyvinvointiteorioiden pohjalta kolmantena pitkällä aikavälillä rakentuva-
na dimensiona voi pitää kehittyvää koherenssin tunnetta, joka on voimavara 
opiskelussa. Kyseessä on vahvasti yksilön voimavaroihin ja elämänhallintaan 
liittyvä näkökulma, joka on hyvinvoinnin kannalta tarpeellinen lisä, kun 
verrataan opiskeluprosessia sääteleviä tekijöitä sekä toimintaympäristön eli 
opiskelukontekstin vaatimuksiin ja haasteisiin että laajasti siihen, miten opis-
kelijan elämäntilanne vaikuttaa opiskeluun. Kehittyvää koherenssin tunnetta 
säätelevät tekijät voivat siten olla korkeakoulun sisäisiä opiskeluun liittyviä, 
mutta myös opiskelijan terveyteen, perhetilanteeseen sekä yhteiskunnan ja 
työelämän muutoksiin kytkeytyviä (vrt. Mäkinen & Annala 2011). Edellä 
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mainitut vaikutukset voivat näkyä sekä opintoihin kiinnittymisessä että koe-
tussa hyvinvoinnissa ja elämänhallinnassa. Vahvan koherenssin tunteen on 
esimerkiksi osoitettu olevan yhteydessä hyvään terveyteen ja vahvaan stressin-
hallintakykyyn (Vastamäki 2009). Vahva kokemus omasta koherenssin tun-
teesta oletettavasti heijastuu vahvana kiinnittymisenä ja voimavaroina opin-
toihin, mutta toisaalta vahva kiinnittyminen opintoihin voi myös osaltaan 
vahvistaa kehittyvää koherenssin tunnetta ja koettua hyvinvointia. 

Kiinnittymisen ja hyvinvoinnin vastavuoroiset yhteydet ja 
pedagogisen hyvinvoinnin systeeminen tukeminen

Korkeakouluopiskelijan kiinnittyminen opintoihin ja hyvinvointi – tai nii-
hin liittyvät haasteet – ovat opiskelijan opiskelun, opintojen edistymisen sekä 
opinnoissa karttuvan akateemisen osaamisen kannalta olennaisia tekijöitä 
(Salmela-Aro & Nurmi 2007). Pedagoginen hyvinvointi on moniulotteinen 
käsite, ja se kuvaa kiinnittymisen ja hyvinvoinnin rakentumista osana sellai-
sia pedagogisia prosesseja, joissa yksilöllä ja yhteisöllä on mahdollisuus oppia 
ja hyödyntää hyvinvointia tukevia ajattelun ja toiminnan strategioita ja joissa 
pyritään systeemisesti ja proaktiivisesti myös kehittämään toimijuutta ja osal-
lisuutta tukevaa toimintaympäristöä (Pietarinen ym. 2008; Meriläinen ym. 
2008; Pyhältö, Soini & Pietarinen 2010). Korkeakoulukontekstissa opiskelija 
voi vaikuttaa merkittävästi omaan opintoihin kiinnittymiseensä ja hyvinvoin-
tiinsa esimerkiksi tavoitteellisella opiskelulla, säännöllisillä työskentelytavoil-
la ja aktiivisella osallistumisella. Jossain määrin tämä on omiaan edistämään 
myös vertaisopiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä ja hyvinvointia. Vielä 
olennaisemmin kiinnittymiseen ja hyvinvointiin korkeakoulukontekstissa voi 
vaikuttaa opettajista, tutkijoista sekä opintohallinnon ja ohjaus- ja neuvonta-
palvelujen henkilöstöstä koostuva opetusyhteisö, joka voi tietoisesti hyödyntää 
opiskelijan oppimista ja opinnoissa edistymistä tukevia pedagogisia toiminta-
tapoja ja ohjauskäytäntöjä ja rakentaa opiskelijoille tarkoituksenmukaista op-
pimisympäristöä. Sen vuoksi onkin tärkeää luoda opetusyhteisön toiminnan 
tueksi pedagogisen hyvinvoinnin viitekehys, joka pohjautuu myönteiseen ja 
vahvuuksia korostavaan ajatteluun. 
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Edellisissä alaluvuissa kuvattujen kiinnittymismallin (Korhonen 2012; 
2014) ja hyvinvointiteorioiden vertailun avulla voidaan visualisoida kiinnit-
tymisen ja hyvinvoinnin kehät (ks. kuvio 2). Kuvion vasen puoli ilmentää 
yksilöllisten ja oikea puoli yhteisöllisten kiinnittymiseen ja hyvinvointiin 
liittyvien tekijöiden vaikutuksia opiskelijan elämismaailmassa, johon kuulu-
vat opiskelu- ja elämäntilanne, tavoitteet ja tulevaisuushorisontti. Tämä mal-
linnus luo laajan perustan pedagogisen hyvinvoinnin viitekehykselle, jonka 
olennaisia elementtejä vahvistuva opiskelijan kiinnittyminen ja hyvinvointi 
mielestämme ovat. Hyvinvointinäkökulman ansiosta tarkastelu laajenee sa-
malla akateemisista opinnoista ja opiskelukontekstista erityisesti opiskelijan 
elämismaailmaan, ja näin tarjoutuu välineitä ymmärtää ja tukea opiskelijaa 
kokonaisvaltaisesti pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Yksinkertaisuuden vuoksi kiinnittymisen ja hyvinvoinnin kehät on piir-
retty kuviossa 2 sisäkkäin, mutta niiden yhteydet on ymmärrettävä pikemmin-
kin limittäisinä ja vastavuoroisina. Kuvion keskiössä ovat hyvinvointiteorioita 
vertailemalla uudelleen käsitteellistetyt keskeiset ulottuvuudet. Ne kuvaavat 
opiskeluprosessin aikana rakentuvia osatekijöitä, jotka todennäköisesti vah-
vistavat sekä kiinnittymisen että hyvinvoinnin kokemuksia. Keskiössä olevat 
tekijät rakentuvat yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksesta 
sekä vähitellen osana opiskelua, mutta olennaista on se, millaisilla käytänteillä 
systeemisesti pyritään vahvistamaan keskiössä olevia positiivisen minäkäsityk-
sen, kuulumisen kokemuksen ja kehittyvän koherenssin tunteen osa-alueita 
opiskelussa. Onkin erittäin keskeistä organisoida koulutus suunnitelmalli-
sesti ja proaktiivisesti niin että otetaan huomioon opiskelijoiden oppimisen, 
kiinnittymisen sekä pedagogisen hyvinvoinnin ydintekijät ja prosessit. Vaikka 
oppimislähtöisyyttä, opiskelijoiden opintojen keskeisyyttä sekä opettajien pe-
dagogista osaamista on korkeakouluopetuksessa korostettu jo melko kauan, 
oppimislähtöinen systeeminen ajattelu ja sen suuntaiset toimivat pedagogiset 
käytännöt ovat vielä hyvin uutta (vrt. Tampereen yliopiston laaja koulutusuu-
distus vuosina 2011–2012 ja käynnissä oleva Iso Pyörä -koulutusuudistus Hel-
singin yliopistossa).

Moninaiset opintoihin kytkeytyvät formaalit ja informaalit vuorovaiku-
tustilanteet opetusyhteisössä opettajien ja vertaisten kanssa ovat opiskelijan 
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opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin kehien kannalta kaikkein keskei-
simpiä (vrt. Poutanen ym. 2012). Tätä voimme kutsua sosiaalisten käytäntöjen 
osa-alueeksi (kuvio 2). Siihen liittyvät sekä osallistavat, aktivoivat pedagogiset 
käytänteet opetus-oppimistilanteissa että institutionaaliset käytänteet, jotka 
liittyvät esimerkiksi opiskelijoiden ja henkilöstön välisen kanssakäymisen 
kehittämiseen tai opiskelijoiden osallistumiseen vastuulliseen päätöksen-
tekoon ja vaikuttamiseen opetusyhteisössä (ks. Korhonen 2014). Ratkaisevaa 
on vuoro vaikutustilanteiden laatu sekä erityisesti pedagogisten käytäntöjen 
osalta vuorovaikutus opettajan ja vertaisopiskelijoiden kanssa (vrt. Soini ym. 
2015; Väisänen ym. 2016; Toom ym. 2017). Käytännössä tämä realisoituu sekä 

KIINNITTYMISEN KEHÄ

HYVINVOINNIN KEHÄ

Yksilö Yhteisöt

Opintojen 
merkitys

Osallistu-
minen

Kuulumisen 
kokemus

Sosiaaliset 
käytännöt

Akateemiset 
taidot

Kehittyvä 
koherenssin 

tunne

Positiivinen minäkäsitys 
ja itsearvostus

Merkityk-
sellisyys ja 
elämän tarkoi-
tuksellisuus

Myönteiset 
sosiaaliset 
suhteet

Sosiaaliset yhtey-
det toimintaan ja 
organisaatioon

Hallinta ja 
tunne onnistu-
misista

Kuvio 2. Hyvinvoinnin ja kiinnittymisen ulottuvuuksien integroitu mallinnus
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sovelletuissa pedagogisissa käytännöissä että siinä, millainen rooli opiskelijalle 
eri tilanteissa rakentuu ja mahdollistuu (vrt. Lakkala ym. 2015; Saariaho ym. 
2016). Esimerkiksi avoimien autenttisten ongelmien ratkaisemisen, yhteisöl-
lisen työskentelyn, pitkäjänteisten työprosessien, monipuolisten digitaalisten 
teknologioiden ja tutkivien työtapojen hyödyntämisen on todettu tukevan 
opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä (Paavola & Hakkarainen 2005; Pou-
tanen ym. 2012; Lakkala ym. 2015).

Opiskelijan kiinnittyminen ja hyvinvointi rakentuvat osallisuudesta yhtei-
söihin ja siitä, että hän kokee olevansa aktiivisessa roolissa omissa opinnois-
saan, hänellä on toimijuutta yhdessä toisten kanssa ja hän tuntee olevansa ar-
vostettu (vrt. Deci & Ryan 2002; Muukkonen ym. 2017; Korhonen ym. 2017). 
Näitä voidaan tukea konkreettisesti hyödyntämällä osallistavia pedagogisia 
ja institutionaalisia käytäntöjä. Pedagogisen hyvinvoinnin kannalta on mer-
kittävää luoda toimintaan ja organisaatioon myönteisiä sosiaalisia suhteita ja 
yhteyksiä, jotka kattavat opiskelijoiden vertaisyhteisöt, akateemisen opetusyh-
teisön ja laajasti myös oppialan tiedeyhteisön.

Pedagogisen hyvinvoinnin viitekehystä on olennaista tarkastella perus-
teellisesti myös korkeakouluopettajan suunnasta. Korkeakouluopettajat ovat 
keskeisiä toimijoita opiskelijoiden opiskelun sekä rakentuvan kiinnittymisen 
ja hyvinvoinnin kannalta. Korkeakoulussa opettavat tutkijat ovat tyypillisesti 
työhönsä sitoutuneita, motivoituneita ja sen monipuolisesti osaavia. Opetus-
osaaminen (scholarship of teaching) on korkeakouluopettajien asiantuntijuu-
den keskeistä ydintä (Boyer 1990). He työskentelevät hyvin kompleksisessa ja 
vaativassa ympäristössä, ja kilpailu sekä tutkimus- ja opetustyössä menesty-
misen paineet ovat kovat. Tämä on omiaan heijastumaan opetustilanteiden 
vuorovaikutukseen sekä korkeakouluopettajien pedagogiseen hyvinvointiin 
ja rooliin hyvinvoinnin tukijana (vrt. Onnismaa 2010). Opettajilta vaaditaan 
perusteellista pedagogista osaamista työnsä kokonaisuudessa. Korkeakoulu-
opettajien oppimislähtöistä opetusosaamista onkin viime aikoina alettu tu-
kea yhä monipuolisemmin, ja yliopistopedagogisen koulutuksen ohella muun 
muassa erilaisten vertaisverkostojen ja näkyvien opetusosaamisen tunnustus-
ten merkitys on korostunut entisestään (Pyörälä ym. 2015; Ruohoniemi ym. 
arvioitavana). Oppimislähtöisesti ja tutkimusperustaisesti opettavien korkea-
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kouluopettajien tiedetään kokevan työssään muita vähemmän stressiä ja kuor-
mittumista (Cao ym. arvioitavana), ja heillä on siten paremmat edellytykset 
rakentaa mielekkäitä oppimisympäristöjä ja hyvinvointia myös opiskelijoille 
(vrt. Pirttilä & Eriksson-Piela 2004). Korkeakouluopettajien sitoutuminen 
opiskelijoiden oppimiseen ja myönteiset kokemukset opetustyöstä ovatkin 
keskeisiä voimavaroja opiskelijoiden hyvinvoinnin rakentamisessa (vrt. Haka-
nen 2005).

Yhteenveto
Olemme edellä tarkastelleet kiinnittymisen ja hyvinvoinnin osatekijöitä ja 
vastavuoroista suhdetta, jossa korkeakouluopiskelijan kiinnittyminen voi olla 
opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden edellytys tai se voi olla tulosta hänen 
kokemastaan hyvinvoinnista ja aktiivisesta toimijuudesta. Opintojen mielek-
kyys ja sujuva toteuttaminen syntyvät kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yksilöl-
lisistä ja yhteisöllisistä osatekijöistä (vrt. Meriläinen 2008). Hyvinvoinnin ja 
kiinnittymisen kehien ytimessä ovat teoreettisen tarkastelumme perusteella 
erityisesti positiivisen minäkäsityksen ja itsearvostuksen kehittyminen osana 
opiskelijan alkavaa asiantuntijaidentiteetin muotoutumista, kokemukset kuu-
lumisesta erilaisiin opiskeluyhteisöihin ja opiskelua laajempiin sosiaalisiin suh-
teisiin sekä kehittyvä koherenssin tunne, joka koskee opiskelua, elämäntilan-
netta ja tulevaisuuden odotusten muodostamaa kokonaisuutta. Hyvinvoinnin 
ja kiinnittymisen kehien huomioiminen tarjoaa myönteisestä, vahvuuksia 
tukevasta ajattelutavasta lähtevän mallinnuksen pedagogisen hyvinvoinnin 
systeemiselle tukemiselle. 

Opetusyhteisö korkeakoulussa voi vaikuttaa opiskelijoiden kiinnittymi-
seen ja hyvinvointiin tavoitteellisesti ja monipuolisesti niin organisaation ja 
koulutuksen rakenteiden, koulutuksen järjestämisen, opetussuunnitelman, 
opettajien ja tutkijoiden opetusosaamisen, oppimislähtöisten pedagogisten 
käytäntöjen kuin pedagogisen vuorovaikutuksenkin laadun osalta. Avain-
tekijä tässä on pitää opiskelijan oppimisprosessi opetustoiminnan ytimessä ja 
organisoida opetus ennen kaikkea oppimisprosessin lähtökohtien ja tarpeiden 
mukaan. Nämä tekijät eivät ole erillisiä ja tosistaan riippumattomia, vaan ne 
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vaikuttavat kaikki osaltaan opiskelijoiden hyvinvointiin, opintoihin kiin-
nittymiseen ja opiskeluun korkeakoulussa (vrt. Pyhältö, Soini & Pietarinen 
2010). Ongelmana usein on ollut se, ettei näiden eri tekijöiden mahdollista 
myönteistä yhteisvaikutusta opiskelijan oppimisprosessiin, kiinnittymiseen ja 
hyvinvointiin ole riittävästi tehty näkyväksi tai tiedostettu, saatikka pyritty 
suunnitelmallisesti kokonaisuutena kehittämään korkeakouluorganisaatiossa. 

Myönteisesti opintoihin, opettajiin ja vertaisiin suhtautuvilla, hyvinvoivil-
la ja osaavilla opiskelijoilla olisi paremmat edellytykset menestyä työelämässä, 
kiinnittyä ja rakentaa jatkuvasti mielekästä toimintaympäristöä itselle ja ver-
taisille (Schunk & Pajares 2005; Salmela-Aro & Nurmi 2007). On osoitettu, 
että opintojen aikana koettu itsearvostus ja omaksutut käytännöt ennustavat 
merkittävällä tavalla työuraa myöhemmissä vaiheissa (Salmela-Aro & Nurmi 
2007). Opinnoista etääntyneillä opiskelijoilla on puolestaan riski kokea opin-
not kielteisiksi ja oman tulevaisuuden kannalta yhä merkityksettömämmiksi 
(vrt. Korhonen ym. 2017). Tämä voi johtaa opintojen pitkittymiseen ja vaka-
vimmillaan opintojen keskeyttämiseen. Etääntyminen opinnoista voi johtaa 
edelleen myös etääntymisen kierteeseen opintojen jälkeen muissa yhteisöissä, 
esimerkiksi työpaikalla tai jatko-opinnoissa (vrt. Salmela-Aro ym. 2016). Ins-
titutionaalisista ja pedagogisista käytännöistä ja vuorovaikutuksesta rakentu-
valla korkeakouluopiskelijoiden kiinnittymisellä ja hyvinvoinnilla voi siten 
olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän osaamiseensa ja tulevaisuuden työllis-
tymiseensä (Mäkinen & Annala 2011). Sen vuoksi on erittäin keskeistä kehit-
tää yhteisöllisesti koulutuksen organisaatioissa pedagogista hyvinvointia niin 
että otetaan huomioon kiinnittymisen ja hyvinvoinnin ydintekijät ja prosessit.
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