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kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Kun valmistuneiden määriä ja valmistumisaikoja tarkastellaan ainoastaan
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Pro gradu -tutkielman aiheena oli yliopisto-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan
kysymykset. Tutkimuksen tieteenfilosofista suuntaa ohjasi hermeneuttinen lähestymistapa, jonka avulla
pyrittiin kasvattamaan ymmärrysmaailmaa inhimillisen sitoutumisen kautta olemassa olevaan todellisuuteen.
Tutkimuksen ensimmäisenä kysymyksenä oli selvittää, miten opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan
haasteet näyttäytyvät yleisellä tasolla. Toisena kysymyksenä tarkasteltiin, miten opintoihin kiinnittymisen ja
elämänhallinnan haasteet näyttäytyvät yksityisellä tasolla. Kolmantena tutkimusongelmana selvitettiin, mitkä
ovat opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymysten yhdistäviä tekijöitä.
Tutkimusaineisto rakentui kahdesta erityyppisestä aineistosta, kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta.
Ensimmäisenä aineistona käytettiin Higher Education in Transition (HET) -tutkimusryhmän keräämää
aineistoa. Campus Conexus -tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitettiin Nexus-itsearviointikysely opintoihin
kiinnittymisen arviointia varten. Nexus-itsearviointilomake oli käytössä vuosina 2013−2018. Sähköinen
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tasolla. Ryhmähaastattelut toteutettiin Ajanhallinnan ryhmätyöpajaan osallistuneiden Tampereen yliopiston
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kuinka elämäntilanne kokonaisuudessaan vaikutti merkittävästi opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksiin.
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Tutkimustulos osoitti, että opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiöitä kannattaa tarkastella
yhdessä. Opintoihin kiinnittymistä ja elämänhallintaa edistettäessä hyvinvoinnin näkökulma on merkittävä.
Tämän vuoksi opiskelun subjektiiviseen luonteeseen olisi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Opiskelijan opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan näkökulmasta olisi tärkeää, että opiskelija tuntisi
olevansa arvostettu opiskelija ja tuntisi kuuluvansa yliopistoyhteisöön. Tähän tarvittaisiin ymmärrystä niin
opiskelijoiden, henkilökunnan kuin yhteiskunnan kesken. Yliopistoympäristössä voitaisiin systemaattisemmin
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1 JOHDANTO

Pro gradu -tutkielma käsittelee yliopisto-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja
elämänhallinnan

kysymyksiä

ja

suhdetta.

Opintoihin

kiinnittymisen

ja

elämänhallinnan kysymykset ovat molemmat laajoja ja monikerroksisia. Emme
voi olla huomioimatta niitä useita tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten elämään ja
tätä kautta elämänhallinnan muodostumiseen. Vaikutukset ulottuvat näin myös
opiskeluprosessiin ja opiskelijaelämään.
Opintoihin kiinnittyminen ja elämänhallinta ovat molemmat ilmiöinä ihmisen
toimintakykyä tarkoittavia. Elämänhallinnan negaatio, avuttomuus, kuvastaa
ihmisen tilaa, jossa kontrolli ei ole itsellä ja tunnetilana on lähinnä turvattomuus
(Raitasalo 1995, 18; Vaherjoki 2011, 36). Ilmiöihin liittyy olennaisena
hyvinvoinnin käsite. Hyvinvointia horjuttavat monet henkiset ja fyysiset haasteet,
joita myös yhteiskunnan asettamat vaatimukset omalta osaltaan ovat
lisäämässä. Yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit tarjoavat ihmisen
olemisen tavalle ja toiminnalle esikuvan. Nämä arvot ja normit ovat muotoutuneet
kulttuurisesti ja historiallisesti ajan saatossa. Tähän liittyen länsimaisen
kehityksen yksi perusta, protestanttinen etiikka, näyttäytyy vielä vahvana.
Weberin mukaan länsimaisen toiminnan lähtökohtana on hillitty kurinalaisuus,
jonka piirteinä näyttäytyvät totisuus, tehokkuus ja tuottavuus (Weber 1980, 33‒
56; Sihvola 2005, D6). Nämä näkyvät monen toiminnan ohjenuorana ja ihanteena
myös

tänä

päivänä.

Historialliset

lähtökohdat

vaikuttavat

voimakkaana

nykypäivän yhteiskunnassa luoden paineita erityisesti heidän keskuudessaan,
joilla on erilainen tapa elää ja toimia ihmisenä.
Opiskelijan

näkökulmasta

opintoihin

kiinnittymisen

kysymyksiä

on

merkityksellistä tarkastella elämänhallinnan problematiikan kautta. Opiskelu on
opiskelijan elämässä yleensä yksi keskeisimmistä toiminnan osa-alueista, jossa
onnistuminen tai epäonnistuminen voi kuvata sen hetkistä elämäntilannetta myös
laajemmin. Menestyksekäs ja tehokas opiskelu tarvitsee taustalleen hallittavissa
olevan opiskelun ja kunnollisen elämänhallinnan. (Meriläinen, Haapala &
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Vänttinen 2013, 3.) Opintoihin kiinnittyminen ja sen arviointi ovat puolestaan
keinoja kartoittaa opiskelijan suhdetta opiskeluun.
Opintoihin kiinnittyminen ja elämänhallinta ovat ilmiöinä ajankohtaisia.
Yliopiston näkökulmasta heikko opintoihin kiinnittyminen saattaa näyttäytyä
pitkittyneinä

opintovuosina

tai

opintojen

keskeytymisinä.

Suomalaisen

yliopistokoulutuksen ongelma on, että suurella osalla opinnot kestävät
opetussuunnitelmien tavoiteaikatauluja pidempään. (Korhonen & Rautopuro
2012, 101.) Jokainen menetetty opiskelija voidaan nähdä resurssien hukkaan
heittämisenä. Heikot elämänhallinnan taidot lisäävät myös yhteiskunnallisesta
näkökulmasta painetta tuottaa erilaisia tukimuotoja. Elämänhallintataitojen puute
saattaa näyttäytyä ihmisen kyvyttömyytenä hakea esimerkiksi työ- tai
opiskelupaikkaa. Lisäksi elämänhallinnan haasteet voivat myöhemmin näissä
ympäristöissä toimivalla henkilöllä ilmetä aikaansaamisen haasteina. Pro gradu tutkielman tavoitteena on tuoda vähemmän tutkittua näkökulmaa opintoihin
kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymyksiin. Opintoihin kiinnittymisen ja
elämänhallinnan haasteet ovat erillisinä käsitteinä olleet tutkimuskentän aiheina,
mutta niiden suhdetta on vähemmän tutkittu.

1.1 Korkeakouluopiskelun poliittinen ohjaus
Suomessa opintoihin kiinnittymisen ilmiötä ei ole tutkittu yhtä paljon kuin
maailmalla, jossa se on herättänyt paljonkin keskustelua. Suomessa opintoihin
kiinnittymisen kysymyksiä ja sen arviointia on tutkittu enenevissä määrin viime
vuosina. (Mäkinen & Annala 2011; Korhonen 2012.)

Eurooppalaisen

korkeakoulutuksen suunnannäyttäjä vuodesta 1998 on ollut Bolognan prosessi.
Prosessin tavoitteena on ollut yhtenäistää eurooppalainen korkeakoulutusalue.
Suomessa yliopistotutkinnot uusiutuivat Bolognan prosessin tavoitteiden
mukaisesti vuonna 2005. Lisäksi Suomi otti lisätavoitteekseen lyhentää
opiskeluaikaa rajaamalla opiskeluvuosia. Sosiaalinen ulottuvuus on ollut myös
yksi Bolognan prosessin kehityskohteista. (Siekkinen & Rautopuro 2012, 17.)
Tämä on lisännyt yliopisto-opiskelijayhteisöjen monimuotoisempaa luonnetta.
Yliopisto-opiskelijoiden heterogeenisyys on lisännyt myös erilaisten tarpeiden
huomioimista ja haasteisiin vastaamista. Yhtenä isona haasteena on huomattu
osalla opiskelijoista opintoihin kiinnittymisen ongelmia. Tämä on tuonut
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tutkimuskentälle uutta tutkimustietoa opintoihin kiinnittymisen moninaisesta
ilmiöstä sen eri ulottuvuuksissa.
Poliittisten päätösten vaikutusta ei voi jättää huomiotta. Opetus- ja
kulttuuriministeriö

on

asettanut

yliopisto-opiskelijoille

tutkinnon

valmistumistavoitteeksi viisi vuotta ja enimmäisajaksi seitsemän vuotta. Tavoite
on kirjattu yliopistolakiin (558/2009) ja määräys koskee kaikkia vuonna 2005 tai
sen jälkeen opintonsa aloittaneita. Yksi valmistumistavoitteen asettamisen
lähtökohdista

on

saada

opiskelijat

nopeammin

työelämään.

Lisäksi

kansainvälisessä vertailussa opiskeluajat ovat Suomessa pitkiä. Tampereen
yliopistosta valmistuu tavoiteltavassa viiden vuoden opintoajassa noin neljäsosa
opiskelijoista ja puolet enimmäisajan rajoissa eli seitsemän vuoden aikana.
Tampereen yliopiston opiskelijat opiskelevat jotakuinkin samaan tahtiin kuin
yliopisto-opiskelijat Suomessa keskimäärin. Opiskeluaikaa rajaava laki ei ole
vaikuttanut vielä kovin näkyvin tuloksin opintoaikojen pituuksiin, eikä opetus- ja
kulttuuriministeriö ole valmistumisaikoihin tyytyväinen. (Rautanen 2017, A4.)
Myös yliopistoja kiinnostavat opiskelijoidensa opinnoissa eteneminen.
Nykyisen rahoitusmallin mukaan huomioidaan rahoituksen laskennassa ne
opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukuvuoden aikana 55 opintopistettä tai
enemmän. Tampereen yliopistossa lukuvuonna 2016‒2017 tähän ylsi 46,8 %
opiskelijoista. Lukuvuonna 2016‒2017 Suomen yliopistoissa 55 opintopistettä tai
yli suoritti 43,3 % opiskelijoista. Tampereen yliopiston opiskelijoista alle puolet
pystyvät

suorittamaan

tavoitteellisen

opintopistemäärän.

Ääripäinä

opintopistemäärätavoitteissa näyttäytyvät Tampereen yliopistossa Lääketieteen
(90,8 %) ja Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (21,8 %) alan opiskelijat.
(Opetushallinnon tilastopalvelu.)
Opintoaikojen venymiselle etsitään syitä. Lisäksi niiden lyhentämiseksi
haetaan ratkaisumalleja. Yksi lähtökohta opiskeluiden sujuvoittamiseksi on
tarkastella opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä. Opintoihin kiinnittymiseen
vaikuttaa opiskelijan oma motivaatio ja halu nähdä vaivaa opintojensa eteen sekä
yliopistoyhteisön puolelta saatu tuki ja tarjotut mahdollisuudet. Lisäksi
elämänhallintataidot voivat vaikuttaa opiskelijan kykyyn viedä opintojaan
eteenpäin. Nämä ovat tämän tutkimuksen lähtökohdat unohtamatta kuitenkaan
opiskelijoiden hyvinvointia.
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1.2 Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Suomessa
Korkeakouluopiskelijan hyvinvoinnin kysymykset ovat tärkeä näkökulma, jotta
päästäisiin ilmenevien haasteiden ja ongelmien lähteille. Huonosti voivan
opiskelijan resurssit ovat pienemmät, eikä opintoihin kiinnittymiseen ja
elämänhallintaan riitä voimavaroja. Katariina Salmela-Aro korostaa nuoruusajan
merkitystä

aikuisiän

hyvinvoinnin

perustana

ja

näkee

koulutukselliset

siirtymäpisteet haavoittuvuuden kannalta riskikohtina (Salmela-Aro 2010, 383).
Korkeakouluopiskelijoiden terveydestä on kerätty tutkimustietoa esimerkiksi
Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiön

teettämien

tutkimusten

avulla.

Tutkimustietoa on vuodesta 2000 alkaen. Tutkimuskohteena ovat alle 35-vuotiaat
yliopisto-opiskelijat ja vuodesta 2008 lähtien ammattikorkeakouluopiskelijat.
Terveystutkimuksessa tutkittiin opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
terveydentilaa. (Kunttu & Pesonen & Saari 2017)
Vuoden 2016 terveystutkimuksessa fyysisen terveydentilansa arvioi
hyväksi tai erittäin hyväksi 76 % opiskelijoista. Henkisen hyvinvoinnin vain 66 %
vastanneista. Yleisimpinä oireina kerrottiin olevan väsymystä, uniongelmia, ihooireita,

nuhaa

ja

vatsaoireita.

Psyykkisiä

oireita,

kuten

uniongelmia,

keskittymisvaikeuksia, jännittyneisyyttä, masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta
oli päivittäin 16 % vastanneista. Oppimisvaikeuksia tai oppimiseen vaikuttavia
sairauksia

oli

8

%

vastanneista.

Yleisimpinä

luki-vaikeus

4

%

ja

tarkkaavaisuushäiriö 0,9 % opiskelijoista. (Kunttu & Pesonen & Saari 2017)
Jatko-opintovaiheeseen siirtyminen näyttäytyy hyvin- ja pahoinvoinnin jakajana.
Nuori tarvitsisi suojaavia tekijöitä, kuten sosiaalista tukea, omaa motivaatiota,
ongelmanratkaisutaitoja ja hallintakeinoja hyvinvointinsa tueksi. (Salmela-Aro
2010, 383.)
Psyykkisten häiriöiden arviointiin kehitetyn 12-kohtaisen General Health
Questionnairen (GHQ12) mukaan psyykkisiä vaikeuksia oli 30 % vastanneista.
Yleisimmin opiskelijat kokivat jatkuvaa ylirasitusta. Lisäksi he kokivat itsensä
masentuneiksi tai onnettomiksi. Tehtäviin oli vaikea keskittyä ja huolien takia
valvottiin.

Runsasta

stressiä

mielenterveysseulan

mukaan

koki

33

%

vastanneista. Stressiä aiheutti esiintyminen tai otteen saaminen opiskeluista.
(Kunttu & Pesonen & Saari 2017) Kielteisen ilmapiirin on nähty olevan
yhteydessä stressin kokemiseen ja psyykkisiin ongelmiin (Salmela-Aro 2010,
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385). Ongelmat ovat lisääntyneet etenkin miesopiskelijoilla. Hälyttävää on myös,
että vuoden 2016 tutkimuksessa jopa 5,7 % opiskelijoista oli vastannut
myöntävästi kysymykseen itsemurhan suunnittelua koskien. (Kunttu & Pesonen
& Saari 2017)
Opiskelijabarometri kerää ajantasaista tietoa opiskelijan elämän eri osaalueilta (Saari 2016, 9). Opiskelijabarometri vuodelta 2014 kuvaa opiskelijoiden
käsitystä omasta oppimiskyvystään myönteisenä. Oppimiskykyyn liittyvää
tyytyväisyyttä rajoittaa elämänhallintaan ja opetuksen tarjontaan liittyvät asiat.
Puolet vastaajista kokevat opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisen
haasteellisena. Lisäksi useampi kuin joka toinen murehtii usein opiskeluasioita.
(Penttilä 2016, 32.) Opetuksen tarjontaan liittyen yli 70 %:n mielestä opetettavat
asiat ovat mielekkäitä. Yhtä moni pitää opetuksen arviointia oikeudenmukaisena
ja

tasapuolisena.

Riittämättömänä

koetaan

opiskeluiden

järjestelyn

tarkoituksenmukaisuus, joustavuus ja saatu palaute. Yliopisto-opiskelijoista 60 %
kokee opiskelevansa täysin tai lähes oikeaa alaa. Selvästi tyytymättömiä
alavalintaan on 7 % vastanneista. Tämä näkyy myös siinä, että vain yksi
kymmenestä harkitsee vaihtavansa alaa ja 90 % aikoo jatkaa nykyisellä
opintoalalla. Lähes 60 % yliopisto-opiskelijoista on opiskellut aikaisemmin jotain
muuta. (Penttilä 2016, 35‒37.)
Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat tyytyväisempiä opintojen etenemiseen
kuin yliopisto-opiskelijat. Tyytymättömiä opintojen etenemiseen on 22 %
yliopisto-opiskelijoista ja 13 % ammattikorkeakouluopiskelijoista. Suurin syy
opintojen hitaaseen etenemiseen on työssä käynti. Lisäksi opintojen ja ohjauksen
osa-alueilla on paljon hitaaseen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat
kurssien huono aikataulutus, työläys tai puutteellinen ohjaus sekä opiskelijan
haasteet opiskelumotivaatiossa tai henkilökohtaisessa elämässä. 79 % yliopistoopiskelijoista on tyytyväisiä omaan oppimiseen. (Penttilä 2016, 38‒40.)
Opiskelijoita koskevan terveystutkimuksen tulosten perusteella voidaan
havaita, että mielenterveyden haasteet ovat suuret, eikä korkeakoulujen tuki ole
vielä nykyisellään riittävää. Myöhemmin tässä tutkimuksessa esiintyvät
kysymykset opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteista voivat
tarkoituksenmukaisesti toteutua vasta silloin, kun opiskelijan hyvinvointiin on
asianmukaisesti kiinnitetty huomiota.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET
LÄHTOKOHDAT

Pro

gradu

-tutkielman

pääkäsitteitä

ovat

opintoihin

kiinnittyminen

ja

elämänhallinnan taidot. Teoreettista viitekehystä rakennetaan näiden käsitteiden
kautta. Elämänhallinnan taitojen ja opintoihin kiinnittymisen suhde oppivan
ihmisen näkökulmasta näyttäytyy merkittävänä ja vastavuoroisesti toisistaan
riippuvaisena.

Teoreettinen

viitekehys

sisältää

näkökulmat

opintoihin

kiinnittymisen ja opiskelukyvyn, sekä elämänhallinnan että koherenssin tunteen
tarkasteluun. Kaikkien käsitteiden yhteys toisiinsa näyttäytyy kokonaisuuden
kannalta merkityksellisenä. Elämänhallinnan ja koherenssin tunteen yhteys
opiskelukykyyn on tärkeä ja tätä kautta opintoihin kiinnittymiseen.

2.1 Opiskelijan opintoihin kiinnittyminen
Opintoihin kiinnittyminen (engagement) on ilmiönä hyvin moniulotteinen.
Kiinnittymisen

käsitteen

monista

tulkinnoista

on

tarkasteluun

valittu

tutkimusaiheen kannalta oleellisimmat näkökulmat. Yleisesti lähtökohtana
kiinnittymisen kysymyksille on ollut kuitenkin eri tulkinnoille yhteinen: parantaa
opiskelijoiden oppimista (Reschly & Christenson 2012, 3). Näkökulmat ja
painotukset kuitenkin vaihtelevat tutkimustradition ja maakohtaisten piirteiden
mukaan.
Opintoihin kiinnittymisen teoriaa on aluksi hyvä erotella tutkimustradition
perusteella, jonka voi jakaa amerikkalaiseen ja eurooppalais-australialaiseen
traditioon. Nämä tutkimustraditiot ovat lähtökohdiltaan erilaiset. Amerikkalainen
tutkimustraditio lähestyy opintoihin kiinnittymisen ilmiötä opiskelijan instituution
välisen vuorovaikutuksen toimivuuden kautta. Toimivuutta arvioidaan erilaisten
kiinnittymiskyselyiden avulla. Saadut vastaukset ja niistä tehdyt raportit toimivat
laadun mittareina. (Korhonen 2014b, 8−9.) Esimerkiksi NSSE (National Survey
of Student Engagement) kerää opiskelijakyselyn avulla tietoa opiskelijoiden
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opiskelusta. Tulokset tarjoavat tietoa sekä yliopistoille että opiskelijoille.
Opiskelijat saavat palautetta omasta ajan käytöstään ja saavutuksistaan.
Tuloksia

verrataan

vuosittain

myös

muiden

ohjelmaan

osallistuneiden

yliopistojen kanssa. (NSSE 2020.) Tämänkaltainen asetelma tarjoaa paljon tietoa
opintoihin kiinnittymisen sen hetkisestä tilasta.
Eurooppalais-australialainen

lähestymistapa

korostaa

puolestaan

korkeakoulujen opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistä korkeatasoisen ja
syvällisen oppimisen mahdollistaviin käytänteisiin (Korhonen 2014b, 9).
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa vaikuttava opintoihin kiinnittymistä tutkiva
AUSSE (Australasian Survey of Student Engagement) kerää tietoa ilmiön useista
ulottuvuuksista. Tutkimus kartoittaa esimerkiksi opiskelijan aktiivista oppimista,
oppimisympäristön ja henkilökunnan kannustavuutta, syvällisempää ajattelua,
oppimis- ja kehittymistuloksia ja yleisesti tyytyväisyyttä. (AUSSE 2020.)
Korkeatasoisen

ja

syvällisen

oppimisen

näkökulmia

arvostetaan

myös

Suomessa, jossa korkeakoulussa opittujen asioiden halutaan tapahtuvan
ymmärtävän oppimisen kautta.
Opintoihin kiinnittymisen ilmiötä voidaan tarkastella maakohtaisten erojen
lisäksi muistakin näkökulmista. Näitä ovat yksilön ominaisuuksia painottava
tulkinta, student engagement, jota esimerkiksi Gary R. Pike ja George D. Kuh
ovat tutkineet tutkimuksessaan A typology of student engagement for American
colleges and universities (2005, 185–189). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta
lähestyvä kiinnittymisteoriaa, engagement theory, ovat tarkastelleet Jennifer
Grant Haworth ja Clifton F. Conrad kirjassaan Emblems of quality in higher
education (1997). Lisäksi kiinnittymistä voidaan tarkastella kumppanuuden
kehittämisen ja vapaaehtoistyön näkökulmasta. Community engagementlähestymistapaa ovat tutkineet esimerkiksi Lorilee R. Sandmann, Julie E.
Williams ja Eleanor D. Abrams artikkelissaan Planning for higher education.
(Sandmann, Williams ja Abrams 2009.)
Pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen kannalta on tärkeä ottaa
huomioon Nexus -itsearviointikyselyn taustalla vaikuttava näkökulma. Tähän
vaikuttaa erityisesti teoria identiteetin ja tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittymisen
keskeisistä osatekijöistä (Korhonen 2014b, 73). Identiteetti on ihmisen olemisen
ydintä, jonka kautta koemme itsemme ja ympäröivän maailman. Identiteetti ja
tieteelliseksi asiantuntijaksi kasvu vaativat opiskelijalta motivaatiota yhteisöihin
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kuulumisen

ja

osallistumisen

kautta.

Yhteisöihin

lukeutuvat

sekä

opiskelijayhteisöllisyys että tiedeyhteisöllisyys. Erityisesti ensimmäisen vuoden
opiskelijoilla näyttäytyy usein vahvemmin opiskelijayhteisöllisyys. (Korhonen
2014b, 74.) Opiskelijayhteisöllisyyden tärkeys ensimmäisen vuoden opiskelijoilla
osoittaa, kuinka ryhmään kuulumisen tunne ilmentyy merkittävänä opintojen
jatkon

mielekkyyden

ja

kiinnittymisen

kannalta

erityisesti

opintojen

alkuvaiheessa.
Toinen merkittävä osatekijä identiteetin ja tieteellisen asiantuntijuuden
kasvun saavuttamiseksi opiskelijan oman opiskeluprosessin kannalta on
akateeminen orientaatio. Akateeminen orientaatio näyttäytyy merkityksellisenä
vahvan akateemisen kiinnittymisen näkökulmasta. Akateemiseen orientaatioon
johtava opiskeluprosessi pitää sisällään suunnitelmallisen opiskelun, opintojen
merkityksen kokemisen ja priorisoinnin sekä ymmärtävän ja syväsuuntautuneen
oppimisen. Vastaavasti epäakateeminen orientaatio syntyy prosessissa, jossa
kiinnittymistä haittaavat opiskelutavat ja tottumukset ovat tyypillisempiä, kuten
yksittäisten

tietojen

painotus

oppimisessa

tai

tehtävien

välttely

ja

suoritussuuntautuneisuus. (Korhonen 2014b, 70, 72.) Nämä erilaiset opiskelun
orientaatiot ja opiskeluun asennoitumisen tavat ovat merkityksellisiä opintoihin
kiinnittymisen ymmärtämisen kannalta.

2.1.1 Korkeakouluopiskelijan yksilöllinen ja yhteisöllinen kiinnittyminen
Opintoihin kiinnittymistä voidaan tarkastella yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin
yhteisvaikutuksen näkökulmasta. Vesa Korhonen (2014a) on kehittänyt
suomalaiseen korkeakoulutukseen sopivaa kiinnittymisen arviointimallia, joka
pohjautuu erityisesti Wengerin (1998) käytäntöyhteisöteoriaan. Tavoitteena on
opiskelijalähtöinen kiinnittymisen arviointimalli, jota voi hyödyntää myös
opiskelijatutkimuksen

empiirisen

aineistonkeruun

välineenä.

Korhosen

arviointimallin taustalla toimivat myös yhdysvaltalaisen George Kuh:n (2008) ja
australialaisen Hamis Coatesin (2007) kiinnittymistä koskevat teoreettiset
jäsennykset. He täydentävät toistensa teoriaa ja kuvaavat kiinnittymisen tuloksen
erilaisten oppimista tukevien ja rikastavien toimintatapojen kautta. Näitä voivat
olla aktiivinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallistuminen, kommunikointi opettajien
ja muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi tähän sisältyy opiskelijoiden tuntemus
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siitä, kuinka osallisia ja tuettuja he oppimisympäristössään kokevat olevansa.
(Korhonen 2014a, 43.)
Korhonen (Korhonen 2014a, 43) tuo esiin Kuh:n näkemyksen opiskelua
tukevista aktiviteeteista, joita Kuh (2008) kutsuu ”rikastaviksi käytännöiksi”.
Näihin lukeutuvat opiskelijan oman ajan ja energian kanavointi opiskelun
kannalta mielekkäisiin asioihin, korkeakouluinstituution tarjoamat rikastavat
koulutukselliset

käytännöt

ja

korkeakouluinstituutioiden

kyky

suunnata

opiskelijoiden energia opiskelun kannalta merkittäviin asioihin. (Korhonen 2014a,
43; Kuh 2008.) ”Rikastavien käytäntöjen” merkitys voi olla suuri, sillä opiskelijan
ajasta kilpailevat monet opiskelun ulkopuoliset asiat, kuten ystävät, harrastukset
ja sosiaalinen media.
Australialainen Coates perustaa ajattelunsa myös pohjoisamerikkalaiseen
kiinnittymistutkimukseen. Hänen ydinmääritelmänään kiinnittyminen voidaan
nähdä opiskelijoiden osallistumisena aktivoivaan toimintaan ja tilanteisiin, joiden
tuloksena tapahtuu laadukasta oppimista. (Korhonen 2014a, 44.) Hän erittelee
kiinnittävän oppimisen kuuteen kohtaan, joita ovat akateeminen haastavuus,
aktiivinen oppiminen, opiskelijan ja henkilökunnan vuorovaikutus, rikastavat
koulutukselliset käytännöt, oppimisympäristön tarjoama ohjaus ja tuki sekä
työelämään kytkeytyvä oppiminen. (Coates 2007, 122; Korhonen 2014a, 44.)
Näiden pohjalta Coates kuvaa kiinnittymisen erilaisia tapoja kahden eri
dimension, akateemisen ja sosiaalisen, kautta. Coates on kuvannut tähän liittyen
erilaisia kiinnittymistyyppejä, jotka näyttäytyvät yleisenä tapana toimia, eikä ole
näin palautettavissa opiskelijan persoonallisuuspiirteisiin tai taipumuksiin.
Kiinnittymistyypit hän jakaa vahvaan, yhteistoiminnalliseen, itsenäiseen ja
passiiviseen. (Coates 2007, 132: Korhonen 2014a, 45.) Coatesin jäsentely
kiinnittymistyypeistä osoittaa opintoihin kiinnittymisen moniulotteisen luonteen
opiskelijan subjektiivisesta näkökulmasta katsottuna.
Vahvasti kiinnittynyt voidaan Coatesin (2007, 132‒133) mukaan nähdä
opiskelijan

kiinnittymisen

ihanteellisimpana

tilanteena.

Opiskelija

toimii

opinnoissaan aktiivisesti ja luovasti sekä on intensiivisesti mukana opetusoppimistilanteissa tehden yhteistyötä myös tilanteiden ulkopuolella. Myös
aloitteellinen kommunikointi henkilökunnan kanssa ja positiivinen suhtautuminen
tarjottuihin madollisuuksiin edesauttaa opiskelijan omaa kiinnittymistä. (Coates
2007,

132‒133;

Korhonen

2014a,
12

45.)

Itsenäisesti

kiinnittyneet

ovat

akateemisesti hyvin kiinnittyneitä opiskeluun, mutta heidän sosiaalinen
kiinnittymisensä on heikompaa. He kuitenkin osallistuvat usein mielellään
keskusteluihin akateemisesti vaikuttavien henkilöiden, kuten henkilökunnan
kanssa

ja

osaa

käyttää

hyödykseen

saamaansa

palautetta.

Heidän

elämäntilanteensa usein vaikuttaa myös siihen, että he eivät kovin usein hakeudu
yhteistyöhön muiden opiskelijoiden kanssa. (Coates 2007, 133‒134; Korhonen
2014a, 45.)
Yhteistoiminnallisesti kiinnittynyt pitää tärkeänä sosiaalista vuorovaikutusta,
joka tukee hänen tarvettaan tulla sosiaalisesti hyväksytyksi ja kuulua yhteisöön.
Tarve tiedollisen tavoitteen saavuttamiseksi jää taka-alalle. Passiivisesti
kiinnittynyt

kuuluu

muita

useammin

heikosti

kiinnittyvien

riskiryhmään.

Opiskelijan tilannetta kuvaa epävarmuus alavalinnan mielekkyydestä, eikä hän
osaa laittaa elämän osa-alueitaan tärkeysjärjestykseen. Valitettavasti heidän
opiskeluaan

kuvaa

sivusta

seuraaminen

ja

osattomuus

opetus-

ja

oppimisympäristössä. (Coates 2007, 134‒135; Korhonen 2014a, 45.) Coatesin
määrittelemistä kiinnittymisen tavoista voi huomata vuorovaikutuksen ja
sosiaalisen ympäristön merkityksen opintoihin kiinnittymisen onnistumisen
näkökulmasta. Kommunikointi ja yhteistyö mahdollistavat kuulumisen tunteen
rakentamisen opiskeluympäristössä vahvistaen samalla kiinnittymistä.
Etienne Wengerin käytäntöyhteisöteoria täydentää opintoihin kiinnittymisen
problematiikkaa. Wengerin teoria tarjoaa yhden tavan löytää opiskelun arjesta
kiinnittäviä yhteisöjä. Korhonen (2014a, 45) kuvaa Wengerin määritelmää
käytäntöyhteisöstä (communities of practice) ”[s]ellaiseksi yhteisöksi, joka jakaa
yhteisen huolen, ongelman tai kiinnostuksen kohteen ja pyrkii yhdessä
säännöllisesti syventämään tietämystään ja asiantuntemustaan tämän aiheen
parissa.” (Korhonen 2014a, 45.) Nämä yhteisöt voivat olla erikestoisia ja ne voivat
olla yhtäaikaisia tai esiintyä ajallisesti peräkkäin. Näihin voi lukeutua esimerkiksi
erilaiset opintopiirit ja seminaari- sekä ryhmätyöt niin opiskelijoiden kesken kuin
henkilökunnan ja tutkimusryhmän kesken. Keskeistä on tietämyksen jakaminen
ja rakentaminen. Taustalla vaikuttava situationaalisen oppimisen viitekehys
merkitsee autenttista kiinnittymistä yhteisöön ja sen toimintaan. Tätä voidaan
kutsua jaettujen sosiaalisten käytäntöjen osallistumisen prosessiksi. Tavoitteena
on yhteisön täysvaltainen jäsenyys ja tätä kautta kehittyä asiantuntevaksi
toimijaksi. (Korhonen 2014a, 45−46.)
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Kuulumisen tunne muodostaa lähtökohdan itse osallistumiselle, oppimiselle
ja identiteetille. Korhonen esittelee (Korhonen 2014a, 46−47) Wengerin
jäsentämät identiteettiin vaikuttavat yhteisöön kuulumisen tavat, joita on kolme;
kiinnittyminen, kuvittelu ja ryhmittyminen. Nämä luovat opiskelijalle erilaisia
yhteisöihin liittyviä merkityksiä. Kiinnittyminen tapahtuu toiminnan kautta, missä
yksilö luo konkreettisen suhteen käytäntöyhteisöön. Opiskelija voi näin
toimintaan osallistumalla kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan.
(Korhonen 2014a, 47.) Opiskeluympäristössä osallistumiskynnys voi olla
kuitenkin toisten kohdalla korkea. Vaikka motivaatiota opiskelijalta löytyisi, voi
rohkeudessa tai itseluottamuksessa olla puutteita. Tästä näkökulmasta
kiinnittyminen voi myös epäonnistua.
Yhteisöön kuulumisen toisena tapana näyttäytyy kuvittelu, joka osoittaa
mielikuvia mahdollisuuksista. Kuvittelu on ajatuksellinen ulottuvuus, jossa
luodaan omat tulkinnat ja mahdollisuudet yhteisöön kuulumisesta. Tämä
näyttäytyy yhteisön yleisenä merkityksenä. Opiskelija voi esimerkiksi selvittää
omia motiivejaan korkeakouluopintojen suhteen. (Korhonen 2014a, 47.)
Tulkintoihin ja niistä punnittuihin mahdollisuuksiin vaikuttavat aikaisemmat
kokemukset eri yhteisöihin kuulumisesta. Jos opiskelija on aikaisemmin kokenut
kielteisiä yhteisöön kuulumisen tunteita esimerkiksi torjutuksi tulemisen kautta,
voi mielikuva omista mahdollisuuksista peilata vanhoja kokemuksia ja yritys
yhteisöön kuulumisesta jäädä vajavaiseksi.
Ryhmittyminen
edustuksellista

ja

on

kolmas

osallistavaa.

yhteisöön

kuulumisen

Ryhmittyminen

edustaa

tapa,

joka

yhteisön

on

tapaa

neuvotella, organisoida ja koordinoida asioista. Tämä voi merkitä opiskelijalle
osallisuutta

merkitysneuvotteluissa

ja

mahdollisuutta

päästä

mukaan

päätöksentekoon. Opiskelijalla on mahdollisuus esimerkiksi yksittäisissä opetusoppimistilanteissa asettaa tavoitteita ja suunnitella tulevaa. (Korhonen 2014a,
47.) Tässä kohdin korkeakouluilla olisi mahdollista vaikuttaa omilla toimillaan
opiskelijan kokemukseen opiskeluyhteisöstä.
Wengerin käytäntöyhteisöteoria on luotu sosiaalista oppimista kuvaavaksi
ja edistäväksi malliksi. Neljä keskeistä prosessia edistävät yhteisöllistä oppimista.
Näitä ovat merkitys, käytännöt, yhteisö ja identiteetti. (Korhonen 2014a, 47;
Wenger 1998, 5.) Merkityksen taustalla vaikuttavat yhteiset kokemukset. Tähän
liittyy olennaisena tapa muodostaa ja jakaa näitä kokemuksia. Käytännöt
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näyttäytyvät tapana kertoa jaetuista sosiaalisista ja historiallisista resursseista,
jotka ylläpitävät yhteisön kiinnittymistä. Yhteisön avulla voimme tuntea
kuuluvamme johonkin ja voimme jakaa yhteisiä tapoja. Tavat näyttäytyvät
omanlaisinaan yhteisön sosiaalisen rakenteen määrittelyn kautta. (Korhonen
2014a, 47; Wenger 1998, 73.) Identiteetti näyttäytyy prosessina, jossa oppimisen
kautta muutumme ja luomme omanlaista historiaamme opiskelijana. Prosessien
lopputulemana opiskelijan näkökulmasta tapahtuu keskeisenä identiteetin ja
asiantuntijuuden kehittyminen. Opiskelija voi huomata tulevansa joksikin ja
kuuluvansa johonkin. (Korhonen 2014a, 47; Wenger 1998, 144‒145.)
Korhonen, Inkinen, Mattson ja Toom (Korhonen, Inkinen, Mattson & Toom
2017; Korhonen 2014a) esittävät näiden esitettyjen kiinnittymisjäsennysten
pohjalta uuden kiinnittymismallin, jossa opintoihin kiinnittyminen tapahtuu
yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena. Yksilöllinen prosessi
sisältää opiskelijan aktiivisen toimijuuden, joka on lähtöisin omasta motivaatiosta
ja opintojen kokemisesta itselle tärkeänä. Yhteisölliseen prosessiin kuuluu
opiskelun kannalta olennaisiin yhteisöihin liittyminen, joka ajan myötä kehittyy ja
syvenee. (Korhonen, Inkinen, Mattson & Toom 2017, 5; Korhonen 2014a, 48.)

KUVIO 1. Uusi kiinnittymismalli (Korhonen, Inkinen, Mattsson & Toom 2017;
Korhonen 2014a)
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Wengerin (1998, 14‒15) teorian lähtökohdista kiinnittymismallin prosessit
kuvaavat subjektiviteettista ja kollektiivista toimintaa. Näiden yksilöllisen ja
yhteisöllisen prosessin perustalle rakentuvat opiskelijan kuulumisen tunne ja
kehittyvä

identiteetti.

Lopputuloksena

kaiken

yhteisvaikutuksesta

on

kiinnittyminen opintoihin. Kuulumisen tunne ja identiteetti kehittyvät vahvimmin
osallistumalla ja kuulumalla yhteisöihin. Kuulumisen tunne on osa-alue, joka
erityisesti

syventää

kiinnittymistä

ja

näyttäytyy

Wengerin

käytäntöyhteisöteoriassa aktiivisen osallistumisen tuloksena. (Korhonen 2014a,
49; Wenger 1998, 173‒175, 183‒187.) Kuulumisen tunne ei synny heti vaan
tarvitse aikaa kehittyäkseen toistuvien kohtaamisten ja yhdessä tekemisen
myötä.

Kiinnittymisen

Kehittymiseen

tuloksena

vaikuttavat

myös

opiskelijan

opiskelijan

omat

identiteetti

kokemukset

kehittyy.

opiskelijana

ja

kokemukset opiskelusta. Myönteisten ja kielteisten kokemusten kautta opiskelija
reflektoi omaa toimijuuttaan ja tämän vaikutuksesta muokkaa identiteettiään.
(Korhonen 2014a, 49.) Opiskelijan oman elämänhistorian vaikutusta oman
identiteetin kehittymiseen ei voida siivuttaa. Lähtökohdat opiskelijaidentiteetin
rakentumiselle voivat olla hyvin erilaiset johtuen aikaisemmista tapahtumista ja
kokemuksista esimerkiksi lapsuudessa ja nuoruudessa.
Yksilöllinen ja yhteisöllinen prosessi pitävät sisällään myös neljä muuta
osatekijää,

jotka

vaikuttavat

oleellisesti

onnistuneeseen

opintoihin

kiinnittymiseen. Yksilöllisestä näkökulmasta tärkeitä tekijöitä ovat akateemiset
taidot ja opintojen merkitys. (Korhonen 2014a 49.) Akateemiset taidot pitävät
sisällään useita asioita, mutta yleisimmin näihin liitetään tekstitaidot. Opiskelijan
on tärkeä hallita myös itsesäätelyn taidot, jonka avulla hän pystyy säätelemään
omaa motivaatiotaan, tunteitaan ja yleisesti opiskeluaan. Akateemiset taidot ovat
opintoihin kiinnittymisen väline, kun taas opintojen merkitys toimii kiinnittymisen
edellytyksenä. Tämän osan voisi kirjoittaa myös seuraavasti: Opintojen merkitys
on henkilökohtainen ja määrittyy opiskeluun luodun suhteen kautta. (Korhonen
2014a 49; Poutanen, Toom, Korhonen ja Inkinen 2012, 21.) Opintojen merkitystä
pohtiessaan opiskelija suhteuttaa yleisesti opiskelua muuhun elämään ja
tavoitteisiinsa. Taustalla vaikuttavat niin opiskelijan minäkuva kuin maailmankuva
ja elämismaailma. Opiskelijat voidaan jakaa esimerkiksi yleisorientaatioiltaan
opiskeluun
(Mäkinen,

orientoituneisiin,
Olkinuora,

Lonka

työhön

orientoituneisiin

2004,
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175.)

ja

sitoutumattomiin

Kiinnittymisen

näkökulmasta

sitoutumattomilla on korkein riski heikkoon opintoihin kiinnittymiseen (Korhonen
2014a, 49).
Yhteisöllinen ulottuvuus sisältää kiinnittävinä tekijöinä osallistumisen ja
sosiaaliset käytännöt. Osallistumisen avulla opiskelija rakentaa kiinnittymistään
kasvattaen samalla osallisuutta yhteisössä. Osallistumisen ja osallisuuden
kokemuksia

opiskelijan

opetustilanteissa

että

on

mahdollista

opiskelijoiden

kasvattaa

omissa

sekä

sosiaalisissa

järjestetyissä
tapahtumissa.

(Korhonen 2014a, 50.) Osallistumisinnokkuuteen etenkin opiskelijoiden omissa
sosiaalisissa tapahtumissa saattaa vaikuttaa monenlaiset seikat, kuten erilainen
elämänkatsomus, elämäntilanne tai suhde alkoholiin. Erilaisten opiskelijoiden
huomiointi niin opetustilanteissa kuin sosiaalisissa tapahtumissa mahdollistaisi
useammalle osallisuuden kokemuksia. Osallistumalla opiskelijan on mahdollista
vahvistaa asiantuntijuuttaan ja tulla vahvemmaksi toimijaksi (Korhonen 2014a,
50).
Toinen yhteisössä vaikuttava osa-alue on sosiaaliset käytännöt, jotka
mahdollistavat kiinnittymisen (Korhonen 2014a, 50). Korkeakoulut itse voivat
omilla järjestelyillään vaikuttaa tämän osa-alueen vahvuuteen. Esimerkiksi
massaluennot ja henkilökohtaiset kirjatentit eivät niinkään tue sosiaalisten
käytäntöjen kehittymistä. Vastavuoroinen toiminta, kuten pienryhmäkurssit,
pitkäkestoiset

seminaarit

tai

pari-

ja

ryhmätentit

puolestaan

tukevat

käytäntöyhteisöjen kehittymistä ja vahvistumista. Opiskelijat saattavat myös itse
järjestää vastavuoroista toimintaa vahvistavia käytäntöjä kuteen lukupiirejä.
Kaikki edellä mainitut osa-alueet ovat olennaisia kiinnittymisen näkökulmasta.
(Korhonen 2014a, 50; Poutanen ym. 2012, 23.)
Opintoihin kiinnittyminen on kokemus, joka syntyy kuulumisen tunteen ja
sosiaalisen

identifikaation

vaikutuksista.

Kuulumisen

tunne

tarvitsee

vuorovaikutteisen prosessin yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta.
Korkeakoulun yhteisöt ja sosiaalinen ympäristö voivat vaikuttaa siihen, kuinka
vahva kiinnittymisprosessista tulee. Onnistuneessa prosessissa opiskelijan on
mahdollista vahvistaa omaa toimijuuttaan ja asemaa yhteisössä, tuntea
osallisuutta ja tätä kautta kiinnittyä opintoihin. (Korhonen 2014a, 51.) Opintoihin
kiinnittyminen ja kokemus kiinnittymisestä on siten monen asian yhteisvaikutusta.
Uusi kiinnittymismalli pyrkii huomioimaan kiinnittymisen eri ulottuvuuksia.
Huomionarvoista tämän tutkimuksen aiheen kannalta on kiinnittymisen taustalla
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vaikuttava opiskelijan hyvinvointi ja sen merkitys. Hyvinvoivalla opiskelijalla on
riittävästi voimavaroja suunnattavaksi omaan opiskeluun ja vuorovaikutteiseen,
aktiiviseen yhteisöön. Perusasiat, kuten hyvinvointi ja terveys, olisi oltava
kunnossa.

2.1.2 Opiskelukyky opiskelijan työkykynä
Opiskelukyky on verrattavissa työntekijän työkykyyn. Hyvä opiskelukyky
voidaankin nähdä pohjana tulevalle työkyvylle. (Kujala 2009, 6; Tuomi & Äimälä
2011, 196.) Ilman opiskelukykyä on hankala kehittää opiskelijan opintoihin
kiinnittymistä. Opiskelukyvyn tärkeydestä puhuvat myös sen edistämistä tukevat
projektit ja tutkimukset, joista esimerkkejä ovat Kyky-hanke ja Kyky-projekti.
Kyky-hankkeen valmistelu alkoi vuonna 2008 ja käynnistyi vuotta myöhemmin
vuonna 2009. Kyky-hankkeen tarkoituksena oli selvittää yliopistoyhteisöjen hyviä
toimintatapoja ja tätä kautta opiskelijoiden opiskelukyvyn, opintojen etenemisen
ja sujuvuuden tukemista (Kujala 2009, 7). Hankkeen alulle panijoina toimivat
Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto. Kykyprojekti toteutettiin vuosina 2011‒2014. Kyky-projektin osatoteuttajina toimivat
Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnat. Projekti oli osa
Campus Conexus II -projektia, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Projektin
lähtökohtana on toiminut yhteistoiminnallinen kehittäminen yhteistyöyliopistojen
ja ylioppilaskuntien kanssa. Projektin lopputuloksena on edistetty opiskelijoiden
integroitumista

ja

osallisuutta

opiskelijajärjestötoimintaa

kehittämällä.

Opiskelijakyvyn jatkuva kehittäminen ja toiminnan ylläpitäminen ovat olleet osana
edistämistyötä. (Kujala 2009, 4‒5; Suomen ylioppilaskuntien liitto.)
Opiskelu on opiskelijan työtä ja teoreettisesti monet työkykyyn yhdistettävät
mallit ovat sovellettavissa opiskelukyvyn kehittämiseen. Opiskelussa korostuu
kuitenkin

opetuksen

ja

ohjauksen

merkitys

verraten

työyhteisön

toimintaympäristöön (Tuomi & Äimälä 2011, 197; Sulander & Romppainen 2007,
39.)

Sulander

ja

Romppainen

(2007,

39)

esittävät

opiskelukyvyn

moniulotteisuutta opiskelukyvyn pilvimallin avulla. Mallin mukaan opiskelukyky
sisältää neljä ulottuvuutta, joita ovat opiskelijan terveys ja voimavarat,
opiskeluympäristö, opiskelutaidot ja opetustoiminta. Opiskelukyvyn pilvimallin
osa-alueet sisältävät useita käsitteitä, jotka ovat koottu kirjallisuuskatsauksen
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perusteella. Pro gradu -tutkielman näkökulmasta erityisen kiinnostavana
ulottuvuutena näyttäytyy opiskelijan terveys ja voimavarat. Tähän lukeutuvat
muun muassa koherenssi, elämänhallinta, identiteetti, sosiaalinen tuki,
itsesäätely ja itseluottamus (Sulander & Romppainen 2007, 11‒12, 39).
Opiskelijan voimavaroja tarkastellessa merkittävää on itsetuntemus, johon liittyy
kokemus

omasta

itsestä

toimijana.

Tämä

näyttäytyy

opiskelijan

stressinhallintakykynä, omanarvontuntona, kykynä kontrolloida omaa toimintaa,
emotionaalisena vastaanottavaisuutena ja kiinnostuksena älyllisiä haasteita
kohtaan. Voimavaroja voi kehittää optimistisella elämänasenteella, säännöllisellä
liikunnalla ja oikeanlaisella ravinnolla. Lisäksi opiskelija tarvitsee sosiaalisen
tukiverkoston ja riittävän taloudellisen toimeentulon. (Sulander & Romppainen
2007, 37.)
YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkärinä toiminut Kristiina Kunttu (2005) on
yhdessä työterveyslaitoksen kanssa kehittänyt opiskelukykymallin, jossa on
hyödynnetty aikaisemmin kehitettyä työkykymallia (Ilmarinen, Gould, Järvikoski
& Järvisalo 2006, 17‒34). Opiskelukykymalli on tiivistetty versio Sulanderin ja
Romppaisen kirjallisuuskatsaukseen perustuvasta opiskelukyvyn pilvimallista.

Omat voimavarat

Opiskelutaidot

-Persoonalliuus

-Opiskelutekniikka ja -orientaatio

-Identiteetti

-Oppimistyyli ja -tavat

-Elämänhallinta

-Kriittinen ajatteu

-Elämäntilanne ja olosuhteet

-Ongelmanratkaisukyvyt

-Sosiaaliset suhteet

-Sosiaaliset taidot

-Fyysinen ja psyykkinen terveys
-Käyttäytyminen

-Opintosuunnitelman teko

Opiskelukyky

Opiskeluympäristö

- Ajankäytön suunnittelu

Opetustoiminta

-Fyysinen, pyykkinen ja sosiaalinen ympäristö

-Opetus ja ohjaus

-Oppilaitosten opiskeluyhteisöt

-Pedagoginen osaaminen

-Opiskelijoiden omat yhteisöt

-Tuutorointi

KUVIO 2. Opiskelukykymalli (Kunttu 2005.)
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Opiskelukyky

nähdään

mallissa

määrittyvän

omien

voimavarojen,

opiskelutaitojen, opiskeluympäristön ja opetustoiminnan kautta. Erityistä mallissa
on opetus- ja ohjaustoiminta, jota aikaisemmassa Ilmarisen ja kumppaneiden
tekemässä työkykymallissa ei ole esillä. Opiskelukyvyn mallin osatekijöiden
yhteisvaikutus näkyy esimerkiksi niin, että toisen osa-alueen tilapäistä
heikkenemistä voi tukea jonkun toisen ulottuvuuden vahvuus. (Kujala 2009, 11;
Kunttu 2009.) Opiskelijan kokemat vastoinkäymiset esimerkiksi elämäntilanteen
ja olosuhteiden alueella, eivät välttämättä romahduta koko opiskelukykyä, jos
opiskelijalla on mahdollista saada tukea opiskeluympäristöstään. Lisäksi
hetkellisesti heikko opetustoiminta ja ohjaus eivät automaattisesti vaikuta
opiskelukykyyn, jos opiskelijalla on hyvät opiskelutaidot. (Kunttu 2005.)
Opiskelijan elämää tarkastellessa, huomio Kujalan raportissa kiinnittyy
yhteisöllisyyden puutteeseen. Esimerkiksi YTHS:n terveystutkimus vuodelta
2008 kertoi, että hieman yli puolet opiskelijoista tunsivat kuuluvansa johonkin
opiskeluun liittyvään ryhmään. Vuoden 2016 terveystutkimus (Kunttu & Pesonen
& Saari 2017) näyttää valoisammalta tältä osin, kun 70 prosenttia vastanneista
kertoivat kuuluvansa johonkin opiskeluryhmään. Yhteisöön kuuluminen on
merkityksellinen osa opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisyys ja
sosiaalinen pääoma lisäävät yhteisön jäsenten terveyttä ja hyvinvointia. (Kujala
2009, 13; Oksanen, Kouvonen, Kivimäki & ym. 2008.)
Kujala käyttää (2009, 13) Savolan ja Koskinen-Ollonqvistin (2005, 81‒82)
määritelmää yhteisöllisyyden koostumisesta. Heidän mukaansa yhteisöllisyys
koostuu: ”[s]osiaalisista suhteista ja verkostoista, sosiaalisista normeista ja
arvoista sekä luottamuksesta ja voimavaroista.” Kujala lisää tärkeäksi
kokemukset tuntea kuuluvansa ryhmään ja tulla hyväksytyksi. Yhteisöllisyys ei
kuitenkaan ole mahdollista ilman vuorovaikutteista toimintakulttuuria, joka
neuvottelee ja sallii erilaisuuden. Tuomi ja Äimälä (2011, 209) tuovat myös esiin
opiskelijat omien sosiaalisten verkostojensa statuksen haltijoina. Verkostoissa
luodut arvot voivat olla merkittävämpiä kuin koulutuksen julkilausutut arvot. Kun
opiskelijan epävirallisten verkostojen arvot vastaavat opiskelun arvoja, tuloksena
on opiskelutyytyväisyys. (Tuomi & Äimälä 2011, 209.)

Kujala nostaa (Kujala

2009, 13) vielä muita opiskelukykyä ja opiskelun sujumista heikentäviä tekijöitä
esiin. Näitä ovat tutkimusten mukaan heikko motivaatio, erilaiset opiskelun
esteet, joihin voi vaikuttaa esimerkiksi ohjauksen ja tue puute sekä huonot
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valmiudet opiskelutaidoissa ja työelämässä. (Kunttu & Pesonen & Saari 2017;
Kujala 2009, 13; Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005, 81−82.)
Opiskelukyvyn edistämisen näkökulmasta, onnistunut lopputulos vaatii
yksilön, yhteisön ja ympäristön yhteistoimintaa. Opinnoissaan menestymisen
pääasiallinen vastuu on opiskelijalla itsellään, mutta yliopistoyhteisön vastuu on
tukea yhteistyötä ja vuorovaikutusta, sekä kyetä tarttumaan mahdollisiin
ongelmatilanteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Kujala 2009, 13;
Kurri 2006.) Opiskelukyky on henkilökohtainen valmius, jota määrittää laajemmin
ja kokonaisvaltaisesti henkilön toimintakyky. Opiskelukykyyn tai sen puutteeseen
vaikuttavat syyt ovat moninaisia ja ne voivat tulla ulkoa, yhteiskunnan ja muiden
ihmisten toiminnan vaikutuksesta tai sisältä, oman terveyden ja elämäntilanteen
kautta. Opiskelukyvyn edistämiseen ei tämän vuoksi ole yksiselitteistä tietä.

2.2 Opiskelijan elämänhallinta
Elämänhallintataitojen merkitys on keskeinen opintoihin kiinnittymisen ongelmaa
tarkasteltaessa. Jokainen ihminen kohtaa elämässään vastoinkäymisiä, kriisejä
ja stressaavia tilanteita. Ihminen, jonka elämänhallintataidot ovat kunnossa
pystyvät käsittelemään näitä, toisinaan ennakoimattomina ilmeneviä tapahtumia,
ja luomaan selviytymismekanismeja jatkaakseen elämäänsä mahdollisimman
tyydyttävällä tavalla. Itsenäinen selviytyminen on olennainen osa elämänhallintaa
ja sen tunnetta. Tästä käytetään nimityksiä selviytymisstrategia tai coping
(Sulander & Romppainen 2007, 18.)
Viime vuosikymmeninä on tapahtunut valtavia muutoksia, jotka ovat olleet
taloudellisia, sosiokulttuurisia ja sosiaalisia. Ne ovat olleet yllättäviä ja niiden
vaikutus on kohdistunut monilta osin yhteiskunnan arvoihin ja normeihin. Elämän
hallittavuuden kokemus on jäänyt muistoksi 1980-luvun loppupuolelle, jolloin
tulevaisuuden

usko

ja

ennustettavuus

toimivat

monelle

kannustavana

voimavarana. Erilaiset uhkakuvat elämän eri osa-alueilla ovat värittäneet monen
ihmisen elämismaailmaa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Yhteiskunnan
tarjoama tuki ja voimavarat ovat vähentyneet ja avun tarvitsijoiden määrä on
kasvanut. Tänä päivänä ihmisen sopeutumis- ja mukautumiskyky ovat niitä
vahvuuksia, jotka auttavat selviämään taloudellisen ahdingon, työttömyyden ja
perhe-elämän

vaikeuksien

keskellä.
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Paineiden

ja

ristiriitojen

piirre

monikerroksisena ja kasautuneena ongelmakimppuna tekevät ilmiöstä entistä
haastavamman. (Aromaa 1996, 14‒15.) Nämä näkökohdat huomioiden,
elämänhallinnan kysymykset näyttäytyvät relevanttina ilmiönä tarkastellessa
yliopisto-opiskelijoiden opiskelua ja opintoihin kiinnittymistä.

2.2.1 Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta
Yleiset

elämänhallintaan

liittyvät

käsitykset

kuvastavat

ihmisen

motivoituneisuutta elää ja olla aktiivinen. Elämänhallintaa on mahdollista
tarkastella eri tasoilla. Elämän hallittavuuden käsitystä avataan usein ulkoisen ja
sisäisen elämänhallinnan kautta. Antti Uutela kertoo (1996, 50) Kenneth
Wallstonin tarjoamasta modernista tarkastelutavasta, jossa ihmiset eroavat sen
suhteen, kuinka paljon he kokevat olevansa itse vastuussa itselleen tapahtuvista
asioista. Wallston ehdottaa ulkoisen ja sisäisen elämänhallinnan tarkastelua
erikseen. (Uutela 1996, 50.)
Ulkoista elämänhallintaa tarkastellessa merkityksellistä on ympäristön
tarjoamat mahdollisuudet tukeen. Tuen tarvetta esiintyy erilaisissa ristiriitaa ja
painetta aiheuttavissa tilanteissa. Ne voivat olla yhteiskunnan tarjoamia
palveluita, kuten sosiaaliturva tai esimerkiksi opiskelijalle yliopiston tarjoamat
tuki- ja neuvontapalvelut. (Vaherjoki 2011, 30.) Opiskelijoille tarjottavia palveluita
ovat terveyteen liittyvät palvelut, opintojen ohjaukseen liittyvät tai opiskelijan
taloudelliseen tukeen liittyvät neuvontapalvelut. Erilaiset ihmissuhdeverkostot ja
harrastukset ovat myös tärkeitä ulkoisen elämänhallinnan mahdollistajia.
Ulkoisista resursseista taloudelliset tekijät ovat tärkeitä hallinnan edistäjiä tai
puuttuessaan jarruttajia. Ulkoinen hallinta näkyy siinä, antaako ihminen ulkoisten
tekijöiden horjuttaa tasapainoa. Ulkoista hallintaa voi pitää välineellisenä tapana
löytää tasapaino. Sisäinen hallinta puolestaan rakentuu omista kokemuksista ja
tavoitteista. (Vaherjoki 2011, 30.)
Sisäinen elämänhallinta kuvaa ihmisen sopeutumiskykyä odottamattomissa
ja turvattomuutta aiheuttavissa elämäntilanteissa. Sopeutumiskyky mahdollistaa
ihmiselle taipumukset ja valmiudet kohdata ja ratkaista vastoinkäymisiä. Lisäksi
hänelle

avautuu

aiheuttamista

mahdollisuus

haasteista

ja

oppia

näistä

selviytyä

niistä

vaikeuksien

ja

tulevaisuudessa.

paineiden
Sisäinen

elämänhallinta on prosessi, jossa emotionaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus
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yhdistyvät. Tätä voi kuvata sisäisenä puheena, jossa tunne-elämä ja
mielensisällön prosessit käyvät vuoropuhelua. (Raitasalo 1995, 14, 25; Vaherjoki
2011, 30.)
Koherenssin tunnetta käsitellään sisäisen hallittavuuden merkityksen
yhteydessä. Elämänhallintaan liittyen koherenssin tunne on tärkeä teema, jota
erityisesti Aaron Antonovsky on käsitteellistänyt ja tehnyt tunnetuksi. Hän
sisällyttää

koherenssin

tunteeseen

kolme

ulottuvuutta;

ymmärrettävyys,

hallittavuus, merkityksellisyys. (Antonovsky 1987, 16–18; Tuloisela-Rutanen
2012,

12.)

Maija-Stiina

Tuloisela-Rutanen

typologisessa

tutkimuksessa

Elämänkokemukset ja koherenssin tunne (2012, 9) selittää koherenssin tunteen
elämän tarkoituksena ja kärsimyksen lieventämisenä. Ihminen, jolla on elämän
perusasetelmat kunnossa, on löytänyt jonkinlaisen tarkoituksen, suunnan
elämälleen. Vahva koherenssin tunne edesauttaa erilaisten selviytymiskeinojen
ja hallintavoimavarojen käytön. Myös stressiltä ja muilta terveysuhilta
suojautuminen uskotaan onnistuvan merkittävästi koherenssin tunteen kautta.
(Sulander & Romppainen 2007, 18.) Antonovskyn salutogeeninen malli lähestyy
ihmisen

terveyttä

kuormittavuudesta

näkökulmasta,
huolimatta

miksi

toiset

(Tuloisela-Rutanen

ovat
2012,

terveitä
11).

elämän
Erityisesti

opiskelijan opinnoista selviytymisen kannalta opintojen kuormittavuus on toisille
liikaa ja toisten kohdalla tämä näyttäytyy myönteisenä haasteena ja jopa
lisäenergian antajana.
Terveyssosiologi Aaron Antonovskyn teoria koherenssin tunteesta tuo
myös esiin, kuinka vanhempien vahva koherenssin tunne edesauttaa lapsen
vahvan koherenssin tunteen kehittymistä. Lapsilla, joiden vanhemmilla on heikko
koherenssin tunne tuottaa todennäköisemmin myös lapsille heikon koherenssin
tunteen. (Antonovsky 1987; Tuloisela-Rutanen 2012, 11.) Elämänhallinnan
kokonaiskuvan ja tätä kautta opintoihin kiinnittymisen ilmiön ymmärtämisen
kannalta asiaa olisi hyvä pohtia laajemmassa kontekstissa, kuten opiskelijan
elämänhistorian näkökulmasta. Tämän hetken opiskelijat ovat lapsuudessaan
saattaneet kokea 1990–luvun alun laman vaikutukset rajuinakin. Vanhempien
mahdollinen työttömyys ja tiukentunut taloudellinen tilanne voivat näyttäytyä
perhe-elämässä kielteisinä piirteinä ja vaikuttaa herkässä kehitysvaiheessa
elävään lapseen tuoden elämänhallinnan haasteita myöhemmällä iällä.
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2.2.2 Rakentavat ja haitalliset hallintakeinot
Verna Vaherjoki (2011) on tutkinut ja selittänyt elämänhallinnan kokemista
pätkätyöläisen toimijuuden ja minuuden rakentumisen kautta. Voimavarojen ja
toimijuuden löytyminen ovat haasteellisia kysymyksiä tilanteessa, jossa henkilölle
tarjotaan ulkoapäin alisteinen asema ilman päätäntävaltaa niukan taloudellisen
tuen kanssa. Vaherjoki kuvaa (2011, 31) sopeutumiseen liittyviä tekijöitä
rakentavien ja haitallisten hallintakeinojen avulla. Rakentavat hallintakeinot
synnyttävät tunteen hyvästä ja arvokkaasta elämästä. Hän kuvaa oman
elämäntilanteen hyväksymisen sen hetkiseksi tilaksi rakentavana ja tiedostettuna
elämänhallintakeinona. Tämän avulla ihmiselle tarjoutuu mahdollisuus saada
energiaa vaihtoehtoiselle elämistapojen etsimiselle ja niiden löytymiselle. Näitä
toimintatapoja ilmentävät psyykkiset ja fyysiset prosessit, joita ovat myönteinen
ajattelu ja kielteisten tunteiden torjunta, hyväksyminen, arvomuutos, sosiaalinen
vertailu alaspäin ja vaihtoehtoisten toimintamuotojen löytäminen. (Vaherjoki
2011, 31‒32.)
Myönteinen ajattelu ja kielteisten tunteiden torjunta näkyvät ihmisen
tarpeena löytää keinoja, jolla voi erottua toisesta ryhmästä myönteisellä tavalla
(Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1998, 309). Esimerkiksi oman elämän
näkeminen rikkaana ja täytenä ja jopa arvokkaampana kuin verrokkiryhmän
elämä, on tarjonnut tämän kaltaisen mahdollisuuden. Elämänkokemuksen kautta
on mahdollista määritellä oma, eheyttävän kategoria. Suurempi ikä vaikutti
tunteen voimakuuteen. Vaherjoen tutkimuksen mukaan (2011, 32) iän merkitys
näkyi luottamuksena ja itsevarmuutena määritellä oma arvonsa. Tämä tarjoaa
myös mahdollisuuden oman psyyken suojeluun. Huonommuuden kokemukset
osataan ajan myötä kääntää positiivisiksi selityksiksi. (Pietiläinen 2005, 114.)
Ristiriitaisuuden tunnetta saattaa kuitenkin ilmetä mahdollisen identiteetin
pirstaleisuuden vuoksi. Esimerkiksi ammatti-identiteetti, tässä tapauksessa
opiskelijaidentiteetti, ei ole selkeä tai se puuttuu kokonaan. (Vaherjoki 2011, 32‒
33.)
Hyväksyminen on tärkeää oman minuuden ja tilanteen näkökulmasta.
Hyväksymisen kautta ihminen kykenee aktivoitumaan, eikä jää passivisuuden
tilaan kielteisten tunteiden ympäröimäksi. Kyse ei ole kuitenkaan alistumisesta,
vaan minuuden positiivisesta paikantamisesta ja sisäisten hallintakeinojen
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etsimisestä. Ihminen huomaa omat mahdollisuutensa, vaikka elämäntilanteen
haastavuus yrittäisi niitä peittää. Arvomuutoksen avulla ihminen kykenee
kääntämään esimerkiksi taloudelliset vaikeudet ja niukan rahallisen tilanteen
voimavaraksi ja mahdollisuudeksi. (Taira 2006, 125.) Henkinen selviytyminen on
usein haastavampaa kuin taloudellinen, mikä tekee ulottuvuudesta tärkeän osan
kokonaiskuvaa. Taloudellinen niukkuus laittaa monesti ihmiset miettimään
elämän arvokkuudelle muuta perustaa kuin raha. Tämä vaati ihmisiltä myös
irtautumista vallitsevista arvoista ja normeista, jotka painottavat kulutuksen
näkökulmaa. (Taira 2006, 121‒126; Vaherjoki 2011, 33‒34.)
Sosiaalinen vertailu alaspäin on oman kuvan peilaamista tiettyä
stereotyyppistä

mielikuvaa

kohtaan.

Se

voi

olla

esimerkiksi

vertailua

opiskelijabileissä paljon käyviä opiskelijoita kohtaan, jotka eivät kykene tämän
vuoksi suoriutumaan opinnoistaan. Näin omaa opiskelijaidentiteettiään rakentava
henkilö luo puhetta poispäin pilatusta asemasta tai roolista. Myös oman elämän
näkeminen rikkaampana ja syvempänä liittyy tähän. Tällä on minuutta tukeva
merkitys. Puheen kautta oma asema saa uusia ja positiivisia merkityksiä. Tämä
synnyttää tunnetta henkisesti kasvattavasta ja hyödyllisistä kokemuksista. (Taira
2006, 141, 145; Vaherjoki 2011, 34.)
Vaihtoehtoisten

toimintamuotojen

löytäminen

tapahtuu

itsensä

toteuttamisen kautta. Toiminta ja mahdollinen vastarinta tarjoavat vahvistusta
omanarvontunteelle. Tarpeet tyydyttyvät toiminnassa, jossa selviydytään
jokapäiväisissä tilanteissa normien, lakien ja säädösten keskellä. Tämä lisää
koettua hyvinvointia. Toimintamuotoja voivat olla vaihtoehtoiset keinot selviytyä
haasteista, jotka voivat olla esimerkiksi taloudellisia tai henkisiä vastoinkäymisiä.
Itsensä aktivoiminen harrastusten parissa, vapaaehtoistyö tai uusien keinojen
keksiminen

oman

talouden

parantamiseksi

tuo

sisällön

lisäksi

myös

onnistumisen kokemuksia ja tätä kautta iloa. (Ezzy 1993; Raitasalo 1995, 52;
Vaherjoki 2011, 35.) Tässä

yhteydessä voidaan puhua affektiivisesta

toimintakyvystä, johon esimerkiksi Teemu Taira viittaa väitöskirjassaan (2006,
59‒60) käyttäen Lawrence Grossbergin alkuperäisiä ajatuksia. Affektiivinen
toimintakyky voidaan nähdä voimaantumista tuottavana toimintana, jota voi
löytää omaehtoisena ja itseä kehittävänä vaihtoehtona formaalin koulutuksen ja
työnteon ulkopuolelta. (Raitasalo 1995, 18; Taira 2006, 115‒116; Vaherjoki 2011,
35.)
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Haitallisiin hallintakeinoihin Vaherjoki lukee kuuluvaksi alistuvan ja
kapinoivan minuuden (Vaherjoki 2011, 35‒36). Haitalliset hallintakeinot pitävät
sisällään toimintaa, joka näyttäytyy haitallisina ja passivoivina ajatuskulkuina ja
reagointitapoina. Elämänhallinnan puuttumista voidaan kuvata turvattomuuden
käsitteen kautta ja avuttomuus voidaan näin nähdä elämänhallinnan negaationa.
(Raitasalo 1995, 18.)
Alistuva minuus on yksi sisäisistä haitallisista hallintakeinoista. Vaherjoki
kuvaa

(2011,

alistumisena,

36)

alistuvan

luopumisena,

passivoitumisena.

Hän

minuuden

toimijuutta

katkeroitumisena,
nimittää

omaan

periksi

elämänhallinnan

tilanteeseen

antamisena
tyyliä

ja

”opituksi

avuttomuudeksi”. (Vaherjoki 2001, 36.) Manka ja Seligman kuvaavat (Manka
2012, 66; Seligman 1991) opittua avuttomuutta tilaksi, jossa ihmisen ei itse
tarvitse nähdä vaivaa asioiden eteen. Toiset ihmiset tekevät ajattelun hänen
puolestaan. Opittu avuttomuus on usein pessimistisen ajattelutavan tulosta.
Pessimistinen ajattelutapa lisää myös sairastuvuutta, riskiä masentuneisuuteen,
passiivisuuteen. Lisäksi se saattaa heikentää itsetuntoa. Pessimistisen
ajattelutavan omaavilla saattaa olla alhaisemmat tavoitteet ja hän voi antaa
helpommin periksi. Vastaavasti optimistisen ajattelutavan omaava ihminen
asettaa usein tavoitteet korkeammalle. Hänellä on vahva usko omiin kykyihin ja
hänellä on hyvä itseluottamus, hän on oma-aloitteinen ja toiminnallisesti
aktiivinen. Lisäksi hänellä on useammin korkeammat onnistumisen odotukset.
Hän on lannistumattomampi ja keskimäärin parempi terveydeltään. (Manka 2012,
66; Seligman 1991.)
Heikko itsetunto ja tiedollisen pääoman puute saattavat vaikuttaa henkilön
toistuviin epäonnistumisen kokemuksiin. Tilanne saattaa muuttua vallitsevaksi
usean toistuvan epäonnistumisen jälkeen, eikä henkilö usko enää omaan
pätevyyteensä.

Hallinnan

menetyksen

tilan

ollessa

vallitseva,

myös

luovuttaminen yleistyy. (Vaherjoki 2011, 36.) Heikkojen hallintakäsitysten myötä
luovuttaminen ja vetäytyminen tuntuvat ainoilta vaihtoehdoilta, joita uhkaavat
tilanteet laukaisevat. Usko siihen, että tulevaisuudessa voisi onnistua, on
mahdoton. (Järvikoski 1996, 41‒42.) Syrjäytymisen tunne kasvaa samalla kun
alistumisen uhka voimistuu. Heikot ulkoiset elämisen puitteet heikentävät
mahdollisuutta puolustaa omaa eheyden ja toimijuuden kokemusta aktiivisuuden
avulla. Luovuttaminen saattaa näyttäytyä kapinahenkenä, joka on tietoinen
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kannanotto vallitsevaa tilaa kohtaan. Tämä ilmentää toimijuutta ja on samalla
tietoinen ratkaisu sisäisen elämänhallinnan säilyttämiseksi. (Vaherjoki 2011, 36.)
Kapinoiva minuus näyttäytyy Vaherjoen hallintakäsityksissä (2011, 36)
sopeutumisena vallitsevaan tilanteeseen. Ihmisen turhautuessa ja alistuessa niin
paljon, että sietokyky ylittyy, kapina on keino purkaa kielteisiä tunteita ja helpottaa
niistä syntyneitä paineita. Haitalliseksi toiminnan tekee, jos se jää ainoastaan
kapinoinnin tasolle, eikä näin kehity muutokseksi ja yksilön kehitystä tukevaksi
toiminnaksi.

Haitallisena

kapinoiva

minuus

näyttäytyy

haitallisena

aktivoitumisena, vastarintana ja jopa aggressiivisuutena. Tuloksena on
tulokseton kapina, kun rakentavien hallintakeinojen puuttuessa energia ja
toiminta kanavoituvat väärään suuntaan. Ihminen saattaa tuntea itsensä
pakotetuksi, johonkin tiettyyn järjestelmän toimintaan. Tämä saattaa aiheuttaa
ristiriitoja, jotka purkautuvat vastarintana. Toiminta on sävyttynyt monesti
kielteisillä tunnetiloilla, joka näyttäytyy epäkunnioittavana ja toisten työtä
hankaloittavana

käytöksenä.

Toimijuuden

joutuessa

koetukselle

vastoinkäymisten myötä, on yksilön saavutettu eheys hyvin rajallinen, johtuen
kielteisten

kokemusten

usein

laukaisemista

tiloista,

kuten

stressistä,

masennuksesta ja uupumuksesta. (Sennett 2002, 147; Vaherjoki 2011, 36‒37.)
Ihmisen kielteiset attribuutiot voivat myös vaikuttaa hallinnan tunteen
menettämiseen. Sosiaaliset attribuutiot antavat ihmiselle hallinnan tunteen. Tämä
on tärkeä osatekijä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Sisäisen tasapainon
löytämisen ja erilaisten ristiriitojen onnistuneen työstämisen taustalla ihmisellä on
realistinen

attribuointitapa

tapahtumista

ja

syistä.

(Laine

1997,

87.)

Attribuointitavalla on merkittävä yhteys ihmisen minäkuvaan. Henkilön taipumus
selittää syysuhteita voi olla joko myönteinen tai kielteinen. Pessimismiin taipuva
henkilö ajattelee herkästi syysuhteiden johtuvan hänestä itsestään ja uskoo
tilanteen jatkuvan pysyvänä. (Dickerson 2012, 136.)

27

3 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

Opintoihin kiinnittymistä ja elämänhallintaa on tutkittu useista näkökulmista.
Opintoihin kiinnittymisen kohdalla ratkaisunäkökulmia on haettu usein opintojen
pitkittymisen syihin ja ilmiön ongelmia tuottavan seurauksen helpottamiseksi.
Elämänhallinnan

tutkimusta

Elämänhallinnan

kysymyksiin

kuvaa

sen

etistään

moninäkökulmainen
vastauksia

usein

tarkastelu.
henkilöiden

ominaisuuksien kautta, kuten sitkeyden ja pystyvyyden. Elämänhallinnan
tutkimus kohdistuu paljolti erityisryhmiin ja marginaaliin. Tutkimuskatsaus
osoittaa, kuinka elämänhallinnan kysymyksiä on tarkasteltu varsin vähän
nuorempien opiskelijoiden kohdalla. Tarkastelun jälkeen elämänhallinnan
mukaan ottaminen opintoihin kiinnittymisen tutkimukseen on perusteltua.

3.1 Tutkimuksia opintoihin kiinnittymisestä
Kahu (2013, 764) sekä Krause ja Coates (2008, 500) tarkastelevat opintoihin
kiinnittymisen ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja esittävät ilmiön holistisuuden
tärkeäksi näkökohdaksi. (Kahu 2013, 764; Krause & Coates 2008, 500.) Kahu
(2013) käsittelee ja arvioi omassa tutkimuksessaan vallitsevia näkökulmia
opintoihin kiinnittymisen tutkimuskentällä. Hän kiinnittää huomioita käsitteen
puutteelliseen määrittelyyn ja opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksien epäselvään
erotteluun. (Kahu 2013, 758.) Kahu tarkastelee opintoihin kiinnittymisen ilmiötä
neljästä näkökulmasta, joita ovat opiskelijan käytös, psykologinen ulottuvuus,
sosiokulttuurinen näkökulma ja holistinen näkökulma. Hän haluaa tarjota
tutkijoille kehyksen, jonka avulla opintoihin kiinnittymisen ilmiötä voidaan
tarkastella syvemmin ja monipuolisemmin. (Kahu 2013, 759‒764, 768.)
Krause ja Coates (2008) ovat tutkineet ensimmäisen vuoden yliopistoopiskelijoiden

opintoihin

kiinnittymistä

Australiassa.

He

tarjoavat

oman

tutkimuksensa kautta seitsemän tarkastelu-ulottuvuutta opintoihin kiinnittymisen
ilmiön arvioimiseksi. (Krause & Coates 2008, 493.) Näitä ovat opiskelijoiden

28

siirtymävaiheen tarkastelu, akateeminen kiinnittyminen, kaverisuhteet, oppilashenkilökuntasuhteet,

älyllinen

kiinnittyminen,

verkko-osaaminen

ja

verkostoituminen yliopiston ulkopuolella. Tulosten mukaan olisi syytä kiinnittää
huomiota ilmiön monipuolisuuteen ja laajentaa ymmärrystä koskien opintoihin
kiinnittymiseen useita ulottuvuuksia. (Krause & Coates 2008, 500‒503.)
Suomalaisella tutkimuskentällä opintoihin kiinnittymistä on tutkittu useasta
näkökulmasta. Mäkisen ja Annalan mukaan (2011, 61) keskeistä kiinnittymisen
ilmiössä on sen prosessimainen luonne, jonka onnistumiseen vaikuttaa niin
osallisuuden kuin vastavuoroisuuden toteutuminen. Mäkisen ja Annalan
viitekehys yliopisto-opiskelijoiden kiinnittymisen tarkasteluun kuvaa opiskelijan
kiinnittymistä opintoihin monipuolisesti niin oppijan itsensä kuin opiskeluyhteisön
ja elämismaailman näkökulmasta. (Mäkinen & Annala 2011, 61.)
Kukkonen pohtii (2017) kiinnittymisen problematiikkaa tuomalla esiin
opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan yhdessä tuottaman käsityksen,
kuinka opintoihin kiinnittymiseen voitaisiin vaikuttaa. Kukkosen mukaan
tuloksissa on vahvasti näkyvissä tämän päivän koulutusdiskurssi. Diskurssissa
korostuu,

valinnaisuus,

yksilölliset

opintopolut

ja

työelämälähtöinen

käytännöllisyys. Hän näkee yhteisöllisen toiminnan pohjana opiskelijan oman
aktiivisuuden,

yhteiskehittelyn

suunnitelmallisuuden

ja

opiskelijan

tukemisen,

erityisesti

tavoitteellisuuden

valmiuden

ja

suunnitellusta

poikkeamiseen. (Kukkonen 2017, 125.)
Kipponen ja Annala (2016) ovat tarkastelleet erityisesti kiinnittymisen
näkökulmasta

aktiivisesti

opiskelijatoiminnassa

mukana

olleita

yliopisto-

opiskelijoita. Tulosten mukaan opintoihin kiinnittyminen näyttäytyy yliopistoopiskelijoiden kokemuksessa kompleksisena ja monisuuntaisena ilmiönä.
Opiskelijan on tasapainoteltava erilaisten odotusten keskellä. Nopea ja
pinnallinen

suorittaminen

ovat

uhkana

yliopisto-opintojen

merkitykselle

opiskelijan hyvinvoinnin, sivistyksen, elinikäisen oppimisen ja henkisen pääoman
lähteenä. Yhteiskunnan tuottamat vaatimukset vaikuttavat osaan opiskelijoista
tehokkaampina suorituksina, mutta tehokkuus voi kasvaa epärealistisiin mittoihin,
jolloin vaarana on opiskelijan jaksamisen rajojen ylittäminen. (Kipponen & Annala
2016, 414‒415.)
Tutkijoita kiinnostavat myös syyt valmistumisnopeuden taustalla. Satu
Merenluodon tekemän tutkimuksen mukaan (2005, 102) Turun yliopistosta
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nopeasti valmistuneista maistereista tyypillinen opiskelija oli 24 -vuotias.
Opiskelijaa kuvasi myös, että hän hahmotti opiskeluprosessin kokonaiskuvan.
Hänellä oli selkeät tavoitteet, hän tiesi, miten ne saavutettaisiin ja hän osasi
toimia itsenäisesti. Hän koki saavansa riittävästi palautetta, opiskeluiden
työmäärä oli sopivassa suhteessa opintosuorituksiin. Suoritustavoissa oli myös
ollut riittävästi vaihtoehtoja. (Merenluoto 2005, 102.)
Monissa

keskusteluissa

opiskeluiden

pitkittyminen

nähdään

usein

ainoastaan kielteisenä asiana. Leena Ahrion väitöstutkimuksessa (2012)
keskeisenä tuloksena yliopisto-opiskelijoiden pitkistä opiskeluajoista oli, ettei
kyse

ole

välttämättä

opiskelijanäkökulmasta

katsottuna

osoitus

heidän

kyvyttömyydestään, vaan kyvystä hallita useita elämän osa-alueita ja käyttää
niitä hyödyksi elämän rakennuspalikoina. Myös Anneli Uusitalon ja Vesa
Korhosen tutkimuksessa (Uusitalo & Korhonen 2012, 131) aikuisten, yli 25vuotiaiden hitaasti etenevien opiskelijoiden opiskelulle antamista merkityksistä
selvisi, että moni ei pitänyt opiskeluiden pitkää kestoa ongelmana. Usein
esimerkiksi työssäkäynti saattoi pitkittää opintoja, mutta työkokemuksella nähtiin
olevan apua opiskeluiden jälkeisen työnsaannin näkökulmasta. (Ahrio 2012;
Uusitalo & Korhonen 2012, 131.)

3.2 Tutkimuksia elämänhallinnasta
Korkeakouluopiskelijan elämäntaitojen yhteyttä ja vaikutusta opiskeluun ovat
tutkineet Cronin, Allen ja Ellison (2019) kumppaneineen. He ovat kehittäneet
asteikon opiskelijoiden elämäntaitojen mittaamiseksi. Mitattavia taitoja ovat
ryhmätyö, tavoitteiden asettaminen, ryhmätyö, tunnetaidot, ihmissuhdeviestintä,
sosiaaliset taidot, johtajuus, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Tulosten
perusteella elämäntaidoilla on positiivinen yhteys etenkin opiskelutuloksiin,
psyykkiseen terveyteen ja itsepystyvyyteen. (Cronin, Allen, Ellison ym. 2019, 3,
10.)
Muilta

osin

elämänhallintaa

koskevat

tutkimukset

ovat

viime

vuosikymmeninä koskeneet enimmäkseen käsitteen merkityksen kuvaamista.
Yhtenä uranuurtajana pidetään Richard S. Lazarusta kollegoineen (1984), jotka
yhdistävät elämänhallintaan erityisesti stressitilanteet ja niiden hallitsemisen.
Onnistunut tilanteen tai kokemuksen arviointi ja käsittely lieventävät aiheutunutta
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ahdistuneisuutta ja pahaa oloa (Aromaa 1996, 14). Bandura (1977) liittää
elämänhallintaan henkilökohtaisen hallinnan, pystyvyyden ja itsetehokkuuden.
Pystyvyyden tunteen taustalla vaikuttaa ihmisen oma usko kykyihinsä elämän
tärkeisiin tapahtumiin ja tätä kautta pystyvyyden voidaan näyttää lisäävän
motivaatiota. Pystyvyyden tunteeseen vaikuttavat vahvasti myös aikaisemmat
onnistumiset ja epäonnistumiset. (Aromaa 1996, 14; Bandura 1977, 80‒82.)
Jaarin (2004) mukaan elämänhallinta näyttäytyy kontrollin käsitteen kautta,
johon lukeutuu sitkeys, sitoutuneisuus, hallinta ja haasteellisuus. Huhtaniemi
(1995)

käsittelee

elämänhallintaa

hallitsevuuden,

itsevarmuuden,

itseluottamuksen, itsekeskeisyyden, sitkeyden ja aktiivisuuden kautta.
Vuorio

(1996,

84)

esittää

elämänhallinnan

käsitteen

Seppo

eräänlaisena

sateenvarjokäsitteenä. Tämä käsite kattaa laajan epäyhtenäisen tutkimusalueen,
joka on synnyttänyt laajan tietovarannon.
Tuloksien mukaan erityisesti hyvinvointi ja terveys ovat teemoja, jotka ovat
yhteydessä

elämänhallintaan.

Vuorio

(1996,

85)

lisää,

että

saatujen

tutkimusyhteenvetojen mukaan tutkimusta olisi syytä suunnata erityisryhmiin,
jotka

ovat

haavoittuvassa

asemassa.

Näitä

ovat

vanhukset,

erilaiset

potilasryhmät, lapset, erilaiset työntekijäryhmät ja työttömät. (Vuorio 1996, 85.)
Erityisryhmiin

suuntautunut

tutkimus

näkyykin

vahvana

tarkastellessa

tutkimusaiheita, joita elämänhallinnasta on viime vuosina tehty. Suomessa
elämänhallintaa on paljon tutkittu työllistymisen, työttömyyden ja yleisesti
työnteon näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat niin nuoret kuin aikuiset
(Sihto 2010; Jaari 2004.)
Sami Ylistö (2009) tarjoaa elämänhallinnan tutkimuskentälle selvyyttä
elämänhallinnan sekavaan käsitteistöön. Hänen mukaansa elämänhallinnan
teoreettinen sisältö tarvitsee yhteenvetoa, sillä elämänhallinnan käsitteistö
näyttäytyy hyvin hajanaisena eivätkä tutkimusperinteet aina tue toisiaan. Hän
tiivistää

elämänhallinnan

keskeiset

ominaisuudet

kuuteen

käsitteeseen:

tavoitteellisuus, suhteellisuus, prosessimaisuus, tietoisuus, hyvinvointi- ja
tilannesidonnaisuus.

Lisäksi

Ylistö

tuo

esiin

elämänhallinnan

käsitteen

kaksijakoisen luonteen psyykkisen ja sosiaalisen puolen kautta. Näiden
näkökulmien

kautta

hän

näkee

elämänhallinnan

selitysvoimaiseksi

ja

tehokkaaksi ajattelutavaksi ihmisten toiminnan ymmärtämiseksi. (Ylistö 2009,
286.)
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Väitöstutkimukset

kohdistuvat

esimerkiksi

äitiyteen,

opettajuuteen,

työelämään, terveyteen, hyvinvointiin ja masennukseen. Tuulikki Kärkkäinen
(2004) on tarkastellut väitöskirjassaan koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen
yhteyttä

elämässä

selviytymiseen.

Tulosten

mukaan

aikuisiässä

hyvin

selviytyneillä on taustalla hyvä äiti- ja isäsuhde. (Kärkkäinen 2004.) Suosittua on
tarkastella elämänhallintaa marginaalissa elävien ihmisten suunnalta. Nuorten
kohdalla aihetta on tutkittu erityisesti syrjäytyneiden nuorten näkökulmasta.
Tutkimuksille erityistä on se, että nuoret ovat jo tai ovat olleet selkeissä
ongelmissa. Marjaana Kojo (2010) tarkastelee nuorten taloudellisen tilanteen,
ajankäytön ja tätä kautta elämänhallinnan haasteita palkkatyön puutteen
näkökulmasta. Hän tarkastelee työn marginaalissa olevien nuorten tulevaisuuden
suuntaa ja miten ilmiö vaikuttaa heidän elämänodotuksiinsa. Kojon tutkimuksen
mukaan nuoret elävät laajentuneessa nykyisyydessä, jonka ulkopuolelle tehtyjä
tulevaisuuden suunnitelmia pidetään kannattamattomina. Laajentunut nykyisyys
toimii nuorten elämänhallintakeinona, jonka avulla he varmistavat erilaisten
riskien pitämisen loitolla. Tähän syynä on heidän näkökulmastaan liian epävarma
tulevaisuus. (Kojo 2010, 23, 32.)
Leena Jokinen, Johanna Ollila ja Kati Vuorisalo (2015) tarkastelevat
millaisia oman työn ja elämänhallinnan taitoja tukevaisuudessa voi tarvita.
Näkökulmana on hyödylliset ajattelun taidot, joita tulevaisuudessa monenlaisissa
erilaisissa ympäristöissä tarvitaan. He käsittelevät myös tulevaisuusohjausta,
jonka avulla voidaan auttaa yksilöä hahmottamaan ja tekemään tätä kautta
tietoisia

valintoja

opiskelijoiden

koskien

näkökulmasta

tulevaisuutta.
työkaluna

Tulevaisuusohjaus

luoda

mahdollisuuksia

näyttäytyy
erilaisten

tulevaisuuksien hahmottamiseksi. (Jokinen, Ollila & Vuorisalo 2015, 62, 68.)
Heli Vehmas (2015) on lähestynyt omassa väitöskirjassaan opiskelijoiden
kokemuksia koskien koulutuksen järjestäjää. Hän on tutkinut opiskelijoiden
laatukäsityksiä ohjaavassa koulutuksessa etsien mahdollisia kehitysalueita.
Laatua määrittelivät

kohtaamiset ja

vuorovaikutus koulutuksessa.

Näin

avuttomuuden tilalle muodostuu yhteisöllisyyden mahdollistama osallisuuden
kokemus. Tuloksena on voimaantuminen, joka edistää muutosta ja koulutuksen
tavoitteiden toteutumista. (Vehmas 2015.)
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS,
TUTKIMUSKYSYMYKSET JA
METODOLOGISET VALINNAT

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrys siitä, millainen on yliopistoopiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kokonaiskuva.
Laajempaa ymmärrystä ilmiöstä luodaan opiskelijoiden omien tulkintojen ja
kokemusten kautta. Tutkimus sijoittuu kasvatustieteellisesti kasvatuspsykologian
ja koulutussosiologian kentälle ja niiden välimaastoon. Kasvatuspsykologisesta
näkökulmasta oppimisen ilmiöiden ymmärtäminen ja tätä kautta motivaatiotekijät,
oppimistyylien ja -strategioiden tarkastelu luovat ymmärrystä myös opintoihin
kiinnittymisen eroihin. Kasvatuspsykologinen mielenkiinto on laajentunut lapsia
koskettavalta

alueelta

Korkeakouluympäristössä

koko

elämänkulun

kattavaksi

kasvatuspsykologisesta

tutkimusalaksi.

näkökulmasta

voidaan

tarkastella vuorovaikutustekijöitä niin opiskelijoiden kesken kuin opiskelijoiden ja
korkeakoulun henkilökunnan kesken. Lisäksi opiskelijan itsetuntemus ja tätä
kautta omien opiskelu- ja elämänhallinnantaitojen edistäminen voidaan nähdä
lähtevän kasvatuspsykologiselta kentältä. Koulutussosiologinen osa-alue tukee
tutkimusta, jossa kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijoiden erot, joihin
vaikuttavat mm. ympäristön tuottamat vaatimukset ja sosiaaliset rakenteet.
Metodologisesta

näkökulmasta

tutkimuksen

voi

määritellä

monimenetelmälliseksi tutkimukseksi (mixed methods research), missä aineisto
koostuu

niin

määrällisestä

tutkimuskyselyaineistosta

kuin

laadullisesta

ryhmähaastatteluaineistosta. Perusteena tutkimuksen monimenetelmällisyyden
valinnaksi on menetelmän tarjoama parempi ymmärrys tutkimusongelmasta.
Monimenetelmällinen tutkimus voi esittää samanaikaisesti vahvistavia ja
selittäviä kysymyksiä sekä määrälliselle että laadulliselle tutkimukselle.
Monimenetelmällinen tutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden vahvempaan

33

päättelyyn ja laajemman valikoiman eriäviä näkemyksiä. (Teddlie & Tashakkori
2009, 33.)

4.1 Tutkimuskysymykset
Aineiston ja aikaisemman tutkimustiedon valossa tavoitellaan esiin tulleiden
vastausten

kautta

ratkaisunäkökulmia

opiskelijoiden

tuottoisampaan

ja

hallittavampaan opiskelijaelämään. Tutkimus etsii vastauksia tarkasteltavaan
ilmiöön kolmen tutkimuskysymyksen avulla
1. Miten opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteet näyttäytyvät
yleisellä tasolla?
2. Miten opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteet näyttäytyvät
yksityisellä tasolla?
3. Mikä on opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiöiden yhdistävä
tekijä?
Yleisen tason haasteita tarkastellaan Tampereen yliopistossa vuosina
2013−2018 käytetyn Nexus-itsearviointikyselyn tulosten avulla. Näin voidaan
havaita opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteiden näyttäytyminen
Tampereen yliopistossa määrällisenä ilmiönä. Tutkimuksen yksityinen taso
ryhmähaastattelumateriaalin

keinoin

selventää

ilmiön

henkilökohtaista

ulottuvuutta. Kolmas tutkimuskysymys pyrkii luomaan kokonaiskuvaa ilmiöiden
väliseen ymmärrykseen. Tutkimuskysymykset kaksi ja kolme lähestyvät
ongelmaa hermeneuttista tekstintulkinnan prosessia hyödyntäen.
Opintoihin kiinnittyminen ja elämänhallinta ovat ilmiöinä kokemuksellisia ja
asioihin vaikuttaa ympäristö ja ihmisen omat ajatukset ja toimintatavat.
Toiminnan taustalla ovat myös henkilöiden omat elämäntarinat, narratiivit, jotka
tuovat oman ulottuvuuden ihmisten elämään ja elämässä tehtyihin ratkaisuihin.
Jotta laadullisen aineiston tutkimustuloksien tarjoamia vastauksia voitaisiin
hyödyntää konkreettisemmin, tarkastellaan laadullista aineistoa myös yleisestä
näkökulmasta. Hermeneuttinen tutkimus on eräänlainen dialogi, jossa yleinen ja
yksityinen näkökulma tarjoilee toisilleen uutta tulkintaa. Lähtökohtaisesti
tutkimuksen tarkoitus on lähestyä aihetta kokemusperäisesti tuntevan ja tekevän
ihmisen näkökulmasta, jota taustoittaa yhteiskunnallinen näkökulma ilmiötä
säätelevistä reunaehdoista.
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4.2 Metodologiset valinnat
Monimenetelmällistä aineistoa käsittävän tutkimuksen metodologinen määrittely
ei ole aivan yksinkertaista. Pelkästään aineisto itsessään sisältää sekä
kvantitatiivisia

että kvalitatiivisia

kannalta

tieteenfilosofisen

on

ulottuvuuksia. Tärkeämpää tutkimuksen
ajattelun

erittely,

joka

luo

tutkimukselle

selkärangan. Myöskään amerikkalainen sosiologi Andrew Abbott (2004) ei
kannata metodologisessa mielessä radikaaleja vastakkainasetteluita, kuten
kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen tutkimus. Hän näkee kaikkien metodien
tarjoavan toisilleen syvällistä kritiikkiä. Metodeilla on syklinen suhde toisiinsa,
joka takaa avoimuutta, heuristista rikkautta ja vastavuoroista metodologista
kritiikkiä. Jos esimerkiksi yhdistetään kaksi erilaista tutkimusta eri metodein,
voidaan saada tehokkaampi menetelmä, josta voi kehittyä kolmas metodi.
(Abbott 2004, 42.) Metodit voivat päihittää toisensa ja saada aikaan
suunnanmuutoksia. Abbottin mukaan (2004, 65) ei ole olemassa järjestystä
metodeille. Jokainen metodin on enemmän tai vähemmän tärkeä riippuen
analyysin näkökulmasta. (Abbott 2004, 65.) Näen tämän toteutuvan oman
tutkimukseni näkökulmasta hyvin, jossa positivistinen ja interpretivistinen
maailma mahtuvat keskustelemaan samasta ilmiöstä samojen kansien välissä.
Postivistinen ajatus toteutuu itsearviointikyselyn aineiston toteutuksessa ja
analyysissä, jossa sosiaalista elämää ja yhteyksiä tulkitaan mitattavassa
muodossa. Ryhmähaastatteluaineisto vuorostaan lähestyy ilmiötä enemmän
tulkinnallisesta näkökulmasta, missä vuorovaikutus on tärkeässä osassa
merkitysten luomisen kannalta. Lähestymistä voi luonnehtia myös narratiivisena,
jossa kerronnan merkitys korostuu. Ontologinen keskustelu käy ääripäiden
välillä, kun pyritään selvittämään sosiaalisen todellisuuden luonnetta.
Lähimpänä

oman

tutkimuksen

ontologista

näkökulmaa

sijaitsee

kostruktionismi, jossa analyysin kohteena on vuorovaikutuksessa tuotettu
todellisuus. Lisäksi kulttuurien korostuminen sosiaalisten rakenteiden sijaan on
näkyvissä. Kontekstin merkitys on vahvassa asemassa, jossa tilanneyhteys on
tärkeä ottaa huomioon. Sosiaalisen tiedon luonteen lähtökohdista puolestaan
tutkimus painottaa enemmän paikallistettua tietoa, jossa tiedon rakentuminen
nähdään paikallisena ja yksilöllisenä.
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Heuristiikka tutkii keinoja, miten asioista voisi ottaa selvää eli pyrkii
löytämään uusia ongelmanratkaisutapoja. Heuristiikan yleisimpiä työtapoja ovat
vastaavuuksien tekeminen, metodien lainaaminen ja argumentoiva heuristiikka.
Vastaavuuksien luominen on monin tavoin tärkeä osa heuristiikkaa. Siinä
pyritään löytämään omalle tutkimuskohteelle sopiva vastaavuus. (Abbott 2004,
81, 113, 120.) Esimerkiksi oman tutkimukseni kannalta voisi olla kiintoisaa löytää
vastaavuuksia muilta opiskelijoiden elämänalueilta, joihin heillä on vaikeuksia
kiinnittyä. Olenko nähnyt aikaisemmin haasteita työhön kiinnittymisessä tai
vaikka sosiaaliseen elämään kiinnittymisessä? Vastaavuuksien luominen on
tiukoista kaavoista irrottautumista, jotka olemme luoneet ilmiölle. Tarkoitus on
uskaltautua ylittään tiederajoja ja löytää tätä kautta vastauksia. Abbott puhuu
(2004, 138, 146) myös heuristiikan muodoista, joita ovat selittävä ja narratiivinen
heuristiikka. Selittävän heuristiikan avulla kuvaamme, kuinka ajattelemme
sosiaalisen todellisuuden itsessään. Narratiiviseen heuristiikkaan kuuluu tavan
muuttaminen, miten käytämme tapahtumia ja tarinoita ajatellessamme ihmisten
välistä kanssakäymistä. (Abbott 2004, 138, 146.) Narratiivisen heuristiikan
ilmentymistä tutkimukseni kannalta kiintoisana esittää riippuvuuksien huomiointia
ja huomioimattomuutta koskeva heuristinen tapa. Tässä otetaan huomioon
asioiden väliset riippuvuussuhteet tai riippumattomuudet. Esimerkiksi ottamalla
huomioon eri asioiden keskinäisiä riippuvuuksia, voidaan saada uusia mullistavia
tuloksia. Abbott vielä muistuttaa, että ilmiö pysyy ja on olemassa, vaikka sitä
tarkastelisi täysin erilaisilla työkaluilla. Heuristiikka mahdollistaa liikkumisen
ääripäästä toiseen, esimerkiksi positivistisen ja interprevitistisen lähestymistavan
välillä. Näin tutkimus voi saada uutta suuntaa. Fraktaaliheuristiikan näkökulmasta
voimme tarkastella asioita vielä pienemmissä osissa. Silti ilmiö pysyy samana,
vaikka menisimme kuinka syvälle. Vastakkainasettelut ja kysymykset pysyvät
samana, riippumatta ajankohdasta koska tutkimusta tarkastellaan. Tutkimuksen
tekoon kuuluu olennaisena valinnat ja näitä valintoja voi tehdä millä tahansa
metodin tasolla. Yllättävät valinnat esimerkiksi metodeissa voi tuottaa hienoja
tutkimustuloksia. (Abbott 2004, 162‒163.)
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4.3 Tieteenfilosofinen suunta
Tutkimukseni tarkoituksena on luoda ymmärrys siitä, mikä on yliopistoopiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan suhde. Laajempaa
ymmärrystä ilmiöstä luon opiskelijoiden omien tulkintojen ja kokemusten kautta.
Ymmärrysmaailmaani pyrin kasvattamaan inhimillisen sitoutumisen kautta
olemassa olevaan todellisuuteen. Keino tämän saavuttamiseksi tapahtuu
hermeneuttisen lähestymistavan kautta, joka nimenomaan tähtää tulkintaan ja
ymmärtämiseen. Syventyminen käy merkityksien kautta, sillä kuten Varto sanoo:
”[i]hmisen maailma on merkitysten maailma.” (Varto 1996, 56). Merkitys
näyttäytyy sellaisena kuin tutkimuskohteesta saatava laatu esiintyy. Sillä on oma
yhteytensä ja rakenteensa. Tutkija operoi, pyrkii määrittelemään, tarkentamaan
ja luomaan tutkimustoiminnallisesti järkiperäiseksi tekemäänsä työtä. Lisäksi hän
pyrkii raportoimaan tutkimusta niin, että muiden on mahdollista ymmärtää
tutkimuksen punainen lanka. Tämän kaiken toiminnan aineksena ovat
merkitykset,

jotka

laadullisessa

tutkimuksessa

ilmenevät

suhteina,

merkityskokonaisuuksina.
Kun päästään tilanteeseen, jossa tutkija ymmärtää mielen avulla
tutkimuskohteensa,

tarkemmin

suhteen,

joka

näyttäytyy

mielen

ja

tutkimuskohteen välissä, on suhde merkityssuhde. (Varto 1996, 55‒56.) Vaikka
tutkimuksen tavoitteena on ymmärrys, on kuitenkin muistettava, että toisen
täydellinen ymmärtäminen ei ole mahdollista. Varto kutsuu (1996, 59)
virheelliseksi lukutavaksi tilannetta, jossa luemme kohdetta kuin se olisi omaa
elämäämme. Oikeassa lukutavassa muistamme, että tulkittavan maailma on
Toisen eli se, mitä pyrimme ymmärtämään, on toista, toisen elämismaailmaa. Jos
luomme tutkittavan päälle jotain sellaista, mikä ei siihen kuulu, tulkinta ja
ymmärrys koskevat tätä päälle liimattua ”totuutta”, eikä tutkittavan omaa
elämismaailmaa. Näin lopputulos ei ole tulkinta tai ymmärtäminen. Jotta
pääsemme tavoitteeseemme, on ymmärrettävä, että tulkinnan perustana on
merkityksen koherenssi. Tämä merkitsee tutkittavan maailman ja maailman,
jossa tutkimusta tehdään ymmärtämistä kokonaisuutena. Lisäksi on otettava
huomioon, että tutkija voi ymmärtää ja tulkita tutkimuskohdetta vain omasta
kokemuksesta käsin. Tulkinta ja ymmärrystapaan vaikuttavat tutkijan omat
lähtökohdat. Pääsemme käsiksi varsinaiseen ymmärtämiseen vasta, kun
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laajennamme ymmärtämisen rajoja. Tutkija pystyy erottaan ja raportoimaan
tutkimuskohteen ja oman tematisointitapansa suhdetta toisiinsa. Ne määräävät
toinen toistaan ja johtavat aina uuteen tulkintaan. Tulkinnan jälkeen emme voi
palata vanhaan, vaan jatkamme tulkintaa muuttuneina ihmisinä taustalla
vaikuttaen aikaisemmin luomamme ymmärrys. Laajennamme näin jatkuvasti
tulkintamme

ja

ymmärtämisen

rajoja.

Hermeneuttinen

kehä

on

yksi

perinteisemmistä tavoista kuvata tätä ymmärtämisemme tapaa. Kehässä
ymmärtäminen lähtee tietyistä lähtökohdista ja palaa takaisin ymmärtämisen ja
oivaltamisen kautta. Kehä ei koskaan sulkeudu, vaan lähdemme aina uudelle
ymmärtämisen

kierrokselle

vapaina

ennakkoluuloista,

jotka

rajoittivat

aikaisempaa tulkintaa. (Varto 1996, 58‒69.)

4.4 Erilaisten aineistojen keruu
Tämän pro gradu -tutkielman monimenetelmällisen tutkimuksen aineistoa voi
kuvata aineistotriangulaatioksi, joka käsittää niin itsearviointikyselyllä kerättyä
aineistoa kuin ryhmähaastattelun avulla kerättyä. Erilaiset aineistot linkitetään
peräkkäisesti (sequential mixed designs) kronologisessa järjestyksessä (Teddlie
& Tashakkori 2009, 26‒27). Määrällinen tutkimus on tehty aikaisemmin.
Ryhmähaastatteluaineiston kysymykset ovat rakentuneet tämän jälkeen.
Aineistotriangulaatiota ei kuitenkaan seuraa metodologinen triangulaatio.
Laadullisen aineiston hermeneuttista analyysitapaa ei nähdä tieteen perinteessä
tutkimuksen

validiteettikriteeriksi

tai

perusteluksi

tutkittavan

ilmiön

kokonaisuuden paremmasta hahmottamisesta metodologisen triangulaation
yhteydessä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 171). Näin perustelenkin erilaisten
aineistojen

käyttöä

tutkimuksessa

yleisen

ja

yksilöllisen

näkökannan

esittämisellä.
Aineiston analysoinnissa käytän mutamaa erilaista analysointitapaa
aineiston

keruutavan

itsearviointikyselyiden

perusteella.
sisällön

Käytän

analysoimisessa.

tilastollisia
Tarkemmin

menetelmiä
kuvattuna

analyysitapa on tilastollisesti kuvaava. Tilastollisesti kuvaavalla analyysilla
voidaan kuvata aineistosta ilmiöiden määrä, yleisyyttä, jakautumista ja
jäsentymistä luokkiin (Jyu.koppa.fi).
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Ryhmähaastatteluiden avulla kerätty aineisto analysoidaan laadullisen
sisällönanalyysin keinoin. Tarkemmin kuvattuna kyseessä on Gadamerin
nelivaiheinen tekstintulkinnan prosessi, jonka lopputuloksena ”[r]aaka-aineisto
kristallisoituu

teoreettisen

tulkinnoiksi.”

(Tikkamäki

ja

metodologisen

2006,

186).

viitekehyksen

Analyysissa

raamittamiksi

yhdistyvät

useat

eri

tiedonlähteet, kuten kaikki tutkijan lukema, ympäristössä näkemä, kuulema ja
kokema (Tikkamäki 2006, 185−186).

4.4.1 Itsearviointikyselyllä yhteisönäkökulmaa tutkimukseen
Aikaisempien

tutkimusten

kiinnittymiseen

ja

sen

mukaan

ongelmiin

yliopisto-opiskelijoiden

vaikuttavat

useat

tekijät.

opintoihin
Suomessa

korkeakouluopiskelijoiden kiinnittymistä tutkiva ja kehittävä hanke, Campus
Conexus, on tuottanut monipuolista tutkimustietoa kiinnittymisen ilmiöstä.
Hankkeen koordinaattorina toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden
yksikkö.

Campus Conexus -hankkeiden tuottama tutkimus ja kirjallisuus

käsittelevät

opiskelijoiden

opintoihin

kiinnittymistä,

motivaatiotekijöitä

ja

korkeakoulutuksen nykytilaa. Vesa Korhosen ja Sirpa Törmän tekemä tutkimus,
Opintoihin kiinnittymisen arviointia (Korhonen 2014b), pohjautuu Nexusitsearviointikyselyyn, jonka lähtökohtana oli toimia työkaluna opiskelijoiden
itsearvioinnille ja ohjaukselle. Nexus-itsearvioinnin avulla oli mahdollista saada
tietoa oppimisen ja opiskelun lähestymistavoista, antaa tukea oppimis- ja
opiskeluprosessissa

sekä

kerätä

tutkimustietoa

opetus-

ja

ohjaustyön

kehittämistä varten. Itsearviointikysely tehtiin Tampereen yliopiston opiskelijoille
vuosien 2013−2018 aikana. Kohderyhmänä oli erityisesti opintojensa alussa
olevat opiskelijat. Itsearviointikysely lähetettiin vuosittain 1200−1300 opiskelijalle.
Kyselyyn vastasi useimmiten 300−350 opiskelijaa. Tutkimuksessa käytetään
vuoden 2016 kyselyä, jolloin saatiin 381 vastausta.
Taulukko yksi esittelee opintoihin kiinnittymisen ulottuvuudet, joista Nexusitsearviointikysely

rakentui.

Nexus-itsearvioinnin

kysymykset

aineiston

analysoimiseksi jaettiin kolmeen osa-alueeseen, joita olivat akateeminen
kiinnittyminen, sosiaalinen kiinnittyminen sekä vahvistuva identiteetti ja
itsetuntemus.
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Opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksia

Akateemista orientaatiota ja
kiinnittymistä vahvistavat
oppimis- ja
opiskeluprosessit

-

Suunnitelmallinen opiskelu
Opintojen koettu merkitys ja
priorisointi
Ymmärtävä ja
syväsuuntautunut oppiminen

Akateeminen kiinnittyminen
Epäakateemista
orientaatiota vahvistavat ja
kiinnittymistä heikentävät
oppimis- ja
opiskeluprosessit
Sosiaalinen kiinnittyminen
Vahvistuva identiteetti ja
itsetuntemus

-

Yksittäisiä tietoja painottava
lähestymistapa
Tehtävien välttely ja
suoritussuuntautuneisuus

-

Opiskelijayhteisöllisyys
Tiedeyhteisöllisyys

-

Opintoihin kiinnittymisen
tulos

TAULUKKO 1. Nexus-itsearviointikyselyssä käytetyt opintoihin kiinnittymisen
ulottuvuudet.
Akateeminen kiinnittyminen jakautuu akateemiseen ja epäakateemiseen
orientaatioon. Akateemiseen orientaatioon sisältyy kiinnittymistä vahvistavia
oppimis- ja opiskeluprosesseja, joita ovat suunnitelmallinen opiskelu, opintojen
koettu merkitys ja priorisointi sekä ymmärtävä ja syväsuuntautunut oppiminen.
Nexus-itsearviointikyselyn pilotoinnin perusteella suunnitelmallisuus näyttäytyy
tärkeimpänä kiinnittymistä tuottavana prosessina. Suunnitelmallisuus kertoo
opiskelijan itsesäätelytaidoista tarkasteltaessa opintojen toteutumista. Opintojen
koettu merkitys ja priorisointi kertovat, opiskeleeko opiskelija itselle mielekkäällä
ja sopivalla alalla. Priorisoimalla elämäänsä opiskelija järjestää opiskelulle
vaadittavan ajan. Kolmas akateemiseen orientaatioon liittyvä osa-alue,
ymmärtävä ja syväsuuntautunut oppiminen, tukevat opintoihin kiinnittymistä
oppimisen

ja

oppimismetodin

avulla.

Opiskelijan

opiskellessa

syväsuuntautuneesti, hän pyrkii ymmärtämään opittavat asiat. Hän hakee
asioista merkityksiä ja kokonaiskuvia. (Korhonen 2014b, 69‒70.)
Epäakateeminen orientaatio kuvaa opiskelijan tapaa lähestyä opintojaan
opintoihin kiinnittymistä heikentävästi. Epäakateemiseen orientaatioon kuuluvat
kiinnittymistä heikentävät oppimis- ja opiskeluprosessit. Näitä ovat yksittäisiä
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tietoja

painottava

lähestymistapa

sekä

tehtävien

välttely

ja

suoritussuuntautuneisuus. Yksittäisiä tietoja painottava lähestymistapa ei tue
opiskelijan tieteellisen ajattelun ja asiantuntijuuden kehittymistä. Lisäksi opiskelija
voi luoda ristiriitaisia odotuksia akateemisia opintoja ja tieteellistä tietoa kohtaan.
Toinen

epäakateemisen

orientaation

osa-alue,

tehtävien

välttely

ja

suoritussuunatutuneisuus, näyttäytyy opiskelijan vaikeuksina kohdata vaikeita
asioita ja tehtäviä. Opiskelijalla on myös pyrkimys selviytyä opiskelusta ja
oppimisesta

mahdollisimman

helposti.

Lisäksi

hän

jättää

tehtävänsä

viimetippaan. Näiden seurauksena opinnot voivat kasautua ja etenemisen
hidastuessa opiskelija saattaa ahdistua ja stressaantua. (Korhonen 2014b, 71‒
72; Tervakari, Silius, Kailanto & Huhtamäki 2012, 225‒226.) Akateemisen
kiinnittymisen

lisäksi

opintoihin

kiinnittymiseen

vaikuttaa

sosiaalinen

kiinnittyminen, johon kuuluvat opiskelija- ja tiedeyhteisöllisyys. Opintoihin
kiinnittymisen osa-alueista vahvistuva identiteetti ja itsetuntemus voidaan nähdä
puolestaan kiinnittymisen tuloksena. (Poutanen ym. 2012, 36, 38−39.)
Itsearviointikyselyn perusteella Higher Education in Transition (HET) tutkimusryhmän tutkijat tekivät kysymyksistä summamuuttujia. Näin samaa asiaa
mittaavat kysymykset saatiin koottua yhteen. Samalla muuttujien lukumäärää
vähentyi ja mittareiden reliabiliteetti parantui. Summamuuttujat on muodostettu
ns. keskiarvomuuttujina, eli summamuuttujien muodostamisessa on laskettu
osakysymysten keskiarvo. Tämän vuoksi myös summamuuttujan arvot
vaihtelevat välillä 1‒5 kuten alkuperäisten kysymystenkin.

4.4.2 Ryhmähaastatteluaineistolla yksilönäkökulmaa tutkimukseen
Ilmiön

ymmärtämisen

ryhmähaastatteluiden

subjektiivista
avulla.

näkökulmaa

Ryhmähaastattelu

tarkastellaan
toteutettiin

lähemmin
Tampereen

yliopiston opintopsykologin vetämän Ajankäytön ryhmätyöpajaan osallistuvien
kesken. Ryhmätyöpaja toteutettiin syksyllä 2016 ja ryhmähaastattelut pian
työpajan jälkeen. Osallistujat ovat Tampereen yliopiston opiskelijoita eri
tieteenaloilta ja eri opiskeluvaiheista, mutta heitä yhdistää ajankäytölliset
haasteet opinnoissa. Ryhmään mahtuu viisitoista nopeinta ilmoittautujaa. Kolmen
kokoontumiskerran aiheita ovat ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen
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säätely. Aiheita työstetään keskustelun, alustusten, harjoitusten ja pienten
välitehtävien avulla. Lisäksi ryhmäläiset tekevät ennakkotehtävän.
Ryhmähaastattelu tai ryhmäkeskustelu on aineistonkeruumetodi, jossa
tutkimusongelman näkökulmasta rajattu ryhmä kutsutaan sovittuun paikkaan ja
aikaan. Ryhmähaastattelun ideana on keskustella fokusoidusti sovituista
teemoista.

Keskustelun

on

tarkoitus

pysyä

kuitenkin

suhteellisen

vapaamuotoisena. Keskeinen piirre ryhmähaastattelussa on ryhmän vetäjän,
moderaattorin mukanaolo, joka ohjaa keskustelun suuntaa aikaisemmin tehdyn
suunnitelman mukaan. Ryhmän vetäjä itse on passiivisessa roolissa ja
keskusteluvastuu on näin osallistujilla. Ryhmähaastattelun ja ryhmäkeskustelun
erona voidaan pitää ryhmän vetäjän vuorovaikutuskontrollin voimakkuutta.
Ryhmähaastattelussa vetäjä tekee ikään kuin yksilöhaastattelun ryhmässä,
esittäen saman kysymyksen jokaiselle osallistujalle, eikä rohkaise ryhmän
jäseniä ryhmän väliseen vuorovaikutukseen. Ryhmäkeskustelussa ryhmän
vetäjä esittää ryhmälle teemoja, joista ryhmä saa vapaamuotoisesti keskustella.
(Valtonen

2005,

223–224.)

Pidetyt

haastattelut

asettuvat

luokittelussa

ryhmähaastattelun ja –keskustelun välimaastoon. Haastattelua voi kutsua
haastatteluluokituksen perusteella puolistrukturoiduksi haastatteluksi.
Halusin pitää keskustelun mahdollisimman vapaana aiheiden ympärillä.
Samalla

pyrin

rohkaisemaan

osallistujia

keskinäiseen

vuoropuheluun.

Kysymykset ovat kuitenkin ennalta suunniteltuja ja ne esitetään jokaiselle ryhmän
jäsenelle. Tämä kuvaa hyvin puolistrukturoidun haastattelun ideaa. (SaaranenKauppinen & Puusniekka 2006.) Ryhmien koon puolesta tämä on mahdollista ja
osittain jopa vaati jokaisen osallistujan vastausta, jotta tutkimusongelmien
ratkaisun näkökulmasta tavoiteltava ymmärrys muodostuisi ja muovautuisi.
Molemmissa

ryhmissä

osallistujamäärä

osallistujia

verraten

on

yleensä

kolme.

Tämä

järjestettäviin

on

hyvin

pieni

ryhmähaastatteluihin.

Tyypillisesti Suomessa haastatteluryhmä koko on 6‒8 osallistuja ja Ranskassa
sekä Yhdysvalloissa jopa 10–15 osallistujaa (Valtonen 2005, 223). Pienessä
ryhmässä riskinä voi olla aineiston suppeus ja keskusteluvireen hidas
herääminen. Lisäksi uusia näkökulmia pienen ryhmä kanssa voi löytyä
niukemmin. Isossa ryhmässä vuorostaan kaikkien ääni ei välttämättä pääse yhtä
hyvin esiin. Tässä kohtaa ryhmän vetäjällä on tärkeä rooli tasapainottaa
ryhmäläisten vuoropuhelua.
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Ryhmähaastattelun lopputuloksen näkökulmasta oleellinen merkitys on
vuorovaikutuksella ja hermeneuttisesta näkökulmasta dialogilla. Itse aineisto,
jonka ryhmä tuottaa perustuu näihin lähtökohtiin. Yksi ratkaiseva tilanne on
haastattelun perusta. Tuntevatko osallistujat toisensa jo aikaisemmin? Millainen
asema osallistujilla on toisiinsa ja ryhmän vetäjään nähden? Näiden asioiden
tunnistaminen on tutkimuksen kannalta oleellista. Erilaiset ryhmät tuottavat
erilaisia lähtökohtia vuorovaikutukselle ja tätä kautta lopulliselle aineistolle.
(Valtonen 2005, 229.) Tutkimuksen ryhmähaastattelun ryhmien lähtökohta
taustaltaan tukee kollektiivista yhteyttä aikaisemman yhteisien kokemuksen
myötä. Kaikki haastateltavat ovat käyneet saman Ajankäytön ryhmätyöpajan
aikaisemmin syksyllä. Lisäksi ryhmän vetäjä on tuttu samaisesta työpajasta. Näin
kynnyksen madaltuminen vuorovaikutustilanteissa mahdollistuu.
Ryhmähaastattelun runko ja teemat (liite 1.) rakentuvat tutkimusongelman
ympärille.

Haastattelu

alkaa

alustuksella

ja

aktivoinnilla.

Alustuksen

tarkoituksena on käydä läpi tutkimuksen ja haastattelun tarkoitus ja tavoitteet.
Alustuksen aikana haastateltavat täyttävät esitietolomakkeen, jossa kysytään
haastateltavan ikää, sukupuolta, tieteenalaa, opintojen sen hetkistä vaihetta,
aloitusvuotta ja arvioitua valmistumista. Taustatietoja voi tarvita esimerkiksi
jatkoanalyysivaiheessa,

jolloin

mahdollisen

ilmiön

esiintyvyyttä

voidaan

tarkastella tietyn ryhmän näkökulmasta. Lisäksi haastateltaville selvennetään
haastattelun aikana käytettyjä ilmaisuja ja varmistetaan, että tiettyjen ilmaisujen
merkitys oli kaikille selvä. Aktivoinnin tarkoituksena on herätellä haastateltavia
aihepiirin pariin. Aktivoinnin aikana keskustellaan ryhmätyöpajan tunnelmista.
Tämän aikana on myös mahdollista vähentää alkujännitystä ja virallisten
kysymysten kohdalla aiheeseen on orientoiduttu.
Viralliset haastattelukysymykset jakautuvat kahden pääteeman alle:
opintoihin kiinnittyminen ja elämänhallinta. Opintoihin kiinnittymisen aihealue
käsittelee kysymyksiä koskien akateemista ja epäakateemista orientoitumista.
Kysymykset

opiskelun

suunnitelmallisuudesta,

merkityksellisyydestä,

opiskeluyhteisöön kuulumisesta ja opiskelijaidentiteetin rakentumisesta kuvaavat
kiinnittymisen

teoriajäsennystä,

itsearviointikyselyn

tulosten

jonka

HET-tutkijaryhmä

rakensi

Nexus-

pohjalta.

Elämänhallinnan

teeman

liittyvät

kysymykset käsittelevät rakentavia ja haitallisia hallintakeinoja, joita Vaherjoki
(2011) on tuonut esille omassa tutkimuksessaan. Kysymysten avulla on tarkoitus
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kartoittaa opiskelijoiden omia näkemyksiä, kykyjä sekä voimavaroja näiden
elämänhallinnan osa-alueiden ymmärryksestä ja kehittämisestä. Pääteemojen
ympärille on lisätty aiheita tukevia teemoja kuten kokemukset yliopistoopiskelusta ja tulevaisuuden näkymät. Kokemukset yliopisto opiskelusta voidaan
nähdä

myös

orientoitumisena

tulevaan

teemaan,

joka

on

opintoihin

kiinnittyminen. Tämä pohjustaa aihealuetta, joka itsessään saattaa olla monelle
haastateltavalle aiheena uusi, eikä tarttumispintaa aiheeseen välttämättä heti
löydy. Tulevaisuuden näkymät haastatteluteemana täydentävät aikaisempia
teemoja, erityisesti elämänhallinnan ulottuvuutta. Samalla haastatteluun luodaan
ikään kuin jatkumo, jonka avulla saadaan luotua mielekäs kokonaisuus niin
tutkimuksen kuin haastateltavien näkökulmasta.
Haastateltavien

voi

nähdä

tuottavan

haastattelutilanteessa

omaa

narratiivia, tarinaa, jota haastattelija pyrkii tukemaan mahdollisimman eheän ja
johdonmukaisen rungon avulla. Loppuyhteenvedon tarkoituksena on liittää
tarinan päät yhteen ja varmistaa vielä, että kaikki pääsevät kertomaan kaiken
haluamansa. Samalla haastateltava saa mahdollisuuden kertoa ajatuksistaan
haastattelun onnistumisesta ja haastattelija saa vuorostaan arvokasta tietoa
mahdollisista kehittämiskohteista tulevia haastatteluita ja tutkimuksia silmällä
pitäen.

Hermeneuttisen

tekstintulkintaprosessin

neljäs

vaihe,

aktiivinen

applikaatio löytää samalla yhden merkityksistään tutkijan oppiessa uutta ja
luodessaan uutta ymmärrystään.
Haastattelutilanteessa haastateltavat täyttävät taustatietolomakkeen, jonka
tarkoituksena on selvittää haastateltavien ikä, sukupuoli, tieteenala ja opintoaika.
Ensimmäisessä kolmen hengen haastatteluryhmässä on kaksi naista ja yksi
mies. Haastatteluajankohtana kaksi naista ja mies kuuluivat vanhempaan
ikäluokkaan 25‒71-vuotiaat. Kaksi haastateltavista on aloittanut opintonsa 18‒24
ikäluokkaan kuuluvina. Opintojen aloitusvuodet vaihtelevat vuosien 1997 ja 2016
välillä. Kaksi haastateltavista opiskelee Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
yksikössä ja yksi Informaatiotieteiden yksikössä tietojenkäsittelyä. Yksi
haastateltavista on ensimmäisen vuoden opiskelija ja muut kaksi loppusuoralla
opintojaan. Loppusuoralla opinnoissaan olevilla opiskelijoilla on tekemättä pro
gradu -tutkielma ja noin viisitoista opintopistettä opintoja. Aikaa heillä on kulunut
vaihtelevasti. Toinen heistä valmistuu lähes tavoiteajassa, jos hän saa pro gradu
-tutkielman tehtyä kuluvan vuoden aikana. Silloin häneltä on kulunut opiskeluihin
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kuusi vuotta. Toinen pro gradu -tutkielma vaiheessa oleva opiskelija on opiskellut
Tampereen yliopistossa vuodesta 1997 lähtien. Arvioitu valmistumien hänen
kohdallaan on lukuvuonna 2017. Ensimmäisen vuoden opiskelija pitää
tavoiteltavaa viiden vuoden valmistumisaikaa realistisena eli hänen arvioitu
valmistumisvuotensa on 2021.
Toisessa haastatteluryhmässä on myös kolme opiskelijaa. Haastateltavien
löytyminen on aluksi haastavaa, mutta muutaman sähköpostikutsun jälkeen saan
kolmen hengen ryhmän kokoon. Ryhmä muodostuu kahdesta miehestä ja
yhdestä naisesta. Miesten iät haastatteluhetkellä lukeutuvat ikäluokkaan 25‒71vuotiaat ja nainen kuuluu ikäluokkaan 18‒24-vuotiaat. Opinnot ovat alkaneet
vuosien

2004

ja

kulttuuritieteiden

2013

välillä.

yksikössä

Opiskelijat

historiaa,

opiskelevat

Yhteiskunta- ja

Kasvatustieteiden

yksikössä

varhaiskasvatusta ja Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä. Yksi
opiskelijoista valmistuu tavoiteltavassa viiden vuoden opiskeluajassa. Arvioitu
valmistumisaika hänellä on kevät tai syksy 2017. Toinen haastateltavista arvioi
valmistuvansa muutaman vuoden yli asetetun tavoitteen. Tämän opiskelijan
kohdalla on huomioitava opintoalan lyhyempi opiskeluaika. Varhaiskasvatuksen
opintosuunnassa opiskellaan kandidaatin tutkintoon asti ja maisteriopintoihin on
erikseen haettava. Kolmas haastateltavista on aloittanut opinnot vuonna 2004.
Opiskelija on loppusuoralla opinnoissaan ja hän arvioi valmistuvansa vuonna
2017.
Molemmissa haastatteluissa ryhmät kertovat avoimesti ajatuksistaan ja
omasta opiskelu- sekä elämäntilanteestaan. Jokainen pääsee vuorollaan
esittämään näkemyksiään käsiteltävistä kysymyksistä. Molemmissa ryhmissä
lopputulos on heidän mielestään lisäksi voimaannuttava, koska he saavat jakaa
ajatuksiaan vertaisessa joukossa. Lähtötilanne aineiston analyysin tekoon on
tämän puolesta hyvä. Kokemuksen myötä olisin saanut haastateltavista vielä
monipuolisemman

aineiston.

Huomasin

esimerkiksi

ensimmäisen

ryhmähaastattelun jälkeen, että jokaisen kysymyksen kohdalla en muistanut
varmistaa, oliko kaikki vastanneet kysymykseen. Näin muutaman kysymyksen
kohdalla vastaajia on vain kaksi ja yhden vastaus jää näin saamatta.
Kokonaisuutta tarkastellessa sain kuitenkin kattavan aineiston muutamasta
unohduksesta huolimatta.
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5 AINEISTON ANALYYSIN NELJÄ
ASKELTA

Tikkamäki siteeraa (2006, 166) Gadameria seuraavasti: ”[Y]mmärtäminen alkaa,
kun jokin puhuttelee meitä.” (Gadamer, 2004, 38; Tikkamäki 2006, 166). Kun
tutkimusta

tehdään

hermeneuttisen

tieteenfilosofian

näkökulmasta,

ymmärryksen käsiteen tärkeyttä ei voi ohittaa. Pääsemme käsiksi varsinaiseen
ymmärtämiseen vasta, kun laajennamme ymmärtämisen rajoja. Tutkija pystyy
erottaan ja raportoimaan tutkimuskohteen ja oman tematisointitapansa suhdetta
toisiinsa. Ne määräävät toinen toistaan ja johtavat aina uuteen tulkintaan.
Tulkinnan jälkeen emme voi palata vanhaan, vaan jatkamme tulkintaa
muuttuneina ihmisinä taustalla vaikuttaen aikaisemmin luomamme ymmärrys.
Laajennamme
Hermeneuttinen

näin
kehä

jatkuvasti
on

yksi

tulkintamme

ja

perinteisemmistä

ymmärtämisen
tavoista

kuvata

rajoja.
tätä

ymmärtämisemme tapaa. Kehässä ymmärtäminen lähtee tietyistä lähtökohdista
ja palaa takaisin ymmärtämisen ja oivaltamisen kautta. Kehä ei koskaan
sulkeudu, vaan lähdemme aina uudelle ymmärtämisen kierrokselle vapaina
aikaisemmista ennakkoluuloista, jotka rajoittivat silloista tulkintaa. Gadamerin
näkemys hermeneuttisesta kehästä kuvaa lisäksi jatkuvan oppimisen prosessia.
Tämän prosessin kautta joudumme kasvotusten tietojemme rajoittuneisuuden,
ennakkoluuloisuuden ja perspektiivimäisyyden kanssa. (Koski 1995, 103; Varto
1996, 58‒69.)
Puhuttaessa gadamerilaisesta hermeneutiikasta, esiin nousee kuvaus sen
tarjoamasta kokonaisvaltaisesta ajattelu-, työskentely- ja tutkimustavasta.
Seuraava analyysi pitää sisällään hermeneuttisen tekstintulkinnan neljä vaihetta,
joita esimerkiksi Jussi T. Koski (1995) ja Kati Tikkamäki (2006) käyttävät omissa
tutkimuksissaan. Koski kuitenkin muistuttaa (1995, 28), että kuvaus on hänen
omaa tulkintaansa Gadamerin näkemyksestä, sillä Gadamer ei itsekkään
tekstintulkinnan prosessia yksiselitteisesti esitä. Tekstintulkinnan vaiheita ovat
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esiymmärryksen

eksplisiittinen

erittely,

hermeneuttinen

dialogi,

horisonttiensulautuminen ja aktiivinen applikaatio. (Koski 1995, 28.) Kuvioon 3
olen koonnut hermeneuttisen tekstintulkinnan prosessin. Kuvio tuo esiin
tekstintulkinnan prosessin syklisen luonteen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä,
että prosessin eri osat eivät käytännössä seuraa toisiaan irrallisina, vaan
limittyvät monin tavoin toisiinsa (Koski 1995, 28).

• Ennakkokäsitykset
ja -odotukset
• Historiallinen
horisontti

• Aineisto
• Kysymyshorisontin
rekonstruktio

Esiymmärryksen
eksplisiittinen
erittely
1.

Hermeneuttinen
dialogi
2.

4.
Aktiivininen
applikaatio

3.
Horisonttiensulautuminen

• Kiteytymien
merkityksellisyyden
tarkastelu
• Uudenlainen
ymmärrys

• Tulkitsijan ja tekstin
yhteinen käsitys
• Ymmärtäminen
• Kiteytymät

KUVIO 3. Tekstintulkinnan prosessin neljä vaihetta.
Ensimmäisessä vaiheessa pääsemme työskentelemään esiymmärryksemme
kanssa. Tutkijan tai tulkitsijan ymmärryksen mahdollistaa perinteestä kasvanut
esiymmärrys, jonka kautta tulkitsijalla on jonkinlainen ennakkokäsitys ja ennakkoodotuksia. Näin ollen tulkintaa ei aloiteta tyhjästä. Tulkinnan luonne on
teleologinen. Tämän vuoksi tulkitsija suuntautuu tulkintaan ennakko-odotusten
mukaisesti. Ennakko-odotukset puolestaan muokkautuvat tulkitsijan edetessä
ymmärryksen kehässä. (Nikander 2002, 64‒65.)
Tutkimusta tehdessä pääsemme kosketuksiin tekstin kanssa. Teksti voi olla
tilanteesta

riippuen

esimerkiksi

kirjoitettua
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tekstiä,

puhetta

tai

kuvaa.

Tavoitteenamme on kuitenkin saada selvyys, mitä kohteemme haluaa kertoa
meille ja rakentaa samalla siitä itsellemme ymmärrys. David Aldridge käyttää
esimerkkinä Gadamerin tulkintaa taideteoksen ymmärtämisestä. Gadamerin
mukaan (2004, 364) ymmärrys taideteoksesta syntyy vain, kun oletamme sen
edustavan riittävästi ajatuksiemme ilmaisua. Meidän on löydettävä kysymys,
johon taideteos vastaa. Kun näin tapahtuu, olemme saaneet teokselta
vastauksen. Tilanne kuvaa kaikkien hermeneutiikoiden aksioomaa eli täydellistä
esiymmärrystä. Tämä on ymmärryksemme mahdollistava elementti, johon kaikki
kriittisen arvioinnin yritykset perustuvat. Tulkitsijan esiymmärrys mahdollistaa
hänen omassa ymmärryksessään sekä tekstin kysymyksen omaksumisen, eli
mihin kysymykseen teksti haluaa vastata, että mahdollisen esiymmärryksen
muutoksen vaatimisen. (Aldridge 2013, 76‒78; Gadamer 2004, 364.)
Hermeneuttisen tekstintulkinnan näkökulmasta on tärkeää tulla tietoiseksi
omasta

esiymmärryksestään.

Tikkamäki

kuvaa

(2006,

187)

oman

esiymmärryksen avaamista erilaisin keinoin. Hän käytti omassa tutkimuksessaan
menetelminä esimerkiksi muistiinpanojen kirjoittamista tutkimukselle tärkeistä
määritelmistä sekä keskustelua kollegoiden ja tutkimukseen osallistuneiden
henkilöiden kanssa. Hän pyrki tiedostamaan, miksi hän määritteli ja tulkitsi tietyt
puheenvuorot ja sisältökokonaisuudet omien tutkimuskäsitteiden kannalta
relevanteiksi.

(Tikkamäki 2006, 187.) Omien merkityshorisonttieni taustalla

vaikutti vahvana aikaisemman tutkimukseni, kandidaatintutkielman, luomat
merkitykset ja tulkinnat. Tutkimustulos opiskelijoiden opintoihin kiinnittymiseen
johtavista eroista näyttäytyi elämänhallintataidoissa. Pro gradu -tutkielma tarjosi
mahdollisuuden koetella aikaisempaa tutkimustulosta. Mikä on yliopistoopiskelijoiden

opintoihin

kiinnittymisen

ja

elämänhallinnan

suhde?

Esiymmärryksen selvittämiseksi keinojani olivat myös keskustelut ajanhallinnan
ryhmätyöpajaa

vetäneen

opintopsykologin,

graduohjaajan

ja

graduseminaarilaisten kanssa. Päätös hakeutua opintopsykologin vetämälle
työpajalle kertoo jotain sen hetkisestä ymmärryksestäni mahdollisiin opintoihin
kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteisiin. Ajatuksissani on täytynyt olla tilaa
sille käsitykselle, että ajanhallinnan haasteilla olisi jotain tekemistä myös
opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteiden kanssa. Osallistumalla
myös itse työpajaan ja opintopsykologin ohjaamiin ryhmän työtehtäviin, sain
mahdollisuuden reflektoida omaa suhdettani ja tilannettani opiskeluun ja
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ajanhallintaan. Samalla tutustuin muihin opiskelijoihin, joita tulisin myöhemmin
haastattelemaan. Opintoihin kiinnittymisen ilmiö esiymmärryksen näkökulmasta
pro gradu -tutkielman alkuvaiheessa tukeutui aikaisempaan tutkimukseeni ja sen
tuloksiin. Tämä suuntasi myös pro gradu -seminaariryhmän ja -ohjaajan valintaa.
Opintoihin kiinnittymisen ilmiön tarkasteluun sain näin tukea ohjaajan tarjoamalla
HET -tutkimusryhmän luomalla Nexus -itsearviointikyselyllä.
Tutkimuksen alkuvaiheessa tekemäni käsitekartat loivat ja laajensivat
tutkimuksen mahdollisia suuntaviivoja. Jälkeen päin lukiessani alkuvaiheen
muistiinpanoja voin palata ymmärryksessäni taaksepäin ja seurata sen kulkua
kohti nykyistä ymmärrystäni. Ymmärryksen polulla toiset asiat jäivät polun
varrelle ja toiset jatkoivat tutkimuksellista matkaa kanssani. Ryhmähaastattelun
kysymysten

asettelu

kertoo

myös

esiymmärryksen

tilasta.

Haastattelukysymysten taustalla vaikuttavat niin aikaisempi lukeneisuus eli
tutkimuksen näkökulmasta relevanttiin teoriaan tutustuminen kuin keskustelut
graduohjaajan ja -seminaarilaisten kanssa. Kysymykset ja tätä kautta sen
hetkinen ymmärrys ei synny tyhjästä, vaan taustalla vaikuttaa kaikki se tieto,
kulttuuri ja historia, jonka ihmisenä ja pro gradu -tutkielman hetkellä tutkijana olen
sisäistänyt. Jussi T. Koski kuvaa (1995, 27) tilannetta gadamerilaisesti
ymmärtäjän hermeneuttiseen situaatioon eli historialliseen horisonttiin sidottuna.
Gadamerin tekstintulkinnan prosessin toinen vaihe on hermeneuttinen
dialogi. Dialogi on yksi Gadamerin filosofian kulmakivistä. Gadamerille muodostui
merkittäväksi Platonin suhde kielen ja ajattelun dialogisuuteen ja hän toi sen
tärkeyden esiin myös omassa näkemyksessään. Hänen mielestään kielen
olemassaolo ei ole ainoastaan kielijärjestelmää tai yksittäistä puhetapahtumaa
varten, vaan se kukoistaa vasta vuoropuheluna, dialogina, joka kuvaa tätä
olemassaolon tapaa. Tämä on vaikuttanut myös tieteefilosofisesti etenkin
hengentieteille, joissa kielen korostetumpi asema näkyy. (Gadamer 2004, 11.)
Koski puolestaan kuvaa hermeneuttista dialogia yrityksenä rekonstruoida tekstin
alkuperäinen kysymyshorisontti. Samalla perehdytään tekstistä saavutettuun
tieteelliseen tietämykseen. (Koski 1995, 29.)
Pro

gradu

-tutkielmassani

kävin

lopullisen

dialogin

litteroidun

haastatteluaineiston kanssa. Omanlaista dialogia kävin myös itsearviointikyselyn
avulla kerätyn aineiston kanssa, vaikka määrällistä aineistoa ei perinteisesti
nähdä hermeneuttisen tulkinnan kohteeksi. Hermeneuttisessa kehässä dialogia
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käydään yleisen ja yksityisen välillä, palaten aina yleisestä tiedosta yksityiseen
tietoon ja yksityisestä yleiseen. Kuviossa 4 olen kuvannut yleisen ja yksityisen
tiedon sekä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston dialogia pro gradu tutkielmani näkökulmasta. Yleisen tiedon luonnetta aineistossa kuvaa Nexus itsearviointikyselyiden tarjoama tieto, jonka vastaukset laajentavat käsitystämme
ilmiön

yleisellä

tasolla.

Haastatteluaineisto

luo

kysymykselle

yksityisen

näkökulman, jolloin tarkastelemme dialogia yksittäisen ihmisen subjektiivisesta
katsomuksesta käsin. Määrällisen aineiston kanssa dialogiin pääsy vaatii
tutkijalta avaimia, jotta tietotekninen koodisto avautuisi lukijalle ymmärrettävään
muotoon. Myös määrällisen aineiston kanssa voi luoda uteliaan tutkivan suhteen,
jonka tuloksena voidaan saavuttaa ymmärrystä ilmiön yleisellä tasolla.
Ymmärryksen saavuttamiseksi ei riitä tyytyminen analyysiohjelman tuottamiin
vastauksiin, vaan on pyrittävä nähdä vastauksien taakse niiden syntysijoille.

KUVIO 4. Uusi ymmärrys.
Haastatteluaineisto
Haastatteluaineisto

edustaa

dialogia

sen

tutkimusmateriaalina

perinteisemmässä
mahdollistaa

muodossa.

hermeneuttisesta

näkökulmasta esiymmärryksen ja tätä kautta ymmärryksen monivaiheisena ja
kasvavana prosessina. Ensimmäinen dialogi käytiin haastattelutilanteessa.
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Jatkoin dialogia litteroidessa haastattelua kirjoitettuun muotoon. Lopuksi luin
litteroitua haastattelua useamman kerran läpi. Aluksi läpilukuna ja myöhemmin
käyttäen erilaisia laadullisen sisällönanalyysin työkaluja. Koski kuvaa (1995, 132)
prosessia tilana, jossa kysymykset ja vastaukset etenevät vastavuoroisesti.
Tutkimuskysymykseni käsitteli yliopisto-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja
elämänhallinnan suhdetta. Samoin kuin Tikkamäki omien käsitteiden (2006, 188),
myös minä pyrin erittelemään näkemyksiäni omien tutkimuskäsitteiden kautta.
Olennaisia

olivat

opintoihin

kiinnittymiseen

liittyvät

käsitteet,

kuten

suunnitelmallisuus, merkitykset, opiskelun syväsuuntautuneisuus, yhteisö ja
opiskelijaidentiteetti, sekä elämänhallintaan liittyvät, kuten rakentavien ja
haitallisten hallintakeinojen näkökulmat.
Seuraavaksi kuvaan fokusryhmäaineiston analysointiprosessia. Esimerkiksi
Tikkamäki on kuvannut (2006, 185‒190) oma aineistojen analyysia hyvin
yksityiskohtaisesti. Tämä näkyy hänen prosessikuvauksessaan, jossa jokainen
teko ja vaihe tulee lukijan tietoisuuteen. Pyrin myös itse mahdollisimman tarkkaan
kuvaukseen

lisätäkseni

elämänhallinnan

ilmiötä

ymmärrystäni
kohtaan

ja

opintoihin

samalla

kiinnittymisen

lisätäkseni

ja

tutkimukseni

läpinäkyvyyttä ja tätä kautta sen luotettavuutta.
Yleisen eli määrällisen aineiston analysointiprosessi alkoi aineiston
silmäilyllä

ja

erilasia

ajoja

tekemällä.

Huomatessani

taitojeni

olevan

riittämättömällä tasolla halutun tiedon luomisen näkökulmasta osallistuin
tutkimusmenetelmäkurssille, jossa sain tukea aineistoni analysoimiseen.
Analysoimisprosessi sisälsi useita eri kokeiluja ja eri vaihtoehtojen läpikäymistä.
Kuvaan itse tutkimusaineistoa erilaisten menetelmien avulla saatujen tulosten
pohjalta. Aineiston kuvailussa keskitytään nimenomaan itse aineiston, eikä
esimerkiksi johtopäätösten kuvailuun. Frekvenssiajon avulla keräsin aineistosta
tunnuslukuja. Ristiintaulukointia käyttämällä pyrin selvittämään muuttujien välisiä
yhteyksiä. Lisäksi halusin selvittää, miten todennäköinen saatu jakauma on
perusjoukossa. Korrelaatiokertoimen avulla näin kahden muuttujan välisen
yhteyden voimakkuuden. Negatiivinen korrelaatio ilmaisee, että toisen muuttujan
arvojen kasvaessa, toisen arvot pienenevät. Positiivinen korrelaatio kertoo, että
toisen arvojen kasvaessa, myös toisen muuttujan arvot kasvavat. Aineiston
jakauman normaalisuuden testaus tapahtui Kolmogorov-Smirnovin testin avulla.
Tämä testi täytyy tehdä, koska monet parametriset testit sisältävät ehdon, että
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riippuvien muuttujien pitäisi noudattaa normaalijakaumaa. Jos testin tulos on
tilastollisesti

merkitsevä

(p<.05),

muuttujan

jakauma

ei

noudata

normaalijakaumaa. Kolmogorov-Smirnovin testin tuloksen (p<.000) myötä
testasin aineistoa seuraavaksi Mann-Whitenyn U-testin ja Kruskall-Wallisin testin
avulla. Mann-Whitenyn U-testi sopii pienelle aineistolle, eikä aineiston tarvitse
noudattaa normaalijakaumaa. Testiä käytetään, kun riippumaton muuttuja
muodostaa kaksi vertailtavaa ryhmää ja on olemassa yksi riippuva muuttuja, joka
on vähintään järjestysasteikollinen. Testillä testataan näiden kahden ryhmän
välistä eroa riippuvassa muuttujassa. Kruskall-Wallisin testi sopii pienelle
aineistolle, eikä sen tarvitse noudattaa normaalijakaumaa. Testiä käytetään, kun
riippumaton muuttuja muodostaa enemmän kuin kaksi vertailtavaa ryhmää ja on
olemassa

vähintään

yksi

riippuva

muuttuja,

joka

on

vähintään

järjestysasteikollinen. Testin avulla voidaan tulkita ryhmien välistä eroa
riippuvassa muuttujassa. Käymääni dialogia voi kuvata tunnustelevaksi, jossa
oivallusten ja erheiden kautta saavutettiin tietoa, mutta ei vielä ymmärrystä. On
hyvä muistaa, että tilastollinen testi on vasta lähtökohta tulosten tarkasteluun ja
tätä kautta mahdollisen ymmärryksen saavuttamiseksi.
Yksityisen eli laadullisen aineiston analyysiprosessini alkoi yksinkertaisesti
lukemalla haastatteluja läpi siten, kun haastattelu haastattelutilanteessakin eteni.
Toisella lukukierroksella alleviivasin tulostetusta aineistosta teemoja, jotka
näyttäytyivät

esiymmärrykseni

kautta

merkityksellisiltä

tutkimusongelman

näkökulmasta. Kirjoitin samalla ylös lukemisen ja alleviivauksen kautta
heränneitä asioita ja asiayhteyksiä. Jatkoin analyysia järjestämällä haastattelun
sisältöä eri teemoihin. Aluksi järjestin haastattelun haastateltavien H1, H2, H3,
H4, H5 ja H6 heidän vastauksien mukaan. Lisäksi teemoittelin haastatteluista
tutkimuksen kautta olennaiset teemat, jotka olivat ensimmäisellä kierroksella
teemoiltaan samat kuin haastattelurungon teemat ja kysymykset: mikä
edesauttaa opintoihin kiinnittymistä, mikä heikentää opintoihin kiinnittymistä,
suunnitelmallisuus,
opiskeluyhteisöön

opintojen

merkitys,

kuuluminen,

opiskelun

syväsuuntutuneisuus,

opiskelijaidentiteetin

rakentuminen,

elämänhallinta ja sen muodostuminen, rakentavat hallintakeinot, haitalliset
hallintakeinot, voimavaroja kehittää hallintakeinoja ja oman opiskeluprosessin
kehittyminen, johon liittyi vaikuttaminen omiin opiskelutaitoihin ja elämänhallinta
keinoihin sekä omat tavoitteet. Kirjoitin teemoitellun tekstin tiivistettynä, enkä
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sanasta

sanaan

samanlaisena

haastattelun

kanssa.

Ensimmäinen

analyysipaperi oli ryhmitelty niin, että haastateltava ja haastateltavan vastaukset
teemoiteltuna olivat peräkkäin eli jokaisessa luokassa oli yksi haastateltava ja
hänen vastauksensa teemoiteltuna. Luin tekstin läpi. Huomasin, ettei tämän
kaltainen teemoittelu ja järjestys ollut tarpeeksi selkeä. Tämän jälkeen ryhmittelin
teemoja ja haastateltavia uudelleen. Näin annoin itselleni mahdollisuuden
huomata jotain, mitä ei toisenlainen muoto välttämättä toisi esiin. Toisenlainen
järjestys haastateltavien ja teemojen suhteen tapahtui niin, että jaottelin jokaisen
haastateltavan vastaukset oman teemansa alle. Nyt luokittelu tapahtui teema
edellä, kun aikaisemmin tämä tapahtui haastateltavien mukaan.
Hermeneuttisen tekstintulkinnan kolmannessa vaiheessa yhdistämme
aikaisemman käsityksemme ja tekstin esittämän käsityksen. Lopputuloksena
näistä rakentuu uusi ymmärrys, jota kutsutaan horisonttiensulautumiseksi.
Tikkamäki nimittää (2006, 189) tätä tulkitsijan ja tekstin yhteiseksi käsitykseksi.
(Tikkamäki

2006,

189.)

Horisonttiensulautumisessa

on

ymmärrettävä

esiymmärryksen ja tekstin välisen suhteen vaikutus. Erityisesti tutkimuksen
eettistä näkökulmaa tarkastellessa on hyvä tiedostaa esiymmärryksen vaikutus
tekstin tulkinnassa. Gadamer muistuttaa (2004, 303‒304), että tekstin tuntemus
ei tarkoita tekstin kirjoittajan mielen tuntemista. Tämä johtuu siitä, ettemme voi
päästä koskaan eroon omasta ymmärryksen horisontista ja elää kokonaan
jonkun toisen omassa horisontissa. Toisen ymmärtämien ei tarkoita, että
ymmärryksemme horisontti vaihtuisi toisen kanssa. Jos näin kävisi, tarkoittaisi se
heiksi tulemista. Gadamerille horisontti tarkoitti visioaluetta, joka sisältää kaiken,
mitä voidaan nähdä tietystä näkökulmasta. (Aldridge 2013, 79.) Ymmärtämisen
voi kiteyttää tekstin ja tulkitsijan horisontin sulautumisena. Kun ymmärtäminen
tapahtuu, teksti ja tulkitsija sopivat tai tulevat yhdenmukaistetuksi tavalla, joka
tukee tutkittavaa näkökulmaa ja siten lähestyä aiheeseen liittyvää ongelmaa.
Tämän sulautumisen ontologiset vaikutukset olisi hyvä ymmärtää. Tulkitsijan ja
tekstin ei tarvitse olla samaa mieltä vastauksesta, jonka kysymys saa, mutta
tulkitsijan suhde asiasisältöä kohtaan muuttuu. Tulkitsija muuttuu väistämättä
ymmärryksen hetkellä. (Aldridge 2013, 80.) Tulkinta ja ymmärrys ovat myös
hermeneutiikan oleellisia keinoja, joilla totuus on saavutettavissa.
Esiymmärrykseni ja käydyn dialogin kautta pääsin tekstintulkinnassa
kolmanteen, horisonttiensulautumisen, vaiheeseen. Luin kirjoittamani tekstin
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jälleen läpi. Lukiessani havaitsin haastateltavien välillä yhtäläisyyksiä ja
eroavaisuuksia teemoihin suhtautumisessa. Näin havaitsin uusia teemoja ja
tapoja

luokitella

opiskelijoiden

vastauksia.

Halusin

tuoda

mahdolliset

yhtäläisyydet ja erot paremmin esiin tekstimassasta. Luin kirjoittamiani
muistiinpanoja ja analysoimaani ainestoa läpi. Huomasin, että vastauksissa
toistui tietty näkökulma, jonka kautta ilmiötä haluttiin tulkita. Nimesin nämä selitys
mallit kolmeen teeman mukaan: tuki, tottumus ja tavoite. Merkitsin tekstistä
värikoodein nimeämäni teemat. Lisäksi merkitsin neljännellä värillä opiskelijoiden
vastauksista kohdat, jotka puhuttelivat erityisesti. Tämä sen vuoksi, että voisin
myöhemmin palata ja tarkastella tarkemmin näitä erityishuomiota saaneita
vastauksia. Ne kohdat tekstistä, jotka eivät sopineet mihinkään kolmesta
teemasta jätin merkitsemättä. Näin voin palata myös näihin vastauksiin ja kenties
löytää jotain, mikä aikaisemmilla analyysikierroksilla on jäänyt huomiotta.
Palasin aineiston pariin yhä uudestaan. Kysymykseen, mikä on opintoihin
kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiöiden yhdistävä tekijä, ei ollut vielä vastattu.
Myöhemmin uudelleen aineistoa läpi käydessäni huomasin ilmiöiden kuvaamisen
tunteiden kautta olevan yhteen kokoava voima. Haastatteluaineisto oli täynnä
ilmaisuja kuten: ”Tunne siitä, etten opiskele omaa alaa.”, ”Tunne, etten ole oikea
opiskelija.”, ”Tunne, että on liian vaikeaa.”, ”Tunne etten hallitse elämää.”,
”Tunnen

olevani

henkisesti

muuta,

mitä

käytännössä

teen.”,

”Opintokoordinaattorin kanssa tehdyt selvitykset luoneet tunteen läheisyydestä.”
”Tunne, että opinnoista on itselle hyötyä.” Merkitsin tunteita kuvaavat vastaukset
ja jaoin ne myönteisiin ja kielteisiin kuvauksiin. Aineistoon tehtyjen merkintöjen
pohjalta laskin ja taulukoin vastauksista ilmenneet kuvaukset. Lisäksi tein
taulukosta havainnollistavamman kuvion. Taulukon ja kuvion perusteella
havaitsin

vastauksista

syntyneen

jokaisen

kohdalla

omanlaisensa

opiskelijaprofiilin, jossa jokin osa-alue hallitsi toista enemmän. Laskin ja taulukoin
myös tunteiden myönteiset ja kielteiset ilmaukset. Tein taulukon pohjalta tunteista
kuvion. Näin havaitsin haastateltavien taipumuksen vireeltään myönteiseen tai
kielteiseen itseilmaisuun ja tunteeseen. Tikkamäki kutsuu (2006, 189) tätä
horisontin sulautumisen kautta muodostunutta uutta synteesiä kiteytymiksi
(Tikkamäki 2006, 189).
Viimeisessä vaiheessa (4. vaihe) pyrimme syntyneen ymmärryksen
kokonaisvaltaiseen käyttämiseen. Kyse on aktiivisesta applikaatiosta, jossa
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edellisessä

vaiheessa

syntyneen

asian

tai

teeman

merkityksellisyyttä

tarkastellaan. Gadamer kutsuu tätä ymmärtämisen sovellusarvoksi, jossa hyvä
tulkinta tuottaa tulkitsijan aiemmasta ymmärryksestä eroavan ymmärryksen. Näin
uusi ymmärrys vaikuttaa myös tulkitsijan elämänasenteeseen. (Koski 1995, 28‒
29; Tikkamäki 2006, 190.) Aktiivista applikaatiota voidaan tarkastella esimerkiksi
näkökulmasta, mitä olen tutkijana oppinut prosessin aikana.
Yliopisto-opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallintataidon
kysymykset ovat lähtökohdiltaan subjektiiviset. Taustalla vaikuttaa oma
elämänhistoria erilaisine kokemuksineen. Yhteiskunnan asettamat odotukset ja
vaatimukset eivät aina kohtaa opiskelijan omien odotusten ja sen hetkisten
henkilökohtaisten

resurssien

kanssa.

Käyntini

Tampereen

yliopiston

järjestämässä ajanhallinnan työpajassa osoitti tämän tosiasian jo tutkimuksen
alkumetreillä. Jokaisella oli oma taustansa ja tätä kautta omat motiivit osallistua
kyseiselle kurssille. Ryhmän jäsenille kerrottiin heti aluksi myös minun motiivini,
miksi olin osallistunut. Pelkäsin, että reaktio olisi torjuva ja näkyisi esimerkiksi
varautuneisuutena ja tätä kautta vähentäisi heidän kurssiltansa saamaansa
arvoa, jota olivat tulleet hakemaan. Osallistujille kerrottiin, että olin paikalla vain
kurssin sisällön vuoksi, enkä observointimielessä. Lisäksi mainittiin, että kurssin
lopuksi tulisin esittämään tutkimushaastattelupyynnön. Osallistuin vertaisena
kaikkiin tehtäviin ja keskusteluihin, sillä varmasti jokaisella on omat haasteensa
opiskelussa ja elämässä, niin myös minulla. Pyrin avoimesti ja rehellisesti
kertomaan omista kokemuksista ja tuntemuksista opiskeluun ja elämään liittyen.
Oman avoimuuteeni kautta uskon saavuttaneeni luottamusta, joka näyttäytyi
vapautuneena keskusteluna niin kurssilla kuin haastattelutilanteissa.
Kurssille osallistumisen haastavana puolena oli, etten todella observoisi ja
tätä kautta antaisi sellaisten asioiden vaikuttaa tutkimukseen, mistä oli
opiskelijoiden kanssa etukäteen sovittu. Lisäksi näin toimiessa olisin myös
luottamuksen arvoinen. On hyväksyttävä kuitenkin tosiasia, että esiymmärrykseni
ja tätä kautta ymmärrykseni muovautui työpajan aikana. Olisi naiivia ajatella, että
mitkään asiat ja kertomukset, joita kurssilla kuulin eivät muokkaisi sen hetkistä
käsitystäni ja vaikuttaisi näin tuleviin valintoihini ja tutkimukseni suuntaan. Tämä
näyttäytyi esimerkiksi haastattelutilanteiden järjestämisen haasteina. Kuinka
saada ihmiset, joilla on ajanhallinnan haasteita, saapumaan tiettynä aikana
tiettyyn paikkaan? Aktiivisten yhteydenottojen jälkeen onnistuin järjestämään
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kaksi kolmen hengen ryhmähaastattelutilannetta. Haastattelutilanteet toimivat
mukanaan myös oppimisen tilanteina. Haastattelun tekninen puoli oli omansa,
mutta tilanne tarjosi myös paljon enemmän kuin pelkän aineiston, jota
analysoida.

Tilanne

haastateltavilta

ja

oli

vastavuoroinen,

haastateltavat

jossa

haastattelijalta.

sekä

haastattelija

Haastateltavat

oppi

kokivat

haastattelutilanteen ikään kuin voimaannuttavina tapahtumina, joissa oli
mahdollista jakaa omia kokemuksia ja tuntemuksia samassa tilanteessa olevien
ihmisten kanssa:

”Ainahan näistä jotain saa. Ainakin vähän pientä tsemppiä itelle sai. Jee
muutkin ihmiset tässä maailmassa yrittää jotain ja ehkä määkin yritän vielä
jotain ja…” (H5.)

Lisäksi haastattelulla koettiin olevan kannustava vaikutus tarttua jälleen
opintoihin. Huomion arvoista oli myös ilmiselvä tarve keskustella asioista toisten
kanssa. Jonkinlaiset keskusteluryhmät olisivat paikallaan, joissa samalla kun saa
kertoa omia ja kuunnella toisten tuntemuksia, saa mahdollisuuden tuntea
kuuluvansa johonkin yhteisöön:

”Kyllä toimii semmosena muistuttajana. Semmosena tästä lähden taas omia
opiskelemaan Linna-kirjastoon. Ajattelin siä kurssilla, et sen tapasia
keskusteluja, et kun ois joku taho, joka organisois, et ihmisiä kokois yhteen
samojen intressien perusteella. Ihan vaan et ois muutama tapaaminen ja
keskusteltais. Joku vähän heittäis aiheita, niin semmonen ois kauheen hyvä
kyllä. Ihan semmosen hyvinvoinnin kannalta. Ja sit se on ihan mukava
huomata, et joku muukin, jolla on näitä samoja ongelmia. Et sitä kuvittelee
niin helposti, että minä olen ainoa. Ainoa, joka ei pysy suunnitelmissa.” (H1.)

Kun ryhdymme dialogiin tekstin kanssa, tavoitteenamme ymmärrys, asetamme
kysymyksiä

esiymmärrykselle.

Vastaavasti

myös

teksti

esittää

meille

kysymyksiä. Näihin kysymyksiin meidän on pyrittävä vastaamaan. Olemalla
avoimia

tekstin

tarjoamalle

ennakkokäsityksiämme.

(Tontti

totuudelle,
2001,

koettelemme
219‒238.)

samalla

Käytyäni

omia
dialogia

haastatteluaineiston kanssa huomasin pohtivani vastauksia kysymysten kautta.
Kysymysten kautta huomasin pääseväni lähemmäksi mahdollista ymmärrystä,
siitä millainen tilanne oli haastateltavalle.
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”…et ajelehti siinä niin, ku putkessa mihin oli ite päätynyt. Et enemmän ois
sit voinut niin kun miettiä sit ehkä muita ratkaisuja. Et siitä ehkä ois tullut sitä
sisäistä motivaatioo enemmän, minkä kautta olis moni muukin asia
helpottunut.” (H2.)

Haastateltava, H2 kuvasi opiskeluaan putkeksi, johon oli päätynyt. Vastaus siirsi
omat ajatukset konkreettiseen putkeen: minkälaista on olla ”putkessa”? En näe
ympärilleni. Näen vain eteenpäin ja taaksepäin. Valon kajastus putken päässä
saattaa olla kaukanakin. Pitkääkö putkea edetä ylä- vai alamäkeen? Ylämäkeen
vauhti on hitaampi. Saattaapa jossain kohtaan liukua taaksepäin. Alamäkeen
vauhti

on

nopeampi,

mutta

liian

kovassa

vauhdissa

voi

kompastua.

Opiskeluputkesta puhuttaessa sävy saattaa olla myös myönteinen tarjoamalla
mielikuvaa tehokkaasta opiskelijasta, joka suorittaa kursseja ja tutkintoja yksi
toisensa perään. Haastateltavan näkemys asiasta oli enemmän ahdistunut.
Opiskeluputkeen joutuessa on vaarana, ettei näe niitä vaihtoehtoja, mitä opiskelu
ja elämä voisi tarjota. Ehkä ei näe myöskään mahdollista tukiverkostoa ympärillä,
joka voisi auttaa jaksamaan ja ohjaamaan oikeaan suuntaan.
Kuvioon 5 olen koonnut hermeneuttisen tekstintulkinnan eri vaiheet pro
gradu -tutkielman näkökulmasta. Kuvion tarkoituksena on selkeyttää prosessin
vaiheet ja tuoda ilmi tekstintulkinnan prosessille tärkeän analyysivaiheen kuvaus
tekojen kautta. Vaiheiden pilkkominen on haastavaa, mutta tärkeää, jotta
voisimme tulla tietoisiksi ymmärryksemme rakentumisesta.
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KUVIO 5. Tekstintulkinnan prosessi pro gradu -tutkielmassa.

Hermeneuttisen tekstintulkinnan avulla pystyin rakentamaan ja kehittämään
omaa ymmärrystäni ja tulkintaani opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan
suhteesta. Prosessi on vielä kesken. Edessä on lisää teoriaa, analyysia ja
raportointia. Näin tulkinta ja ymmärrys eivät ole vielä lopullisia, vaan jatkavat yhtä
matkaa pro gradu -prosessin kanssa ja vielä tämän jälkeenkin.
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6 AINEISTOJEN KITEYTYMÄT

Tutkimustulokset

koostuvat

ryhmähaastatteluaineiston

Nexus-itsearviointikyselyn

tuloksista.

Analyysikeinoina

ja

tutkimustulosten

tavoittamiseksi käytetään itsearviointikyselyssä tilastollisia menetelmiä ja
ryhmähaastatteluaineistossa

laadullista

sisällönanalyysia.

Erityisesti

sisällönanalyysin taustalla vaikuttaa Gadamerin tekstintulkinnan prosessi.
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä selvitetään, miten opintoihin kiinnittymisen
ja elämänhallinnan haasteet näyttäytyvät yleisellä tasolla. Tampereen yliopiston
opiskelijoiden kollektiivista näkökulmaa tarkastellaan alaluvussa 6.1, jossa
opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiön yleinen näkökulma näyttäytyy
tilastollisten menetelmien tuloksena. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitetään
miten opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan haasteet näyttäytyvät
yksityisellä

tasolla.

Alaluvussa

6.2

tarkastellaan

kysymystä

opiskelijan

henkilökohtaisesta näkökulmasta käsin. Hermeneuttisen tekstintulkinnan tuloksia
ja uutta lähtökohtaa esitetään haastatteluaineiston ja tulkitsijan yhteisen
käsityksen kautta. Kolmantena tutkimuskysymyksenä tutkitaan, mikä on
opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiöiden yhdistävä tekijä. Vastausta
käsitellään alaluvussa 6.3, jossa ilmiöiden yhdistävä elementti on tavoitettu
haastatteluaineistoon

kohdistuvan

tekstintulkinnan

prosessin

tuloksena.

Ryhmähaastattelumateriaalista poimitut aineistositaatit tarjoavat tutkimukselle
subjektiivista näkökulmaa ja tukea ilmiön tarkastelua varten. Luvussa 6.4
tarkastellaan tuloksia vielä yhteenvetona ja yhdistetään aineistosta saatuja
vastauksia joiltain osin.
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6.1 Opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen ja elämänhallinta
yleisestä näkökulmasta
Tampereen yliopisto kerää tietoa ensimmäisen vuoden opiskelijoista, liittyen
heidän

oppimis-

ja

opiskelukäytäntöihinsä.

Nexus-nimellä

toteutettu

itsearviointikysely lähetetään joka kevät kaikille edellisen vuoden syksynä
aloittaneille opiskelijoille. Kysely toimii samalla opiskelijoille työvälineenä oman
opiskelutilanteen kartoittamiseksi. Tämän avulla opiskelija voi itse havaita, mitkä
oppimisen ja opiskelun osa-alueet ovat hallinnassa, ja samalla hän voi löytää
mahdollisia

kehityskohteita.

Omien

tulosten

tarkastelu

on

mahdollista

vastaamisen jälkeen saadun koosteen avulla.
Tuloksissa näkyvät myös tiedekuntakohtaiset erot. Vuoden 2016 Nexusitsearviointikyselyssä on käytössä vielä vanha jako eri tieteenalayksiköihin. Uudet
tiedekunnat tulivat voimaan vuonna 2017 ja tätä seuraava muutos Tampereen
yliopiston, Tampereen teknisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun
yhdistyessä vuonna 2019. Koska aineisto on tehty vanhan jaon mukaisesti,
käsitellään myös tuloksia tämän jaon mukaan. Suurimpina muutoksina uudessa
jaossa on tapahtunut Lääketieteiden ja Biomeditechin yksikön yhdistyminen
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan sekä Informaatiotieteiden
yksikön, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön ja Viestinnän, median ja
teatterin yksikkö yhdistyminen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan.
Lisäksi Terveystieteet ovat yhdistyneet osaksi Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa.
Kasvatustieteiden yksiköstä on tullut Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta ja
Johtamiskorkeakoulusta Johtamisen ja talouden tiedekunta.
Vuoden

2016

Nexus-itsearviointikyselyyn

vastanneiden

(n=381)

jakautumista tarkastellaan taulukossa kaksi. Taulukosta 2 voidaan nähdä
jakautuminen ikäluokkien ja sukupuolen mukaan eri tieteenalayksiköihin.
Taustatietojen
merkityksellinen,

tarkastelu
sillä

on

suuret

tutkimuksen
erot

luotettavuuden

vastaajamäärien

välillä

kannalta
vääristävät

tutkimustuloksia, eikä niitä voida näin ollen yleistää suurempaan joukkoon.
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TAULUKKO 2. Nexus-itsearviointikyselyyn
vastanneiden
Tampereen yliopiston tieteenalayksiköihin vuonna 2016.
Ikäluokat (n=290)

jakautuminen

S ukupuoli (n=381)

18‒24-vuotiaat

25‒71-vuotiaat

Naiset

Miehet

Informaatiotieteiden yksikkö

49 %

51 %

47 %

53 %

Johtamiskorkeakoulu

68 %

32 %

65 %

35 %

Kasvatustieteiden yksikkö

70 %

30 %

93 %

7%

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
yksikkö

88 %

12 %

93 %

7%

Lääketieteen yksikkö

75 %

25 %

57 %

43 %

Terveystieteiden yksikkö

0%

100 %

94 %

6%

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

57 %

43 %

77 %

23 %

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

58 %

42 %

90 %

10 %

Yhteensä

63 %

37 %

79 %

21 %

Nexus-itsearviointikyselyyn keväällä 2016 vastasi yhteensä 381 opiskelijaa.
Kysymykseen omasta iästä vastasi 290 opiskelijaa. Ikäluokkaan 18‒24-vuotiaat
kuuluvia on enemmän eli 63 % vastanneista. Ikäluokkaan 25‒71-vuotiaat
kuuluvia opiskelijoita on 37 % vastanneista. Eniten nuorempaa ikäluokkaa
edustavat vastanneista Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön (88 %),
Lääketieteen yksikön (75 %) ja Kasvatustieteiden yksikön (70 %) opiskelijat.
Myös selkeä enemmistö opiskelijoista, jotka vastasivat itsearviointikyselyyn
Johtamiskorkeakoulun yksiöstä, (68 %), Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä
(57 %) ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä (58 %) kuuluvat nuorempaan
ikäluokkaan. Ikäluokka 25‒71-vuotiaat ovat enemmistö Terveystieteiden
yksikössä (100 %) ja Informaatiotieteiden yksikössä (51 %). Biomeditechin
yksikön vastausten määrä (n=1) kysymyksessä niin on alhainen, ettei se ole
vertailun kannalta luotettava. Tämän vuoksi sitä ei ole lisätty taulukkoon yksi.
Kysymykseen sukupuolesta vastasi 381 vastaajasta kaikki. Selvä
enemmistö vastaajista (79 %) on naisia. Miehiä on 21 % vastanneista. Naiset
ovat enemmistönä edustettuina kaikissa muissa tieteenalayksiköissä paitsi
Informaatiotieteiden yksikössä, jossa miesten osuus on 53 % ja naisten 47 %
vastanneista. Naisia selvä enemmistö vastanneista on Terveystieteiden (94 %),
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Kasvatustieteiden (93 %), Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden (93 %) ja
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden (90 %) yksikössä. Sukupuolen vaikutus
opintoihin kiinnittymiseen ei tuo tutkimuksen kannalta mitään merkittäviä
löydöksiä.
Nexus-itsearviointikyselyllä

kootun

aineiston

avulla

tarkastellaan

seuraavaksi opiskelijan oman arvion pohjalta elämäntilannetta kokonaisuudessa
ja miten kokemus omasta elämäntilanteesta jakautuu eri tieteenalayksiköissä.
Elämäntilanteen tarkastelu tutkimuksen kannalta on mielenkiintoinen aihealueen
koskettaessa läheisesti toista tutkimuksen avainnäkökulmaa eli elämänhallintaa.
Elämäntilanteen ja elämänhallinnan voi nähdä kulkevan monelta osin käsikkäin.
Itsearviointikyselyssä opiskelijat (n=381) arvioivat omaa elämäntilannettaan
nominaali- eli laatueroasteikolla hyvä, keskinkertainen tai heikohko. Muuttujien
jakautumista eri tieteenalayksiköiden välillä tarkastellaan ristiintaulukoinnin
avulla. Ristiintaulukointia voidaan käyttää kaksiuloitteisen jakauman kuvaajana.
Usein tätä käytetään, kun tarkastellaan muuttujien välisiä yhteyksiä. (Vainionpää
2009, 7.) Khiin neliötestin avulla testataan, miten todennäköinen on muutujien
välinen yhteys myös perusjoukossa. Prosenttiluku on kaikissa yli 20 %, joten khiin
neliö tulkinnsta luovutaan (Khiin neliö = 11,86; df=1; p < .001, Cramerin V =
0,001).

Ristitiintaulukoinnin

avulla

saatuja

tuloksia

käytetään

pitkälti

raportoinnissa taustatietojen selventämisen keinona.
Taulukosta 3 voidaan lukea opiskelijan arvio omasta elämäntilanteestaan
kokonaisuudessa ja elämäntilaneteen arvion jakautuminen eri tieteenaloille.
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TAULUKKO 3. Elämäntilanne
yksiöissä.

kokonaisuudessa

Tampereen

yliopiston

Elämäntilanne kokonaisuudessaan jakautuu kyselyyn vastanneiden Tampereen
yliopiston

eri

yksiköiden

opiskelijoiden

kesken

vaihtelevasti.

Tulosten

luotettavuutta heikentää eri tieteenalayksiköihin kuuluvien opiskelijoiden suuri
vaihtelevuus

vastausinnokkuudessa.

Esimerkiksi

kysymykseen

elämäntilanteesta Biomeditechin tutkinto-ohjelmassa opiskelevia vastasi 3 ja
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä saatiin 87 vastausta. Biomeditechin
opiskelijoiden

alhaisen

vastausmäärän

ja

tätä

kautta

alahaisemman

luotettavuuden vuoksi jätetään tulokset heidän osaltaan pois taulukosta.
Vastausmäärien suuren vaihtelevuuden takia tulokset ovat suuntaa antavia.
Vastausten mukaan elämäntilanne kokonaisuudessaan on suurimmalla
osalla hyvä. Vastanneista (n=381) 72 % kertoo elämäntilanteen olevan
kokonaisuudessaan hyvä, 26 % kertoo sen olevan keskinkertainen ja 2 %
vastanneista arvioi tilanteen heikohkoksi. Kyselyyn vastanneista hyväksi
elämäntilanteensa kokonaisuudessa arvioi korkeimmalla vastausprosentilla
Lääketieteen yksikön opiskelijat (90 %) ja Johtamiskorkeakoulun opiskelijat (84
%). Lääketieteen yksiön opiskelijoista kukaan ei vastaa elämäntilanteensa
kokonaisuudessaan olevan heikohko, kun taas Johtamiskorkeakoulun yksikön
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opiskelijoista 2 % vastaa elämäntilanteen olevan heikohko. Heikoin tilanne on
Informaatiotieteiden yksikön opiskelijoilla, joista 51 % kokee elämäntilanteen
kokonaisuudessaan hyväksi, 40 % keskinkertaiseksi ja 9 % heikohkoksi. Muita
tieteenalayksiköitä,

joissa

osa

opiskelijoista

arvioi

elämäntilanteensa

kokonaisuudessaan heikohkoksi ovat Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
yksikkö (2 %) ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (2 %). Kasvatus- ja
terveystieteiden

yksiköissä

noin

neljäs

osa

kokee

elämäntilanteensa

kokonaisuudessaan kohtalaiseksi ja loput vastaajista hyväksi. Viestinnän,
median ja teatterin yksikössä vastaava tilanne on, että joka kolmannes kokee
elämäntilanteen kokonaisuudessaan kohtalaiseksi ja loput hyväksi. Viestinnän,
median

ja

teatterin

kirjallisuustieteiden
opiskelijoita,

jotka

yksikössä

ja

kuitenkin

yhdessä

Kieli-,

Informaatiotieteiden

yksikön

kanssa

vastausten

perusteella

kokevat

käännöson

ja

vähiten

elämäntilanteen

kokonaisuudessa hyväksi.
Seuraavaksi

tarkastellaan

Nexus-itsearviointikyselyn

tuloksia

näkökulmasta, miten opiskelijan elämäntilanne kokonaisuudessaan, opiskelijan
oma arvio dimensiolla hyvä, keskinkertainen tai heikohko, vaikuttaa hänen
opintoihinsa kiinnittymisen ulottuvuuksiinsa. Kolmogorov-Smirnovin testin avulla
testataan aineiston jakauman normaalisuus. Testin mukaan Sig-arvo (p<.000) on
pienempi kuin .05, joten muuttujien jakauma ei noudata normaalijakaumaa.
Tilanteessa, jossa aineisto ei noudata normaalijakaumaa ja tutkittavia ryhmiä
useampi kuin kaksi, ryhmän välistä eroa riippuvassa muuttujassa tarkastellaan
Kruskal-Wallisin testin avulla.
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TAULUKKO 4. Elämäntilanteen
ulottuvuuksissa.

eroavuus

Elämäntilanteen eroavuus
Opintoihin
kiinnittymisen
ulottuvuuksia
Opiskelijayhteisöllisyys

Tiedeyhteisöllisyys

Vahvistuva identiteetti ja itsetuntemus

Opintojen koettu
merkitys ja priorisointi

Tehtävien välttely ja
suoritus-orientaatio

Yksittäisiä tietoja
painottava
lähestymistapa

Suunnitelmallinen
opiskelu

Ymmärtävä ja tavoitesuuntautunut
lähestymistapa

opintoihin

kiinnittymisen

Kruskall-Wallis testin testisuureet

Elämämäntilanne

N

Ka.

Heikohko

9

111,5

Keskinkertainen
Hyvä

97
270

152,09
204,15

yht.

376

Heikohko

9

94,78

Keskinkertainen
Hyvä

98
268

181,83
193,39

yht.

375

Heikohko
Keskinkertainen

9
96

77,06
148,42

Hyvä

268

204,51

yht.

373

Heikohko
Keskinkertainen

9
98

87,94
155,36

Hyvä

272

205,86

yht.
Heikohko

379
9

272,28

Keskinkertainen

97

202,26

Hyvä

272

182,21

yht.
Heikohko

378
9

217,78

Keskinkertainen

97

208,57

Hyvä
yht.

269
375

179,59

Heikohko

9

121,06

Keskinkertainen

98

170,01

Hyvä
yht.

271
378

198,82

Heikohko

9

123,39

Keskinkertainen
Hyvä

97
268

183,03
191,27

yht.

374

df

Khin neliö

p-arvo

2

21.181

0.000***

2

7.691

0.021*

2

28.924

0.000***

2

24.129

0.000***

2

7.773

0.021*

2

5.855

0.054

2

8.659

0.013*

2

3.705

0.157

*p<0.05 Elämäntilanteen eroavuus opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa tilastollisesti lähes merkitsevä
**p<0.01 Elämäntilanteen eroavuus opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa tilastollisesti merkitsevä
***p<0.001 Elämäntilanteen eroavuus opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa tilastollisesti erittäin merkitsevä

Taulukon 4 mukaan arvio elämäntilanteesta kokonaisuudessaan vaikuttaa
opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksiin niin, että arvio hyvä, keskinkertainen tai
huono nousee tai laskee suorassa suhteessa akateemiseen ja epäakateemiseen
luokitteluun

määrättyjen

opintoihin

kiinnittymisen
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ulottuvuuksien

kanssa.

Tehtävien välttely ja suoritusorientaatio (ka 272,28; 202,26; 182,21) sekä
yksittäisiä tietoja painottava lähestymistapa saa korkeimman keskiarvon
elämäntilanteensa heikohkoksi arvioineiden keskuudessa. Nämä oppimisen ja
opiskelun osa-alueet kuvaavat epäakateemista orientaatiota. Akateemiseen
orientaatioon liittyvät osa-alueet, opintojen koettu merkitys ja priorisointi,
suunnitelmallinen

opiskelu

sekä

ymmärtävä

ja

tavoitesuuntautunut

lähestymistapa antavat korkeimman arvosanan opiskelijoille, jotka arvioivat
elämäntilanteensa hyväksi. Lisäksi kiinnittymistä edistävät osa-alueet, opiskelijasekä tiedeyhteisöllisyys saavat vahvemman keskiarvon niiden keskuudessa,
jotka arvioivat elämäntilanteensa kokonaisuudessaan hyväksi. Onnistuneen
opintoihin kiinnittymisen lopputulos, vahvistuva identiteetti ja itseluottamus osaalueena

saa

myös

korkeimman

keskiarvon

hyväksi

elämäntilanteensa

arvioineiden kesken.
Kruskall-Wallisin testiin mukaan yliopisto-opiskelijoiden arvio omasta
elämäntilanteesta kokonaisuudessaan näyttää tilastollista merkitsevyyttä usean
summamuuttujan kanssa. Opiskelijayhteisöllisyys (Khiin neliö = 21,181; df=2;
p<.000), vahvistuva identiteetti ja itsetuntemus (Khiin neliö = 28,924; df = 2;
p<.000) ja opintojen koettu merkitys ja priorisointi (Khiin neliö=24,129; df=2;
p<.000) ovat tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä opiskelijan koettuun
elämäntilanteeseen kokonaisuudessaan. Tiedeyhteisöllisyys (Khiin neliö=7,691;
df=2; p=.021), tehtävien välttely ja suoritusorientaatio (Khiin neliö=7,773; df=2;
p=.021) ja suunnitelmallinen opiskelu (Khiin neliö=8,659; df=2; p=.013) ovat
melkein

tilastollisesti

kokonaiselämäntilanteen

merkitsevässä
kanssa.

yhteydessä

Yksittäisiä

tietoja

arvioidun
painottavalla

lähestymistavalla (Khiin neliö=5,855; df=2; p=.054) ja ymmärtävällä ja
tavoitesuuntautuneella lähestymistavalla (Khiin neliö = 3,705; df = 2; p = .157)
suhteessa opiskelijan omaan arvioon elämäntilanteestaan kokonaisuudessa ei
ole tilastollista merkitsevyyttä.
Viimeisenä aineistosta käsitellään ikäluokkien välistä eroa oppimisen ja
opiskelun eri osa-alueilla. Kolmogorov-Smirnovin testin avulla testataan aineiston
jakauman normaalisuus. Testin mukaan Sig-arvo (p<.000) on pienempi kuin .05,
joten muuttujien jakauma ei noudata normaalijakaumaa. Tilanteessa, jossa
aineisto ei noudata normaalijakaumaa tutkitaan kahden ryhmän välistä eroa
riippuvassa muuttujassa Mann-Whitneyn U-testin avulla.
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TAULUKKO 5. Ikäluokkien välinen ero opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa.

Ikäluokkien välinen ero
Opintoihin
kiinnittymisen
ulottuvuuksia

Ikä
luokiteltuna

Opiskelijayhteisöllisyys

Tiedeyhteisöllisyys
Vahvistuva identiteetti ja
itsetuntemus
Opintojen koettu
merkitys ja priorisointi
Tehtävien välttely ja
suoritusorientaatio
Yksittäisiä tietoja
painottava
lähestymistapa
Suunnitelmallinen
opiskelu
Ymmärtävä ja
tavoitesuuntautunut
lähestymistapa

18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.
18-24-vuotiaat
25-71-vuotiaat
yht.

Mann-Whitneyn U-testin testisuureet
N

Ka.

180
106
286
180
105
285
178
105
283
182
107
289
182
106
288
179
106
285
182
106
288
181
105
286

146.98
137.59

S umma

Z

p-arvo

26456
14585

-0.391

0.352

142.87
143.22

25716,5
15038,5

-0.035

0.972

129.92
162.49

23125
17061

-3.246

0.001***

133.34
164.84

24267
17638

-3.158

0.002**

162.32
113.9

29542,5
12073,5

-4.781

0.000***

155.29
122.25

27796,5
12958,5

-3.29

0.001***

126.36
175.65

22997
18619

-4.855

0.000***

126.21
173.3

22844
18197

-4.674

0.000***

*p<0.05 Ikäluokkien välinen ero opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa tilastollisesti lähes merkitsevä
**p<0.01 Ikäluokkien välinen ero opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa tilastollisesti merkitsevä
***p<0.001 Ikäluokkien välinen ero opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksissa tilastollisesti erittäin merkitsevä

Taulukossa 5 ikäluokkien välisessä erossa vastaajien kesken on huomattavissa,
että nuorempi ikäluokka, 18‒24-vuotiaat, saa korkeamman keskiarvon tehtävien
välttelyn

ja

suoritusorientaation

sekä

yksittäisiä

tietoja

painottavan

lähestymistavan osa-alueissa. Nämä opintoihin kiinnittymisen ulottuvuudet ovat
ominaisia epäakateemista orientaatiota tarkasteltaessa. Epäakateemisesta
orientaatiosta

kertoo

myös

yhden

haastateltavan kommentti:
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nuorempaan

ikäluokkaan

kuuluvan

”Mä oon henkisesti, ehkä jotain muuta, mitä mä niin, ku käytännössä teen.
Periaatteessa mä oon hirveen kiinnostunut alastani. Ja haluun oppii ne asiat
oikein ja sit viä koen, et jos mä en opi niin mä oon pulassa. Mut sit ku tulee
se aika, et pitäis opiskella niin mä lykkään ja lykkään ja lykkään ja lykkään.
Ja lopulta mä huomaan, et mulla on kaks tuntia aikaa opetella nää nopeesti,
hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala. Sit mä käyn läpi ne nopeesti,
enkä palaa niihin enää. Sit mä itken henkisesti sitä, että miks mä en tehnyt
niin ku mä oisin halunnut tehdä ja oppinut niitä oikeesti. Ja sit mietiskellään,
miks on semmonen fiilis, et ei oo oppinut mitään.” (H5.)

Opiskelijan vastauksesta käy ilmi halun ja motivaation olemassaolo, mutta työhön
tarttuminen on vaikeaa. Taustalla vaikuttavat syyt, johtavat siihen, että opiskelija
viivyttää tenttiin valmistautumista viime hetkille, eikä ehdi opiskelemaan asioita
syväsuuntautuneesti.

Tilannekuvauksesta

voi

lukea,

kuinka

aikaansaamattomuus luo ahdistusta ja pettymyksen tunteita itseä kohtaan.
Vanhempi ikäluokka, 25‒71-vuotiaat saavat korkeamman keskiarvon
seuraavissa oppimisen ja opiskelun osa-alueissa; opintojen koettu merkitys ja
priorisointi, suunnitelmallinen opiskelu ja ymmärtävä ja tavoitesuuntautunut
lähestymistapa. Nämä piirteet tukevat akateemista orientaatiota. Vahvistuva
identiteetti ja itsetuntemus sekä tiedeyhteisöllisyys saavat myös korkeamman
keskiarvon vanhemmalla ikäluokalla. Opiskelijayhteisöllisyys on vuorostaan
vahvempi

nuoremmalla

ikäluokalla.

Vanhemman

ikäluokan

korkeampaa

keskiarvoa tukee myös haastatteluaineiston kohta, jossa ikäluokkaan 25–71vuotiaat kuuluva opiskelija kuvaa iän myötä vahvistunutta identiteettiä ja
itsetuntemusta:
”No mulla on semmonen, mikä on iän myötä tullut, et mä en pelkää enää
tyhmiä kysymyksiä. Ainakaan niin paljon. Tosin nyt huomaan kun tää on
yliopisto, et en mä voi kysyä kun tää on yliopisto. Sit kakki aattelee, et mä
oon ihan tyhmä, mitä mä täällä teen. Mutta tota kuitenkin... että tota, jos
tuntuu, et ei oo ihan selvä jokin, niin sit kysyy, kysyy, kysyy ja kysyy. Et
helposti ihmiset niin kun luikkii sit pitkin nurkkia kun ne ei tiedä mitä ne tekis
kun ne ei uskalla kysyä. Niin se on ainakin semmonen, et kysyy niin monta
kertaa kunnes tietää.” (H1.)

Opiskelija kuvaa, kuinka iän myötä tulee rohkeutta kysyä ja ottaa selvää asioista.
Aineistositaatista on luettavissa, että nuorempana arkaili enemmän asioiden
kysymistä ja tätä kautta pelkäsi leimautumista. Hän kuvailee yliopistoa
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ympäristönä, jossa pitäisi olla tietoviisas ja kysyminen vähentäisi opiskelijan
kohdalla tätä oletusta.
Taulukosta viisi voi huomata, kuinka Mann-Whitneyn U-testin mukaan
yliopisto-opiskelijoiden ikä on tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä
vahvistuvan identiteetin ja itsetuntemuksen (Z= -3,246; p < .001), tehtävien
välttelyn ja suoritusorientaation (Z= -4,781; p < .000), yksittäisiä tietoja
painottavan lähestymistavan (Z= -3,290; p < .001), suunnitelmallisen opiskelun
(Z= -4,855; p < .000) sekä ymmärtävän ja tavoitesuuntautuneen lähestymistavan
(Z= -4,674; p < .000) kanssa. Lisäksi Mann-Whitneyn U-testin mukaan ikäluokalla
on tilastollista merkittävyyttä opintojen koettuun merkitykseen ja priorisointiin (Z=3,158; p = .02).

Tilastollista merkitsevyyttä ei löytynyt ikäluokkien ja

opiskelijayhteisöllisyyden (Z= -,931; p = .352) sekä tiedeyhteisöllisyyden (Z= ,035; p = .972) kanssa.

6.2 Opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen ja elämänhallinta
yksityisestä näkökulmasta: subjektiivinen opiskelijapersoona
Hermeneuttisen

tekstintulkinnan

prosessin

kolmannessa

vaiheessa,

horisonttiensulautumisen vaiheessa havaitaan aineistosta toistuvia näkökulmia.
Näkökulmat nimetään seuraavasti; tuki, tottumus ja tavoite (kuvio 6). Tuki
merkitsee vastauksissa sosiaalisen verkoston esiin nostamista. Tuki saattaa
näyttäytyä joko saatuna tukena tai tuen puutteena. Tuki on usein kodin ja
kavereiden tarjoamaa tai yliopiston sisällä eri sidosryhmien tarjoamaa. Näihin
lukeutuvat

yliopisto-opettajat,

opintosihteerit,

opintopsykologit,

tutorit,

opiskelukaverit ja muu henkilökunta. Tottumuksen alle listataan vastauksista
näkökulmia, jotka koskevat omia rutiineja ja käytäntöjä. Ne ovat aikaansaamisen,
ajankäytön ja tapojen kuvauksia. Tottumus näyttäytyy tavassa hallita omaa
arkea,

opiskelua

ja

elämää

yleensä.

Tavoite

näyttäytyy

vastauksissa

opiskelumotivaationa tai sen puutteena. Lisäksi tähän lukeutuu arvo, minkä
haastateltavat kokevat opiskelusta saavan. Tavoitteellinen lähestymistapa tuo
esiin opiskelijan suuntautumisen tulevaisuuteen suunnitelmien kautta. Teemojen
osa-alueita ja luonnehdintoja tarkastellaan lähemmin luvussa seitsemän.
Hermeneuttisen

tekstintulkinnan

prosessin

tuloksena

kootaan

haastatteluaineistosta haastateltavien kertomina erilaisia tapoja kokea yliopisto-
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opiskelun ja elämänhallinnan moninaiset muodot. Luokiteltujen tulkintojen avulla
luodaan haastateltavista kaavio, josta käy ilmi kiinnittymisen subjektiivinen
luonne.

Kuviossa

haastateltavat

6

on

ilmaisevat

esitetty prosentuaalinen
opintoihin

jakautuminen,

kiinnittymisen

ja

kuinka

elämänhallinnan

lähestymistapoja vastauksissaan.

Tuki

Tottumus

Tavoite

H3

H4
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KUVIO 6. Opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan lähestymistapojen
jakautuminen prosentuaalisesti ryhmähaastattelussa yksilötasolla.
Opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan lähestymistapojen jakautuminen
ryhmähaastattelussa yksilötasolla osoittaa, että lähestymistavoista tottumus
ilmenee

haastattelijoiden

kesken

useimmiten

vahvimpana

osa-alueena.

Haastateltavat H2, H3 ja H5 esittävät useimmiten vastauksissaan tottumuksen
lähestymistapaa tukevia vastauksia. Tottumusta kuvaa seuraava aineistositaatti,
jossa oman elämän ruoria ei ohjaa oma tahto, vaan aikaansaamattomuus:
”…niin vieläkin tavallaan pitäis oppia semmosta itsenä johtamista. Että jos ei
kurssilla ole sellaisia srtukturoituja aikatauluja tai muuta, niin sit ottaa
itse selvää, tekee itselleen aikatauluja. Samanlaiset ohjeet. Laittaa
sitten ittellensä ylös, että... määrää itseänsä, että nyt tee tää ja tässä
on aikataulu ja yrittää pitää sit niistä kiinni.” (H3.)

Sitaatista käy ilmi, että opiskelija on tietoinen työkaluista, joilla voisi ohjata
opiskelua oikeaan suuntaan. Hän tuo esiin itsensä johtamisen tärkeyden. Asiat
eivät tapahdu itsestään, vaan niihin pitää oikeasti tarttua.
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Kuviosta kuusi voidaan huomata, että haastateltujen opiskelijoiden H2, H3
ja H5 teemat tuki ja tavoite ovat tottumuksen lisäksi samassa järjestyksessä.
Seuraavaksi yleisimpänä aiheena he esittävät tukeen liittyviä mainintoja. Tukea
ilmaiseva aineistositaatti tuo esiin kaivatun tuen tärkeyden opiskelijan elämässä:
”…mut tommonen oletus siitä, että me ollaan kaikki jo vähän niinkun valmiita,
et me täällä mennään niinku putkessa. Loppujen lopuks tosi eri taustasta
tulee ihmisiä, tosi erityyppisillä niinkun valmiuksilla. Enemmän vois
olla semmosta tukemista
siihen,
asioiden
selittämistä
ja
just
enemmän semmosta pedagogista otetta siihen niin kun opettamiseen.” (H2.)

Opiskelija tuo esiin, kuinka hän kokee yliopiston olettavan opiskelijoiden
hallitsevan opiskeluissa selviämisen periaatteet. Lisäksi hän ei ole ollut
tyytyväinen yliopisto-opetuksen pedagogiseen osaamiseen. Hänen kohdallaan
yliopiston tarjoama tuki ja ammatillinen osaaminen on jäänyt saavuttamatta.
Toisenlaista näkökulmaa tuen merkityksestä voidaan lukea haastateltavan H1
aineistositaatin kautta. H1 on ainoa haastatelluista opiskelijoista, joka toi esiin
eniten tukeen suuntaavia lähestymistapoja.
”… ja sitten on yksikön opettajat olivat esittäytymistilaisuus ja tämmösiä niin,
tuli semmonen olo et ne ihmiset on huumorintajusia ja niitä kiinnostaa ja ne
välittää, että…” (H1.)

Tämä lainaus kertoo, kuinka toinen opiskelija kokee yliopistolta saadun tuen
riittävänä ja tärkeänä. Hänen kokemuksena yliopiston henkilökunnasta on
välittävä ja huolta pitävä. Aineistositaattien taustalla vaikuttavien opiskelijoiden
tapaukset kuvaavat yliopistolta saatua tukea. Tilanteet luovat kokijoilleen
päinvastaisia tuntemuksia.
Vastaavasti kaksi jäljelle jäävää haastateltua opiskelijaa H4 ja H6 ilmaisevat
opintoihin

kiinnittymisen

lähestymistavan

kautta

ja

elämänhallinnan

eniten.

Seuraava

ilmiöitä
sitaatti

tavoitesuuntaisen
on

esimerkki

tavoitesuuntautuneesta lähestymistavasta ilmiön äärellä:
”Koitan saada vähän ajankäyttöä hallintaan ja vähentää muita asioita, et
sais tehtyä sitä graduukin ja. Kyl se silleen ihan ok mallilla on… mä aattelin,
et mä saisin vuodessa tehtyy gradun kovalla pinnistelyllä. Niin eli siis saisin
sen keväällä valmiiks. Mä voisin jo ens syksynä hakee erityisopettajan noita
pätevyyteen. Siit eniten
alkanut kiinnostuun...
se ois sellanen selkee
tavoite.” (H4.)
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Opiskelijalla on kertomansa mukaan selkeä päämäärä; saada pro gradu tutkielma valmiiksi. Lisäksi hänellä on jatkosuunnitelma, kun hän on saanut
tutkielman valmiiksi. Opiskelija osaa myös eritellä keinoja, miten tavoitteisiin on
mahdollista päästä. Hän on tietoinen omasta ajankäytöstään ja kuinka
ajanhallintaan on tehtävä muutoksia, jotta tavoite olisi mahdollinen. Selkeä
mielikuva tulevasta motivoi ja helpottaa, kun arjen menoja täytyy laittaa opiskelun
sujumisen näkökulmasta tärkeysjärjestykseen.
Haastateltavat
tavoitesuuntaisia

H4

ja

H6

mainitsevat

vastauksia. Heillä

useimmiten

vastauksissaan

oli kuitenkin seuraavat

teemat

eri

järjestyksessä. Haastateltavalla H4 seuraavaksi vahvin teema on tuki ja vähiten
mainintoja saa tottumus. Haastateltava H4 on haastateltavista ainoa, joka
ilmaisee tottumukseen suuntaavia kommentteja vähiten. Haastateltava H6
puolestaan ilmaisee tavoitesuuntautuvien vastausten jälkeen seuraavaksi
useimmiten tottumukseen liittyviä ja vähiten tukeen liittyviä kommentteja. Tukeen
liittyvät maininnat ovat toiseksi yleisin teema neljän haastateltavan (H2, H3, H4
ja H5) kesken. H1, H2, H3 ja H5 ilmaisivat vähiten tavoitesuuntautuneita
vastauksia. Näin neljä vastaajaa kuudesta mainitsee vähiten tavoitesuuntaisia
vastauksia.

6.3 Tunne opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiöiden
yhdistävänä tekijänä
Hermeneuttisen tekstintulkinnan prosessin avulla havaitaan tottumuksen, tuen ja
tavoitteen teemojen lisäksi paljon kokemiseen ja tunteisiin liittyviä mainintoja.
Haastateltavien myönteis- ja kielteissävytteisten mainintojen kautta muodostuu
kuvio seitsemän. Näitä tunnepitoisia ilmaisuja kutsutaan affektiivisiksi ilmaisuiksi.
Termeinä tunteet eli emootiot ja affektit ovat usein tutkijasta riippuvaisia, missä
yhteydessä ja miten niitä käytetään. Toiset käyttävät affektia tunteen
synonyymina, mutta esimerkiksi affektiteoriassa erotetaan affektin ja tunteen
käsitteet toisistaan. Tämänkaltaisessa erottelussa affektit nähdään laajempana
ja epämääräisempänä. Tunne nähdään vuorostaan yksittäisenä ja selkeänä
määritelmänä esimerkiksi pelko tai ilo. (Tieteen termipankki 2018.) Tässä
tutkimuksessa käytetään affektiivisia ilmaisuja yläkäsitteen tavoin jaoteltuna
erilaisten mielihyvän tai -pahan kokemisen ilmentyminä. Aineistosta on laskettu

72

vain selkeästi tuntemuksia ilmaisevat viitaukset. Kuvio seitsemän esittää
haastateltavien

affektiivisten

ilmaisujen

prosentuaalisen

jakautumisen

yksilötasolla.
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KUVIO 7. Affektiivisten ilmaisujen jakautuminen prosentuaalisesti yksilötasolla.
Haastatteluaineistosta lasketuista ilmaisuista vireeltään myönteisiä ilmaisuja
esittää kaksi kuudesta haastateltavasta. Haastateltavien H4 ja H6 maininnoista
noin 60 prosenttia ovat myönteissävytteisiä ja noin 40 prosenttia sävyltään
kielteisiä. Haastateltava H4 kertoo kokemuksistaan opiskelijana Tampereen
yliopistossa myönteisten tunteiden ja kokemusten kautta:
”…opiskeli niin kyl, niin ku heti huomas oli, niin ku kotiin tullut. Et oli
niin ku tosi semmonen,
et
samanhenkistä
porukkaa
ja
silleen
niin ku helppoo olla… Ja täytyy myöntää, et kun on jotain praktikum, kandia,
gradua tehnyt niin kyl siinä niin ku sillee tuntee, et siinä niin ku jotenkin kuluu
ja kyl niitä yleensä, mulla on käynyt hyvä säkä ohjaajien kanssa, et niitä on
myös yleensä kiinnostanutkin se aihe niin, niin... kyl ihan.” (H4.)

Kun haasteltavalta kysytään kokemuksestaan kuulua opiskelijayhteisöön, hän
kuvailee

yliopistoa

kodiksi.

Opiskelija

tuntee

kuuluvansa

yhteisöön

samanhenkisten kavereiden ja motivoituneen henkilökunnan vuoksi. Opiskelijaa
ei ahdista, vaan hänen on hyvä olla ja opinnot etenevät.
Haastateltavan H1 tulkinnan sävy on jakautunut myönteisten ja kielteisten
mainintojen välille lähelle puoltaväliä, mutta kallistuu kuitenkin enemmän
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kielteisten mainintojen puolelle 54 prosenttiyksikön suuruudella. Haastateltavat
H2, H3 ja H5 mainitsevat selkeästi eniten tunteeltaan kielteisiä viittauksia.
Haastateltavan H2 kielteisten viittausten määrä on 79 prosenttia myönteisistä ja
kielteisistä vastauksista. Haastateltavalla H3 kielteisten vastauksien määrä on 76
prosenttia ja haastateltavalla H5 61 prosenttia. Haastateltava H5 on kokenut
yliopistoyhteisön hänelle saavuttamattomana vyöhykkeenä:
”Mä en oo varmaan ala-asteen jälkeen mihinkään yhteisöön kunnolla
kuulunut. Tai tämmöseen opiskelijayhteisöön. Toiset ihmiset suljetaan pois,
sillain
et
ne
vaikuttaa
siihen
asiaan
ja sit ne
omaksuu semmosen identiteetin,
et mä en
kuulu oikeen yhteisöön,
eikä ees yritä enää. Se on ehkä oma kokemus täältä yliopistosta, et jos
ei ois omaa semmosta kokemusta,
et
ei oo koskaan oikeen kuulunut
yhteisöön niin, ehkä ois lähtenyt yrittämään. Mutta kun asia on, miten on, niin
antaa asian olla. Ehkä ei lähtenyt mihinkään mukaan osittain sen takia
kun siä jutellaan vaan juomisesta tai juodaan, mut osittain sen takia, et
ei nää siinä oikeen... ehkä ei usko, et otettais samalla tavalla mukaan. Kun
ei oo ennenkään otettu.” (H5.)

Opiskelija kokee, että hänet on suljettu opiskelijayhteisön ulkopuolelle.
Aikaisemmat kokemukset ulkopuolisuudesta ennen yliopisto-opintoja säilyvät
muistissa. Pelko torjutuksi tulemisesta muokkaa toimintaa passiiviseksi.
Opiskelija luovuttaa, eikä edes yritä löytää omaa yhteisöään. Opiskelijan mielestä
samanhenkisiä kavereita ei ole tarjolla. Mielenkiinnon kohteet ovat erilaiset.
Opiskelija tyytyy vallitsevaan tilaan, eikä etsi muutosta.
Jos affektiivisia ilmaisuja tarkastellaan yleisesti kaikkien haastateltavien
kesken, vireeltään kielteiset ilmaukset ovat yleisempiä. Neljä kuudesta
fokusryhmään osallistuneesta opiskelijasta esittää vastauksissaan vireeltään
kielteissävytteisiä ilmaisuja.

6.4 Kiteytymien yhteenvetoa
Tulosten

yhteenvedossa

tarkastellaan

itsearviointikyselystä

ja

ryhmähaastatteluaineistosta esiin tulleita vastauksia. Tulosten lankoja sidotaan
yhteen niiltä osin, kun se tutkimuksen kannalta on mielekästä. Aluksi tuodaan
esiin Nexus-itsearviointikyselyn tuloksia tiivistettynä. Tämän jälkeen yhdistetään
ryhmähaastatteluaineiston tuloksia tekemällä tiivistettyjä yhteenvetoja.
Nexus-itsearviointikyselyn tuottamien tulosten perusteella Tampereen
yliopistossa vuonna 2016 ensimmäistä vuotta opiskelevien elämäntilanne
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kokonaisuudessaan on suurimmalla osalla hyvä tai keskinkertainen. Kaksi
prosenttia ilmoittaa elämäntilanteensa huonoksi, joista Informaatiotieteiden
tiedekunnassa edustus on suurin (9 % vastanneista). Lisäksi elämäntilanne
kokonaisuudessaan vaikuttaa opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksiin niin, että
arvio hyvä, keskinkertainen tai huono nousevat ja laskevat suorassa suhteessa
opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksien kanssa. Merkittävänä osa-alueena
itsearviointikyselyn tuloksissa näyttäytyy opiskelijan ikä. Nuorempi ikäluokka saa
korkeamman keskiarvon epäakateemista lähestymistapaa kuvaavissa osaalueissa ja vanhempi ikäluokka puolestaan korkeamman keskiarvon akateemista
lähestymistapaa tukevisaa osa-alueissa. Vahvistuva identiteetti ja itsetuntemus
sekä

tiedeyhteisöllisyys

saavat

korkeamman

keskiarvon

vanhemmalla

ikäluokalla. Opiskelija yhteisöllisyys on vuorostaan vahvempi nuoremmalla
ikäluokalla.
Ryhmähaastattelun avulla kerätystä aineistosta saatiin hermeneuttisen
tekstintulkinnan prosessin jälkeen luotua malli, jonka mukaan yliopisto-opiskelija
lähestyy opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymyksiä tottumuksen,
tuen ja tavoitteen kautta (kuvio 6). Lähestymistapa painottuu subjektiivisesti.
Lisäksi on ominaista lähestyä näitä kysymyksiä myönteisten ja kielteisten
affektiivisten ilmaisujen kautta (kuvio 7). Kuviossa kahdeksan näkyy yhdistettynä
kuvioiden kuusi ja seitsemän tarjoama tieto. Kuviosta voidaan havaita
affektiivisten ilmaisujen jakautuminen fokusryhmään osallistuneiden ja heidän
keskusteluissaan käytettyjen opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan
lähestymistapojen kanssa.
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KUVIO 8. Opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan lähestymistapojen sekä
affektiivisten ilmaisujen jakautuminen prosentuaalisesti yksilötasolla.
Opiskelijaprofiilin ja affektiivisten ilmaisujen jakautumisesta yksilöllisellä tasolla
voidaan havaita, että fokusryhmään osallistuneilla, joilla profiilin vahvimpana osaalueena

näyttäytyy

Opiskelijat,

joiden

tavoite,

ovat

viittauksissa

vastauksissaan
korostuu

eniten

vireeltään

myönteisiä.

tottumus,

painottavat

vastauksissaan enemmän vireeltään kielteisiä affektiivisia ilmaisuja. Lisäksi
opiskelijoilla, joiden vastauksissa on enemmän sävyltään kielteisiä ilmaisuja, ovat
vähiten tavoitesuuntaisia. Esimerkiksi fokusryhmään osallistuneista H4 ja H6
ovat ilmaisuissaan selkeästi myönteisempiä kuin kielteisiä. Heitä yhdistää myös
tavoitesuuntautuneet viittaukset yleisimpänä lähestymistapana. Haastateltavista
opiskelijoista H1, H2, H3 ja H5 ovat enemmän kielteisiä kuin myönteisiä omissa
ilmaisuissan. He ovat myös eniten tuki- tai tottumussuuntautuneita ja vähiten
tavoitesuuntautuneita. Ryhmähaastattelujen pohjalta tehdyn hermeneuttisen
tekstintulkinnan ja kuvaajien kautta on havaittavissa, että vireeltään myönteiset
ilmaukset

ovat

yhteydessä

tavoitesuuntautuneeseen

lähestymistapaan.

Vastaavasti sävyltään kielteinen tulkinta on yhteydessä tottumussuuntaiseen
lähestymistapaan ja vähiten tavoitesuuntautuneeseen.
Kuviota kahdeksan tarkastellessa voidaan havaita, että yleisimmin
haastatteluryhmään

osallistuneet

lähestyvät

opintoihin

kiinnittymisen

ja

elämänhallinnan kysymyksiä tottumussuuntaisesti. Yleisempää on myös
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lähestyä asioita kielteisten affektiivisten ilmaisujen kautta. Kolme kuudesta
haastateltavasta esittävät eniten tottumussuuntaisia lähestymistapoja. Neljällä
kuudesta suurin osa vastauksista on kielteissävytteisiä affektiivisia ilmaisuja.
Seuraava

lainaus

kuvaa

tiivistetysti

opiskelijan

tilannetta,

jossa

aikaansaamattomuus ja suunnittelemattomuus luo kielteisiä tuntemuksia ja
vähäistä opiskelun mielekkyyttä:
”Mutta tota, mulla on vähän sama kun sulla, että oon yrittänyt ottaa kaikkee
semmosta, mikä mielekästä, mikä vaikuttaa, mitä niinkun haluais. Mutta niitä
mä en osannut oikeen sillai suunnitella. Haaveilen ja kattelen et tommosia
tuo ois, mut en oo saanut mitään aikaseks niitten kans. Tai että jonkun
kanssa on saanut ja sitten se vähän niinkun häirittee tätä mun, näitä niinkun
mitä oikeesti pitäis tehdä.” (H3.)

Opiskelija kuvaa, kuinka taito suunnitella opiskeluitaan on kadoksissa. Oman
opiskelupolun

tarkoituksen

hämärtyminen

aiheuttaa

epäselvyyksiä

ja

hämmennystä opetustarjontaa tutkiessa. Vastauksesta voi huomata, kuinka
tavoitteellisuutta opiskelussa ei ole, eikä tunnetta aikaansaavasta jotain
merkityksellistä tekevästä opiskelijasta löydetä.
Tilastollisten menetelmien ja hermeneuttisen tekstintulkinnan avulla
tutkimustuloksena on kiteytymä, jossa subjektiivinen opiskelijapersoona ilmentyy
itselle ominaisten lähestymistapojen mukaan. Opintoihin kiinnittymistä ja
elämänhallintaa koskevan ensimmäisen tutkimuskysymyksen näkökulmasta
korostuvat opiskelijan erityisyys ja erot sekä iän että opiskelutieteenalan mukaan.
Haasteiden

osalta

huomio

kiinnittyy

erityisesti

Tampereen

yliopistossa

opiskelevaan nuorempaan ikäluokkaan ja Informaatiotieteiden yksikössä
opiskeleviin. Tutkimustulos osoitti myös elämäntilanteen kokonaisuudessaan
vaikuttavan merkittävästi opintoihin kiinnittymisen.
Kuviossa yhdeksän yhdistyvät toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen
vastaukset. Aikaisemmin on havaittu, että subjektiivinen opiskelijapersoona
ilmentyy tottumuksen, tuen tai tavoitteen osa-alueiden kautta. Lisäksi opiskelijan
myönteiset tai kielteiset affektiiviset ilmaisut ovat yhteydessä tietynlaiseen
opintoihin

kiinnittymisen

ja elämänhallinnan

lähestymistapaan. Kuviossa

yhdeksän opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymysten subjektiivisen
tarkastelun malli kuvaa kiteytettynä aineistolta saadut vastaukset.
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KUVIO 9. Opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymysten
subjektiivisen tarkastelun malli.
Kuviossa 9 opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymykset yhdistyvät
tunteiden eli myönteisten ja kielteisen affektiivisten ilmaisujen kautta toisiinsa.
Lisäksi

opiskelija

lähestyy

opintoihin

kiinnittymisen

ja

elämänhallinnan

kysymyksiä tottumuksen, tuen ja tavoitteen kautta, johon tunteet taustalla
ohjaavat. Tottumuksen, tuen ja tavoitteen ulottuvuus on kuviossa jakautunut
tutkimustulosten mukaan. Kaiken keskiössä vaikuttavat tunteet. Tunteiden kehän
yläpuolella

on

myönteisten

tavoitesuuntautuneeseen

affektiivisten

ilmaisujen

ja

sen

lähestymistapaan.

Tunteiden

kehän

vaikutus
alapuolella

näyttäytyvät kielteiset tunteet, jotka tutkimustulosten mukaan suuntasivat
tottumuksen ja tuen lähestymistapoihin.
Voidaan ajatella, että jokaiselle opiskelijalle nämä osa-alueet ovat
ilmentymänä olemassa, mutta painotus ja jakautuminen vaihtelevat yksilöllisesti.
Kaikkeen tekemiseen, vuorovaikutukseen ja ympäristöön liittyvät jonkinlainen
tunne ja kokemus. Olennaista on tunne opintojen merkityksestä (onko opiskelulla
tarkoitus ja edelleen tavoite) ja tunne identifioitumisesta opiskelijaksi sekä
edelleen tunne kuulumisesta yhteisöön (välitetäänkö minusta yhteisön jäsenenä).
Nämä ovat sekä opiskelun että elämän mielekkyyden Alfa ja Omega.
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7 KITEYTYMIEN
MERKITYKSELLISYYDEN
TARKASTELUA

Luvussa seitsemän tarkastellaan hermeneuttisen tekstintulkinnan prosessin
tuloksien merkityksellisyyttä ja kuvataan käsitteiden taustalla vaikuttavia teorioita.
Luvun tarkoituksena on tuoda esiin tulosten johtopäätöksiä ja aikaisempia
tutkimuksia

käsiteltävästä

ilmiöstä.

Ryhmähaastatteluaineistosta

tehdyn

tekstintulkinnan prosessin mukaan tutkimustuloksena opiskelija lähestyy
opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymyksiä tottumuksen, tuen ja
tavoitteellisuuden kautta. Taustalla vaikuttavat myös tunteet, joita opiskelijat
ilmasivat haastatteluissa myönteisten ja kielteisten affektiivisten ilmaisujen
avulla. Tutkimustulosten mukaan jokaisella opiskelijalla tottumuksen, tuen ja
tavoitteen lähestymistavat painottuvat hänelle ominaisella tavalla.

7.1 Tottumus
Tottumus näyttäytyy aineiston mukaan yleisimmältä tavalta lähestyä opintoihin
kiinnittymisen ja elämänhallinnan ilmiöitä. Kuten kuviosta 6 voidaan havaita,
tottumuksen teeman toistuvuus näyttäytyy yleisimpänä kolmen haastateltavan
opiskelijan kohdalla H2, H3 ja H5 (kuvio 6). Ryhmähaastatteluaineiston ilmaisut
kertovat näiden opiskelijoiden tavasta kohdata arjen tuomat tilanteet ja niiden
haasteet tottumussuuntaisesti. Tähän kuuluvat esimerkiksi rutiinit, joista ihminen
hakee järjestystä ja turvallisuutta. Ihmisen oma ja ulkopuolinen maailma on hyvä
olla subjektiivisesta näkökulmasta järjestyksessä oleva, jatkuva ja ennakoitava.
Nämä kaikki luovat tunteen siitä, että elämä on edes jollakin tavoin hallittavissa.
Jos tilanne on päinvastainen eli epäjärjestyksessä, kaaoksessa ja ennustamaton,
luo tämä ihmisen kokeman maailman vaaralliseksi ja pelottavaksi herättäen
epävarmuutta ja turvattomuutta. Kun kohtaamme vastoinkäymisiä tulee eteemme
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kaksi toisilleen vastakkaista perustarvetta, joita on kasvun tarve ja turvallisuuden
tarve. Kasvun tarve kuvaa ihmisen tilaa, jota hän haluaa täyttää uteliaisuuden,
totuuden etsimisen ja kehittymisen toiveiden kautta. Turvallisuuden tarpeeseen
lukeutuvat tarve säilyttää asiat sellaisenaan ja palauttaa tasapaino, joka
vastoinkäymisten seurauksena on järkkynyt. (Isokorpi & Viitanen 2001, 81.)
Elämänhallintapyrkimyksissä etsimme turvallisuuden tunnetta. Monet muutokset
koettelevat tätä tunnetta. Ihmisillä on usein tapana turvautua toiveajatteluun, jotta
tunne turvallisuudesta palaisi. Seuraavassa lainauksessa opiskelija ei näytä
uskovan, että voisi itse vaikuttaa omaan toimintaansa, joten ainoana
vaihtoehtona hän turvautuu haavemaailmaan:
”Mä odotan saavan siitä uudestaan kiinni. Kuten sanottu opiskelijaidentiteetti
on ihan vähän hukassa. Ihan vähän lainausmerkeissä.” (H5.)

Haastateltavan

vastaus

kysymykseen

opiskeluprosessin

mahdollisesta

kehittymisestä kertoo tilanteesta, jossa odotetaan ihmeen tapahtuvan ilman
omaa työpanosta. Isokorpi ja Viitanen kuvaavat (2001) tilannetta perinteisenä
tapana luoda kuvaa onnellisesta ympäristöstä, jossa toiset ovat erilaisia ja elämä
muutenkin paremmin. Heidän mukaansa kyse on kaipuusta lapsuudessa
koettuun symbioottiseen turvallisuuden tunteeseen. Tämä on se tunne, jota me
elämänhallintapyrkimyksissämme etsimme. (Isokorpi & Viitanen 2001, 82.)
Sitaatista käy ilmi, että opiskelijan opiskelun punainen lanka on kadonnut ja
tämän

myötä

myös

opiskelijaidentiteetti.

Opiskelija

odottaa

saavansa

opinnoistaan kiinni. Hän uskoo, että ympäristö hänen ulkopuolellaan muuttuu
vielä jonain päivänä ja silloin on mahdollista jälleen tarttua opintoihin.
Johanna

ja

Jan-Henry

Stenberg

kuvaavat

(2016,

13)

tilannetta

sopeutumisen näkökulmasta. Sopeutuminen ympäristöön vaatii kykyä sietää
epäonnistumisia. Tilanteessa, jossa pyritään sopeuttamaan ympärillä vallitseva
tilanne oman sopeutumisen sijaan, voidaan aluksi välttää ikävät tuntemukset,
koska syyllinen löytyy ulkopuolelta. Tämä estää kuitenkin kriittisen ja realistisen
arvioinnin ja vääristää todellisuudentajua ja päättelykykyä. (Stenberg & Stenberg
2016, 13.) Opiskelijalta puuttuu joko motivaatio harjoitella tai kyky tarttua
toimeen, ottaa vastuu omiin käsiin. Sen sijaan hän odottaa ympäristön muuttuvan
suopeammaksi. Kuvaus oman opiskelijaidentiteetin katoamisesta peilaa myös
käsitystä omasta itsestä oppijana: miten pystyvä on oppijana, millainen oppija ja

80

miten asemoi itsensä sosiaalisesti oppijan rooliin. (Poutanen, Toom, Korhonen &
Inkinen 2012, 22.)
Identiteetti itsessään ohjaa toimintaa ja se kuvastaa tietoiset asenteet
suhteessa itseen sekä itseen oletetut piirteet, arvot ja asenteet. Lisäksi tähän
lukeutuvat itseen sisällytettävät tunteet, sekä tavat, kuinka niitä ilmaistaan ja
hallitaan. (Stenberg & Stenberg 2016, 198.) Myös toinen opiskelija kuvasi
opintojen saattamista loppuun haavekuvina. Sisältä löytyy pyrkimys päästä
tavoitteeseen, mutta aikaansaamattomuus on tilanteessa vahvemmassa
asemassa.
”Niin ärsyttävää ja raskasta, että... sit taas alko pikkuhiljaa haaveileen et kai
nääkin opinnot vois loppuun suorittaa. Et sillai niin kun, mä haluun opiskella
ja hirvee motivaatio ja näitä ois kaikkee kiva tehdä. Sit kun se käytäntö on
sitä, että ne ei vaan etene sillai kun haluaa ja sitä ei saa sillai aikaseks että
tuntus sillain, et se ois mielekästä. Sit se alkaa vähän niin kun syömään sitten
motivaatiotakin pikkuhiljaa.” (H3.)

Aikaansaamattomuuden taakka painaa opiskelijan vastauksessa voimakkaana.
Aikaansaamattomuudelle on tyypillistä sen aiheuttama haitta toimijalle. Asioiden
lykkääminen on tässä tapauksessa opiskelijan omien tavoitteiden vastaista ja se
aiheuttaa kärsimystä ahdistuksen muodossa: paljon lykättyjä tekemättömiä töitä
ja tätä kautta huonommuuden tunnetta, koska tavoitteita ei saavuteta.
TMT eli Temporay motivation theory -mallin mukaan aikaansaamattomuus
nähdään kyvyttömyytenä säädellä ja ohjata omaa toimintaa. Yleensä kilpailevat
virikkeet vievät huomion ja omana edun näkökulmasta tärkeä asia jää sivuun.
Monelle opiskelijalle tuttu tilanne on tenttiin valmistautuminen. Opiskelija on
ilmoittautunut tenttiin 1,5 kuukautta aikaisemmin kuin virallinen tenttipäivä on.
TMT -mallin mukaan opiskelija täyttää ajan sijaistoiminnoilla, kuten sosiaalisen
median ja ystävien avulla. Mallin mukaan opiskelija avaa kirjan vasta paria päivää
ennen tenttiä. (Inkinen, Mikkonen, Heikkilä, Tukiainen & Lindblom-Ylänne 2012,
172, 174–175.) Opiskelija kuvaa tilannetta ärsyttäväksi ja raskaaksi. Tämä
osoittaa

aikaansaamattomuuden

aiheuttaman

subjektiivisen

ahdistuksen.

Opiskelijan mielikuvat ja haaveet tulevaisuudesta eivät kohtaa nykyisyyden
kanssa. Nykyisyys osoittaa hänelle, ettei tavoiteltu tulevaisuus ole mahdollinen
sen hetkisen toiminnan valossa. Näin myös oman opiskelijaidentiteetin ja
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toimijuuden kasvattaminen käy haasteelliseksi. Luottamus omaan pystyvyyteen
vähenee edelleen ja tavoitteet karkaavat vielä kauemmaksi.

7.2 Tuki
Tuki näyttäytyy usean haastateltavan kohdalla ja yleisellä tasolla asettautuvan
teemaksi, jota mainitaan toiseksi eniten. Yhden haastatellun opiskelijan kohdalla
tuki on useimmin käytetty aihe. Tuesta puhuttaessa huomioidaan ympäristön
tarjoaman tuen ja sille annetun arvon merkitys niin yliopistoympäristössä kuin sen
ulkopuolellakin. Tukeen liittyvät vahvasti erilaiset sosiaaliset tilanteet ja
vuorovaikutussuhteet sekä niiden kokeminen. Seuraava lainaus on opiskelijalta,
jonka maininnoissa juuri tukeen liittyvät teemat olivat yleisimpiä:
”Mä ehkä jotenkin jännästi koen itseni tavallaan niin kun ulkopuoliseksi. Se
johtuu iästä. Että kun siis samaan aikaan aloittaa opiskelijoita, jotka ihan, ei
tarvis olla teiniäiti, ne vois olla minun lapsiani. Niin tota, ni sitten tavallaan
sosiaalisista ympyröistä itse tavallaan kokee itsensä ulkopuoliseksi, et sen
iän takia… Mut must tuntuu, et niinkun tän syksyn osalta kauheen hyvin
hoidettiin pohjustustyö, että päätin osallistua niin tuutoreiden järjestämille
tämmösille
ylimääräisille
ohjausjutuille,
missä
oli
sit
kaikkia
tutustumisleikkejä, tämmösii. Niin kyl se niinkun, sit se on paljon kivempi on
mennä sinne luennolle, et tietää ketä ne tytöt siä on. Kuitenkin, vaikka ei oo
niitä yhteisii puheenaiheita ehkä hirveesti. Ja sitten kun on
opintokoordinaattorin kanssa käynyt jo etukäteen juttelemassa
korvaavuuksista ja tämmösistä, niin tota, on tullut sit tavallaan semmonen
ikään kun muka tunne, että on vähän semmonen läheisempi… Et silleen
tavallaan on niinkun yhtaikaa siinä systeemissä sisällä, mut tavallaan sit
ulkopuolisena tulee. Mut se on mulle myös oma valinta, et kun en oikeen tiä
mitä mä sanoisin ihmisille.” (H1.)

Opiskelija kuvaa vastauksessaan sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen
tärkeyttä oman opiskelumaailman mielekkyyden tukena. Luennoille on helpompi
mennä, kun on tutustunut henkilökuntaan ja toisiin opiskelijoihin. Opiskelija on
iältään vanhempi suhteessa useisiin muihin opiskelijoihin. Tämä synnyttää
kokemuksen ulkopuolisuudesta, johon hän ei voi itse vaikuttaa. Yhteisöön
kuulumisen perustaa hän on voinut kuitenkin rakentaa yliopiston henkilökunnan
kautta.
Kuntun ja Pesosen tekemän tutkimuksen mukaan (2013, 87) vuonna 2012
60 % koki kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään ja 31 % koki, ettei
kuulu mihinkään ryhmään. Kuntun, Pesosen ja Saaren vuonna 2016 tehty
tutkimus kertoi ryhmään kuulumisen tunteen kasvaneen 69 prosenttiin ja
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ryhmään kuulumattomuuden tunteen laskeneen 22 prosenttiin. Ryhmään
kuulumisen kokemus oli vahvinta alle 25-vuotiailla molemmilla tutkimuskerroilla,
mikä tukee yllä luetun haastattelun sanomaa. 5‒7 % opiskelijoista tunsi itsensä
Kuntun ja Pesosen vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan yksinäiseksi
usein ja vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan yksinäisiä oli jo 4‒10
prosenttia. (Kunttu ja Pesonen 2013, 87‒88; Kunttu, Pesonen & Saari 2017, 78‒
79.) Maailman ollessa muuttuva ja monimutkainen luo se entistä suuremman
tarpeen vahvistaa joukkoon kuulumisen kokemuksia ja ehkäistä tätä kautta
sosiaalista syrjäytymistä. Ainoastaan ihmissuhteiden kautta ihmisen mieli
rakentuu ja lopulta myös realisoituu. Kun ihminen havaitsee yhteyden
olemassaolon, on tilanne äärimmäisen palkitseva ja aivoja ravitseva. (Sajaniemi
& Mäkelä 2015, 137, 149.)
Tuen merkitys on nähtävissä myös elämänhallinnan näkökulmasta.
Ympärillä olevat ihmiset ja kasvatus nähdään avainasioina oman elämän
hallinnassa. Seuraavassa katkelma haastattelussa käydystä keskustelusta:

”Mä en oo ehkä koskaan ollut, niinku ala-asteesta eteenpäin kovin
suunnitelmallinen. Mutta eipä siihen oo kyl kauheesti opetettukaan. Missään
vaiheessa elämää. Jotkut vaan oppii sen luonnostaan tai on muuten vaan
fiksumpia.”(H5.)
”Paitsi, et sulla se kalenterijuttu on esimerkki.” (H6.)
”No joo, paitsi sen opetti kaveri. Jei. Se on enemmän semmonen
eloonjäämisjuttu, kun et nyt mä pärjään ja osaan. Jos et sitä osais niin
oikeesti et selviäis.” (H5.)

Haastattelussa opiskelija kertoo hallitsemattomuuden olleen osa hänen
elämäänsä oikeastaan aina. Syynä tilanteeseen on, ettei hänelle ole koskaan
opetettu elämänhallintaan liittyviä asioita. Lisäksi hän myös epäilee omia
kykyjään hallita elämää. Tukea hän on kuitenkin saanut ulkopuolelta, jotta edes
jonkin asteinen hallinta ja selviytyminen opinnoissa on mahdollista. Luottamusta
omiin hallintakykyihin ei löydy edes haastattelukumppanin kannustaessa. Myös
toinen haastateltava painotti ympäriltä saadun esimerkin voimaa:
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”No, varmasti kasvatus, kuinka on kerrottu miten. Koulutus, että onko
mitenkään kerrottu, että kuinka tätä hallitaan ylipäätään. Tai oikeestaan siis
ylipäätään ympäristön esimerkki se riippuu ihan siitä, minkälaiset
vanhemmat, minkälaiset sukulaiset, minkälaiset ihmiset keiden kans sä
hengaat, kaverit. Jos ne antaa sulle vaihtoehtoja miten voi asiat tehdä, koska
ei ihminen, aika harva ihminen on niin luova, et se keksii tyhjästä mitä vaan.
Et kyl ne yleensä aina pitää, et hei vitsi joku teki tollee, vitsi mäkin teen
tolleen, toi oli hyvä. Ni, jos sulla ei oo semmosta, niin luonnollisesti sä et niitä
opi ja luonnollisesti se niiden oppiminen on aika vaikeeta. Mut kyl ne onneks
voi oppii.” (H4.)

Samoin

kuin

edellisessä

vastauksessa

ympäristön

vaikutuksesta

elämänhallintaan myös tässä katkelmassa korostetaan muiden esimerkkiä ja
mallia oman elämänhallinnan näkökulmasta. Lapsuudessa omien vanhempien
kasvatus

ja

malli

ovat

merkityksellisiä.

Aikuisiällä

kavereiden

ja

toimintaympäristön, kuten yliopiston tarjoama esimerkki ja tuki nähdään
olennaisena. Merkille pantavaa on myös, että kahdessa edellisessä kohdassa
elämänhallinnan taitoja pidetään asiana, jonka voi oppia. Itsessään sana
elämänhallintataito pitää sisällään määritelmän siitä, että kyseessä on taito, ja
taidon voi oppia ja sitä voi kehittää.
Lähtökohdat elämänhallintaa asetetaan jo lapsuudessa. Terve hallinnan
tunne muodostuu tai jää muodostumatta ihmisen kehityksen kuluessa. Liisa
Keltinkangas-Järvinen jaottelee (2000, 53–54) hallinnantunteen kehittymiseen
johtavan

polun

neljään

vaiheeseen.

Näitä

ovat

kaikkivoipaisuuden

korvautuminen realistisilla mahdollisuuksilla varhaislapsuudessa, kokemuksen
kautta tuleva tunne vaikuttaa omaan elämäänsä, sisäisten hallintakeinojen
kehittyminen ja järkiperäiseen päättelyyn pohjautuvien hallintastrategioiden
syntyminen. Kaikkivoipaisuus eli omnipotenssi on lapsen oikean hallinnantunteen
kehittymisen näkökulmasta välttämätön. Kyse on mekanismista, jonka avulla
vauva selviytyy ensivaiheen kaaoksesta. Lapsi tuntee ja kokee, että hän pystyy
vaikuttamaan häneen kohdistuviin tapahtumiin ja tätä kautta tuottaa itselleen
hyvää oloa. Omnipotenssin tunne väistyy psyykkisen kehityksen edetessä ja
vaihtuu realistiseksi hallinnantunteeksi. Toisessa vaiheessa ihminen oppii
erilaisten havaintojen ja kokemusten kautta, että omalla toiminnallaan voi vaikutta
asioihin. Hän oivaltaa, että tietyt toimintatavat ja ratkaisut johtaa tiettyyn
lopputulokseen. Kolmantena vaiheena Keltinkangas-Järvinen huomioi (2000, 80)
sisäisen elämänhallinnan kehittymisen. Tämä takaa ihmisen psyykkisen
tasapainon. (Keltinkangas-Järvinen 2000, 53‒54, 80.)
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Hallinnantunne ulottuu ihmisen psyykkiseen elämään. Olennaista on, että
ihminen kykenee käsittelemään omia tunteitaan niin, että hallitsee niitä.
Tilanteessa, jossa tunteet hallitsevat ihmistä, on elämänhallinnassa myös
vaikeuksia. Tunteiden hallintaa pidetään keskeisenä ja tärkeänä osana
elämänhallintaa. Viimeisenä elämänhallinnan muodostumisen näkökulmasta
huomioidaan päättelyyn perustuvien hallintastrategioiden kehittyminen. Tässä
olennaisena näyttäytyy syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Jäsentäessään
ympäristöä ihminen etsii tapahtumille selityksiä. On kuitenkin huomioitavaa, että
liiallinen oman elämän tapahtumien selittely vähentää omaa elämänhallintaa.
(Keltinkangas-Järvinen 2000, 80, 87–88.)
Vastauksista voi lukea yhteisön merkityksen niin opiskeluympäristössä kuin
sen ulkopuolella. Ihminen kasvaa ja kehittyy eri yhteisöjen keskellä. Kuuluminen
yhteisöön tai kokemus ulkopuolisuudesta näkyvät myös yleisenä hyvinvointina.
Kun ihminen saa konkreettista apua ympäristöltään, kokee hän myös olevansa
merkityksellinen ja hänen tekonsa ovat tätä kautta myös merkityksellisiä.

7.3 Tavoite
Hermeneuttisen tekstintulkinnan tuloksena tavoiteteemaiset vastaukset ovat
yleisellä tasolla harvinaisimpia. Kaksi opiskelijaa kuudesta kuitenkin lähestyi
opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymyksiä suurimmaksi osaksi
tavoitenäkökulmasta. Tavoitteellisuus näyttäytyy vastauksissa motivoitumisena
valmistua ja nähdä arvo, mitä valmistuminen ja itse opiskelu tarjoavat elämälle.
Opiskelumotivaatiota kuvaa vastauksissa opiskeluun ja opettamiseen liittyvä
tutkiva tarkastelu oman kehittymisen näkökulmasta. Yksi opiskelijaprofiililtaan
tavoitesuuntautunut opiskelija kuvasi opiskelun tarjoamaa arvoa näin:
”Mulle se on, et saa pätevyyden, että voi saada töitä. Ja täytyy myöntää, kun
pitempään on ollut, et kyllä se ohjaa niin ku ajattelun kehitystä. Kyl sen niin
ku huomaa, et ajattelee erilailla. Kyl se on ihan kasvattava juttu myös. No
siinä pääsee kiinnittyy ja saa samanhenkisiä kavereita myös. Ajattelu
kehittyy ja saa pätevyyden, ja ehkä voi saada vaikka töitä.” (H4.)

Vastauksessaan

opiskelija

tarjoaa

aluksi

pintapuolisen

lähestymistavan

opiskeluun ja sitä motivoiviin tekijöihin kertomalla, että syy opintoihin on saada
pätevyys ja päästä töihin. Jatkaessaan vastausta hän kuitenkin kertoo ajan
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kuluessa huomanneen syvempiä tasoja, joita opiskelu ihmiselle voi tarjota. Näitä
hänen mukaansa on ajattelun kehittyminen ja kasvu ihmisenä. Myös Helsingissä
yliopistossa järjestetyn opiskelutaitotyöpajan opiskelijoista tehdyn tutkimuksen
mukaan (Poutanen, Toom, Korhonen & Inkinen 2012, 34–35) opintoja pidettiin
merkityksellisenä ammatin ja tutkinnon hankkimisen näkökulmasta. Lisäksi
oppiminen, itsensä kehittäminen ja ystävyyssuhteiden sekä kontaktien luominen
oli merkittäviä (Poutanen, Toom, Korhonen & Inkinen 2012, 34–35). Modernin
motivaatiopsykologian näkökulmasta motivaatiota on lähestytty juuri tavoitteiden
suunnalta. Tavoitteita tarkasteltaessa motivaatiopsykologian kautta vastauksia
etsitään ihmisen tavoitteiden, pyrkimysten ja hankkeiden luonteesta ja heidän
arvioihinsa mahdollisuuksistaan toteuttaa niitä. Lisäksi oleellista on tutkia, miten
tavoitteet ja niiden tavoittelu koetaan ja mitä tunteita niihin liittyy. (Salmela-Aro &
Nurmi 2002, 23.)
Tavoitteet ja tavoitteellisuus elämänhallinnan näkökulmasta näyttäytyvät
ihmisen sisäisenä voimana. Kun ihminen tietoisesti asettaa tavoitteet ja pyrkii
päämääriin, luo hän itselle tunteen, että hän elää aktiivisesti omaa elämäänsä.
(Keltinkangas-Järvinen 2000, 28.) Yhden opiskelijan vastauksessa ilmeni selkeä
tavoitteellisuus ja systemaattisuus, jota kuvasi elämän suuntaaminen eteenpäin:
”Mulla on tavotteena saada se tutkinto. Saada sit palkansaajatyö… Ja sit
siitä ekasta palkansaajatyötä parempaan palkansaajatyöhön. Ja sit työajalla
taas hakee tietysti parempaa palkkatyötä ja sitten saan sen hyvän, niin
siiheen kuuluu työpaikka, johon menee, työaika kaheksasta neljään joka
arkipäivä… Mennä sinne, olla työmoodissa ja sit työporukan kans siä ja sit
lähtee menee, niin ei oo enää töissä ollenkaan vaan saa vapautta ylipäänsä.
Sellasta vapautta, jota ei ollut yrittäjällä ollenkaan. Ja sit se mitä mä teen sillä
vapaudella, niin sit mä juoksen jollain joukkueella pallon perässä joka viikko
kerran tai kaks ja sit mä teen jonkun kivan erikoisoluen kaverien kanssa
yhdessä askarrellen.” (H6.)

Myös tämä lainaus alkaa kuvauksella, jossa tavoite on selkeä ja yksinkertainen;
saada tutkinto ja työ. Tutkinto ja työ ilmenevät jokaisen haastateltavan
perusteena sille, että opiskelevat ja haluavat valmistua. Tämä on luonnollista,
sillä yliopiston lähtökohta on (Yliopistolaki 558/2009) mm. kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa (Suomen säädöskokoelma). Opiskelija
erittelee kuitenkin vastauksessaan, mitä tämä lakiin kirjoitettu lause tarkoittaa
hänen oman elämänsä näkökulmasta. Samalla kun hän tarjoaa omaa
osaamistaan yhteiskunnalle, hän saa takaisin luonnollisesti rahallista korvausta,
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mutta myös omaa aikaa ja vapautta. Oma aika ja vapaus tuntuvat vasta omalta
ajalta ja vapaudelta, kun vastapainona on myös aika, joka on tarjottu
yhteiskunnalle.
Vastaus kuvaa hyvin näkemystä siitä, kuinka inhimillinen toiminta nähdään
tulevaisuudesta käsin. Inhimillisen toiminnan selittäminen tulevaisuudesta
voidaan

kuvata

tekojen

psykologian

kautta,

joita

ovat

esimerkiksi

eksistentiaalinen psykologia ja marxilainen toiminnan teoria. Artikkelissaan
Toiminnan aika Oili-Helena Ylijoki siteeraa (2014, 38) Vilma Hännistä, joka kuvaa
(1992, 51) näiden teoriasuuntausten yhdistyvän ajatuksessa, jossa toiminnan
intentionaalisuuden
ilmentyy.

eli

tavoitteeseen

Intentionaalisuus

pitää

suuntautuneisuuden

sisällään

toiminnan

korostaminen
suuntautumisen

tulevaisuuteen ja se on projektoitumista johonkin, joka odottaa vasta tulevassa.
Ihmisen toiminta suuntaa kohti todellisuuden muutosta, joka vastaisi hänen
asettamiaan tavoitteita. Vallitsevan tilanteen ja toivotun tulevaisuuden välissä
virtaa jännite. Tämä jännite synnyttää ihmisessä intentionaalista toimintaa.
(Ylijoki, 2014, 38.)
Lisäksi Ylijoki etsii (Ylijoki 2014, 38) inhimillisen toiminnan selitystä
aristotelisesta teleologiasta, jossa selitystä ilmiölle etsitään myös tulevaisuuden
tavoitteista ja päämääristä luoden toiminnasta merkityksellisen. Aivan kuten
opiskelijan H6 edellisessä lainauksessa myös Ylijoki kuvaa (2014, 38) opintojaan
päättävän opiskelijan tilannetta hänen ennakoidessa opiskeluiden jälkeistä
elämää. Hän saattaa ennakoida millaista hänen elämänsä on, jos tulee valituksi
työpaikkaan, jota ehkä huomenna hakee tai jos hän päättää hakea ulkomaille
töihin tai jatko-opiskelijaksi yliopistoon. Vaihtoehtoja voi olla monia ja näiden
ennakointien, jotka voivat olla sekä toiveita että pelkoja, tarkoitus on selittää
tulevaisuutta

ja

ohjata

sekä

muovata

nykyisyyttä.

Lisäksi

opiskelijan

haastattelussa mainitsema vapaus, jota hän näkee tulevaisuuden tarjoavan,
näyttäytyy se Hännisen tulkinnassa ihmisen tahdon vapauden korostumisena.
Ihmisen ymmärretään toimijana, jolla näyttäytyy valinnanvapaus. Hän voi aina
valita ja toimia toisin. Nykyisyyden näkökulmasta tähän liittyy ihmisen vapaus ja
vastuu tulevaisuudesta. Tällöin tulee huomioida myös millaisia tulevaisuuksia,
kuvitellaan, ennakoidaan ja suunnitellaan. (Ylijoki 2014, 38–39; Hänninen 1992,
27, 51.)
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7.4 Tunne
Aineistoa tarkastellessa eri näkökulmista ja aihepiireistä yhdistävänä elementtinä
vastauksissa näyttäytyi tunne. Sanana emootio eli tunne johtaa latinankielestä,
jossa verbi emovere tarkoittaa liikuttamista ja emotere poispäin liikuttamista.
Kuten latinankieli osoittaa, kyseessä on tila, joka suuntaa jonkinlaiseen
toimintaan. Tunteet ja niiden näyttäminen ovat tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.
Niihin kuuluvat niin myönteiset kuin kielteiset tunteet. Tia Isokorven ja Päivi
Viitasen mukaan (2001, 25) tunteet ovat niiden monitasoisuuden ja lukuisten
luonnehdintojen vuoksi hankala määrittää yksiselitteisesti. Tunteiden laatua
voidaan jäsentää prosessuaalisuuden, virtaavuuden, tavoittamattomuuden tai
hallitsemattomuuden kautta. Tunteelle on ominaista sen voimakkuuden ja keston
vaihtelut, mutta yleisimmin tunteesta puhutaan, kun se on intensiivistä ja
kestoltaan lyhytaikaista. Lisäksi tunteeseen liittyy erilaiset elämykselliset
mielenliikkeet. Näihin mielenliikkeisiin liittyvät olennaisena ajatukset sekä
erilaiset psykologiset ja biologiset tilat. (Isokorpi & Viitanen 2001, 24–25.)
Tunteiden kautta kuvataan paljon omia onnistumisia ja epäonnistumisia.
Ihmisillä on taipumus puhua usein elämänsä tapahtumista ja asioista
tunnekäsittein. Tunteiden olemassaolo ihmisten elämässä on jatkuvaa. (Isokorpi
& Viitanen 2001, 25.) Seuraava opiskelijan kuvaus on esimerkki, kuinka tunteet
voivat määrittää opiskeluissa onnistumisen:
”Opiskelijaidentiteetti. Ehkä sitä paljon määrää mullakin tavallaan semmonen
epäonnistumisen tunne. Nyt taas. Välillä niin kun tuntee ittensä niin kun
oikeeks opiskelijaks ja sit taas välillä tämmöseks haahuilijaks. Jännä se kyllä,
mulla jää se negatiivinen fiilis siitä kyllä mieleen. Et on paljon ollut kyl aikoja,
et on tuntenut itsensä normaaliks opiskelijaks ja saanut aikasekskin vähän,
mut nyt on tavallaan semmonen hetki, et tuntee ittensä niinkun
epäonnistuneemmaks niin tavallaan se leimaa sen koko polun sieltä
aikasemmatkin muistot. Et en oo koskaan onnistunutkaan opiskeluissa.”
(H3.)

Opiskelija kuvaa opinnoissa onnistumista epäonnistumisen tunteen kautta.
Epäonnistumisen tunteeseen liittyy myös, ettei tunne olevansa opiskelija.
Vuorostaan silloin kun tuntee olevansa opiskelija, on saanut opintoja suoritetuksi.
Tilanteen voi nähdä tunteiden hajaantumisena. Tunteita voidaan tarkastella
toiminnan tuloksen uudelleen järjestäytymisen näkökulmasta. Tällöin puhutaan
joko toiminnan integroitumisesta tai hajautumisesta. Toiminnan integroituminen
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sisältää myönteiset tunteet ja hajautuminen kielteiset. Toiminnan hajautuminen
tapahtuu, kun toiminnan tulosta ei saavuteta. Toiminta suuntautuu tällöin
eräänlaisiksi alatoiminnoiksi, joiden tavoitteena on kiinnittyä jollain tavoin
ympäristöön.

Myönteiset

tulokset

mahdollistaisivat

vuorostaan

yksilön

näkökulmasta järjestelmän monipuolistumisen ja laajenemisen, jonka kautta
järjestelmästä tulee myös toimivampi. (Isokorpi & Viitanen 2001, 26.)
Opiskelija kertoo haastattelussa myös siitä, kuinka kielteinen tunne on
päällimmäisenä ja hallitsee koko opiskelupolkua, myös aikaisempaa. Tunne on
niin vahva, ettei edes muista onnistumisiaan. Isokorpi ja Viitanen sanovat (2001,
24), että usein voimakkaiden tunteiden kuvailussa nimenomaan kielteiset tunteet
ovat ne, jotka tulevat ensiksi mieleen. Kun ihminen kuvaa voimakkaita tunneelämyksiä, puhuu hän helposti ahdistuksesta, suuttumuksesta, tuskasta,
epäonnistumisesta ja väärinymmärretyksi tulemisesta. (Isokorpi & Viitanen 2001,
24.)
Akateemisia tunteita on tutkittu hiljattain. Esimerkiksi Elina Ketosen
väitöskirja The Role of Motivation and Academic Emotions in University Studies
(2017), kuvaa motivaation ja opiskeluun liittyvien tunteiden yhteyttä yliopistoopintoihin sitoutumisessa sekä tilannekohtaisiin kokemuksiin ja menestykseen
opinnoissa.

Ketosen

aineistosta

nousevat

opiskelijaprofiilit

myötäilevät

tutkimusajatuksellisesti myös tekemääni tutkimusta. Ketosen tutkimus osoittaa,
että yliopistoon valikoituneiden opiskelijoiden joukossa on eroja jo opintojen
alussa

akateemisissa

tunteissa,

opiskelumotivaatiossa

sitoutumisessa. (Ketonen 2017, 25, 57‒58.)
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ja

opintoihin

8 POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksen oli luoda ymmärrystä yliopisto-opiskelijoiden opintoihin
kiinnittymisen ja elämänhallinnan moninaisista haasteista ja ulottuvuuksista.
Aineiston erilaiset menetelmäsuuntaukset tarjosivat ilmiön tarkasteluun eriäviä
näkökulmia ja syvempää ymmärrystä. Samalla se asetti haasteita tutkimuksen
ajatuksellisen ja tutkimuksellisen kokonaisuuden hallittavuuden ja selkeyden
näkökulmasta. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston sekä aineistojen
analyysin erilaiset tutkimukselliset lähtökohdat ja lähestymistavat toivat
tutkittavaan ilmiöön uudenlaista tulokulmaa, mutta vaativat tutkijalta tarkkaa
pohdintaa esimerkiksi tutkimuksen luotettavuuden kannalta.
Tutkimus tarjosi tilaisuuden ilmiön tarkasteluun Tampereen yliopistossa
sekä laajassa että yksilöllisessä näkökulmassa. Hermeneuttisen tekstintulkinnan
avulla saatiin mahdollisuus löytää ääni, joka hautautuu helposti tilastollisten
yhteenvetojen alle. Pohdintaosuudessa tarkastellaan tutkimuksen toteutuksen
eettisiä lähtökohtia ja tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi tuodaan esiin ajatuksia
ja kehitysehdotuksia siitä, miten opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan
kysymyksiin voisi tarttua yliopistoympäristössä.

8.1 Tutkimuksen eettisyys
Tutkimusta toteuttaessa on tärkeää pohtia tutkimuseettisiä kysymyksiä:
loukkaako tutkimukseni ihmisarvoa, aiheuttaako tutkimukseni henkistä tai
fyysistä

vahinkoa

tukittavalle?

Tutkimusetiikka

koostuu

yhä

enemmän

tiedeyhteisön kesken sovituista yhteisistä tavoitteista ja periaatteista. Tutkija itse
on kuitenkin loppujen lopuksi henkilö, kuka on vastuussa eettisistä ratkaisuista ja
vastaavat niistä. Suomessa tutkimuseettisiä käytäntöjä ohjaa Tutkimuseettinen
neuvottelukunta,

joka

on

ohjeistanut

hyvän

tieteellisen

käytännön

perusperiaatteet. Tutkimuksen eettisestä näkökulmasta tutkittavan kohtelua
määrittävät normit ovat oleellisia. Tutkimuseettiset normit eivät sido tutkijaa
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laillisesti, mutta ne velvoittavat ammatillisesti. Normien avulla sekä ohjataan
tutkimuksen tekoa että ilmaistaan arvoja, joihin tutkijoiden uskotaan sitoutuvan.
Eettisesti

kestävien

tutkimustapojen

lähtökohtana

toimii

ihmisarvon

kunnioittaminen. Lisäksi eettisiä periaatteita on syytä huomioida kolmesta
näkökulmasta, joita ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen,
vahingoittamisen välttäminen ja yksityisyys ja tietosuoja. (Kuula 2015, 26, 34‒
35, 40, 58‒59, 60‒65.)
Tutkimusongelmaa lähestyttiin sekä määrällisen että ladullisen aineiston
avulla.

Kvantitatiivinen

itsearviointikyselyn

lähestymistapa

aineistoa.

Aineisto

toteutui
oli

tutkimalla
aikaisemmin

Nexuskerätty.

Tutkimuseettisestä näkökulmasta valmiin aineiston käyttö tutkimuksessa
kunnioittaa kyselyyn osallistuneiden vaivannäköä. Uuden aineiston kerääminen
samasta aiheesta olisi eettisestä näkökulmasta tutkittavien turhaa rasittamista.
(Vainikainen 2018.)
Yksilöllisempää näkökulmaa elämänhallinnan ja opintoihin kiinnittymisen
kysymyksiin

saatiin

ryhmähaastatteluiden

avulla.

Ryhmähaastatteluun

osallistuvat olivat käyneet Tampereen yliopiston opintopsykologin vetämän Ajankäytön ryhmätyöpajan. Tutkijan osallistuminen ryhmätyöpajaan mahdollisti
kutsun esittämisen ryhmähaastatteluihin ja samalla tutkija sai lisätietoa
aihealueesta. Kutsun avulla oli mahdollista kertoa tutkimuksen tavoitteista ja
periaatteista; mitkä olivat tutkimuksen pääaiheet ja mitä osallistuminen
osallistujalta vaati. Informaatio tuki kutsuttujen päätöksentekoa osallistumisesta.
Vapaaehtoisuus

toteutui

siten,

että

opiskelijat

omaehtoisesti

antoivat

sähköpostiosoitteensa tutkijalle, jos tutkimukseen osallistuminen kiinnosti. Vielä
tämän

jälkeen

kieltäytyminen

oli

mahdollista

sähköpostilla

lähettämien

haastatteluaikatauluehdotusten myötä. Eettisestä näkökulmasta oli selvää, että
ryhmätyöpajassa ei oltu tarkkailijan roolissa tekemässä muista osallistujista
havaintoja. Tämä

olisi

ollut

ryhmätyöpajalaisten

itsemääräämisoikeuden

vastaista. Itsemääräämisoikeus määrittää, ettei ihmisiä saa tutkia salaa ja heiltä
tulee saada vapaaehtoinen suostumus. (Kuula 2015, 86‒87, 102‒108, 144‒148.)
Ryhmähaastattelutilanteessa käytiin uudestaan läpi tutkimuksen tarkoitus ja
tavoitteet. Tämän lisäksi kerrottiin kerätyn aineiston käyttötarkoituksista,
käyttömahdollisuuksista ja eliniästä. Jos aineisto on ainutkertaista ja sillä on
jatkokäyttömahdollisuuksia, on asiasta sovittava informoinnin yhteydessä.
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Muussa tapauksessa aineisto pitää tutkimuksen jälkeen hävittää varsinkin, jos
yksittäisiä tutkittavia on mahdollista aineistosta tunnistaa. Mahdollisuus aineiston
jatkokäytöstä on hyvä ottaa huomioon, sillä näin tutkittavia ei vaivata vain
kertakäyttöisen resurssin vuoksi. Yksityisyyden suoja on oleellinen näkökulma
aineistoa käsiteltäessä. Esimerkiksi niin sanottuja suoria tunnistetietoja on
harvoin tarpeellista säilyttää, sillä niitä ei yleensä tarvita enää analyysivaiheessa.
(Kuula 2015, 101, 109‒116.)
Ryhmähaastatteluaineiston jatkokäyttömahdollisuudet otettiin huomioon
kysymällä

haastateltavilta

lupaa

saada

käyttää

aineistoa

mahdollisesti

myöhemmin pro gradu -tutkielman ulkopuolella. Jatkokäyttöoptio koski Higher
Education

in

Transition

-tutkimusryhmän

mahdollisia

tutkimushankkeita.

Tutkimuksen näkökulmasta tarkkaa ikää tai sukupuolta ei ole oleellista esittää,
joten haastateltavien vastaukset ovat esitetty omalla koodilla H1, H2, H3, H4, H5
ja H6. Lisäksi ikä sekä opintopistemäärät ovat ilmoitettu tietyssä luokassa, tarkan
lukumäärän sijaan.
Pro gradu -tutkielman tieteenfilosofinen näkökulma asetti myös omat
eettiset huomionsa. Analyysitapana käytetty hermeneuttinen tekstintulkinta
sisälsi esiymmärryksen käsitteen, jota on syytä tarkastella myös eettisestä
näkökulmasta. Jos emme ole tietoisia esiymmärryksestämme, vaarana on
tutkimustulosten vääristyminen, eikä näin todellista ymmärrystä voida saavuttaa.

8.2 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen

metodologiset

ja

tieteenfilosofiset

lähtökohdat

asettavat

tutkimuksen luotettavuudelle omanlaisia haasteita. Monimenetelmällisessä
tutkimuksessa käytetty aineistotriangulaatio luo lähtökohtaisesti luotettavan
tutkimustuloksen ilmiön monipuolisen tarkastelun vuoksi. Tilanteessa, jossa
metodologinen triangulaatio kohtaa hermeneuttisen analyysin, ja tavoitteena on
ihmisen toiminnan syvällisen merkityksen ymmärtäminen, ei tutkimuksen
luotettavuutta voida perustella triangulaation avulla. Tuomi ja Sarajärvi
huomauttavat

(2002,

170‒171),

että

fenomenologis-hermeneuttisessa

perinteessä objektin olemusta pyritään ilmentämään toiselle. Tässä perinteessä
ei nähdä perusteltuna laadun ja määrän sekoittamista, koska tietämisen sisällön
merkitystä ei voi kuvata määrillä. Laadullisen aineiston analyysin luotettavuus ja
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toistettavuus on jollain tasolla kuitenkin subjektiivinen teko, vaikka tutkimusta
pyrkii toteuttamaan objektiivisesti. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002, 160)
validiteetin ja reliabiliteetin käyttöä on arvosteltu laadullisen tutkimuksen piirissä,
koska ne ovat luotu määrällistä tutkimusta varten. Lisäksi laadullisen tutkimuksen
kohteet oletetaan olevan reaalisesti olemassa. Tutkittavilla kohteilla on ilmiöstä
oma kokemus ja tulkinta, josta ei voi puhu oikeana tai vääränä suhteessa
totuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 160‒161.) Tässä tutkimuksessa luotettavuus
näyttäytyi sen edetessä kuvailevin ja perustelluin teoin. Tutkimuksen vaiheita ja
tapahtumia avattiin matkan varrella noudattaen akateemisia pelisääntöjä. Tästä
osoituksena tutkimuskohteen, aineiston keruun, tiedonantajien ja aineiston
analyysin läpinäkyvä kerronta.
Tutkimuksessa oli osa-alueita, joiden luotettavuutta täytyi harkita.
Tutkimuksen kannalta haastavaa oli esimerkiksi tunnistaa ja erotella tunne
mielialasta. Tunteelle ominaista on sen suhteellisen lyhyt kesto. Mielialasta
puhuttaessa tunnetila on pitkäkestoisempaa ja vähemmän intensiivistä.
Pitkäkestoisuus johtuu tunteiden jatkuvasta uudelleen heräämisestä. Mieliala on
yleensä tunnetilana vaimeampaa. Ne eivät myöskään muokkaa havaintoja ja
toimintaa samoin kuin tunteet. (Isokorpi & Viitanen 2001, 30–31.)
Tunteiden jaottelu hyviin ja huonoihin tunteisiin ei ole hedelmällinen
vaihtoehto

opintoihin

kiinnittymisen

ja

elämänhallinnan

kehittymisen

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa jaottelun merkittävyys näyttäytyy lähinnä
tutkimustulosten osoittamisen kautta. Ilman tehtyä jaottelua, ei olisi voitu osoittaa,
kuinka erilaiset tunteet vaikuttavat opiskelijoiden opintomenestykseen ja tapaan
kiinnittyä.
Pro gradu -tutkielman tekoon vierähtänyt aika (noin kolme ja puoli vuotta)
on vaikuttanut siihen, että tutkimuksessa käsiteltävä aineisto on myös
vanhentunut tämän ajan verran. Tutkimustuloksen näkökulmasta tällä ei näyttäisi
olevan

suurta

haittaa,

sillä

tutkimuksen

toistettavuus

on

mahdollista

aineistonkeruuvuodesta huolimatta. Painotukset vastauksissa voivat muuttua eri
vuosina, mutta ajatus ja analyysitapa tuottaa tästä huolimatta tuloksen tuntevasta
opiskelijasta, jonka personoidut tarpeet näyttäytyvät tapana suunnata toimintaa
ja ajattelua opiskelun ja elämän osa-alueilla. Nexus-itsearviointikyselyn kohdalla
tulosten muuttuminen kovin radikaalisti vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja 2018 on
epätodennäköistä.
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8.3 Kehittämisehdotuksia opintoihin kiinnittymisen ja
elämänhallinnan haasteiden huomioimiseksi
Tilastokeskuksen

koulutustilastojen

mukaan

(Tilastokeskus

2018)

yliopistotutkintojen suorittaneiden määrä on laskenut muutamana vuonna
peräkkäin.

Lisäksi

muutostoimenpiteistä

yliopisto-opiskelijoiden
huolimatta

saatu

valmistumisaikoja

huomattavasti

ei

laskettua.

ole
Myös

opiskelijoiden hyvinvointi on puhuttanut yhteiskunnallisessa keskustelussa. Joka
kolmas opiskelija on kokenut uupumusta. Vuonna 2019 itsensä masentuneeksi
ja alakuloiseksi viimeisen kahden viikon aikana on kokenut 47 % opiskelijoista.
Vastaava luku vuonna 2014 oli 35 prosenttia. Opiskelijoiden ahdistus on nähty
lisääntyvän valmistumisen lähestyessä. 40 % yliopisto-opiskelijoista pelkäävät
työelämään siirtymistä. (Parkkinen 2019; Tilastokeskus 2018.)
Tutkimusten ja selvitysten mukaan opiskelijoiden hyvinvoinnin tilanne ei tue
tehokkaampaa

opiskelua.

Tämänhetkistä

Suomea

voi

suoritusyhteiskunnaksi, jossa suoritamme elämää. Paineet ovat

kuvata
suuret

opiskelijan elämän eri osa-alueilla. Opiskelijan on suoriuduttava opinnoista,
työstä ja harrastuksista. Ihmissuhteiden hoitamiseen pitäisi jäädä aikaa. Jos
lähtökohtana on asioiden suorittaminen ja asioista selviytyminen, lähtökohta ei
ole kovin mielekäs tai motivoiva. Myös tehdystä työstä saatu palkinto voi tuntua
olemattomalta, koska matka ei ole tuottanut suorituspaineiden keskellä
oppimisen ja haasteiden ylittämisen tuottamaa iloa eikä nautintoa.
Pro gradu -tutkielman perusteella opiskelijoiden elämismaailma ja
suhtautuminen opiskeluun ovat subjektiivisia. Yksilöllisyyden huomioiminen
yliopistoissa entistä enemmän olisi tärkeää. Nexus-itsearviointikyselyn tulosten
mukaan nuoremman ikäluokan opintoihin kiinnittymisen ulottuvuuksista pitäisi
ottaa huomioon yliopisto-opiskelijoiden ikä, joka on tilastollisesti erittäin
merkitsevässä yhteydessä vahvistuvan identiteetin ja itsetuntemuksen, tehtävien
välttelyn ja suoritusorientaation, yksittäisiä tietoja painottavan lähestymistavan,
suunnitelmallisen

opiskelun

sekä

ymmärtävän

ja

tavoitesuuntautuneen

lähestymistavan kanssa. Lisäksi ikäluokalla on tilastollista merkittävyyttä
opintojen koettuun merkitykseen ja priorisointiin. Nuorempi ikäluokka tarvitsee
tulosten mukaan enemmän tukea identiteetin ja itsetuntemuksen kehittymisessä
sekä akateemisia oppimisvalmiuksia tukevan opiskelun kehittämisessä.
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Yliopisto-opiskelu, sen vaatimukset ja opiskelemaan hyväksytyt opiskelijat
ovat olleet Suomen päättäjien mielenkiinnon ja muutoksen kohteina useamman
vuoden ajan. Viimeisimmät muutokset ovat koskeneet rajoituksia, joiden
perusteella yliopisto-opintojen aloituspaikkoja annetaan enenevissä määrin
suoraan lukionsa menestyksekkäästi suorittaneille. Lisäksi opiskelupaikan
vastaanottaminen tarkoittaa rajoituksia ja haasteita heille, jotka tulevaisuudessa
haluavat vaihtaa alaa. Nexus-itsearviointikyselyn tulosten perusteella nuorten
opiskelijoiden tilanne monen kohdalla voi aiheuttaa opiskelun ja elämän
mielekkyyden haasteita. Nuoren pitäisi jo toisen asteen koulutuksen aikana tietää
tulevaisuutensa suunta. Monikaan ei ole vielä tässä vaiheessa elämää kyennyt
lopullista päätöstä tekemään. Tuloksista huomataan, kuinka nuorempi ikäluokka
tarvitsee tukea identiteetin ja itsetuntemuksen kanssa. Opiskelupaikkaedun
myötä nuorempi ikäluokka yliopisstoissa kasvaa entisestään. Tämän myötä
haasteet opintoihin kiinnittymisessä voivat lisääntyä. Opiskelupaikan voi ottaa
vastaan moni sellainen nuori, joka ei ole vielä selvittänyt tulevaisuuden
tavoitteitaan, eikä tulevan opinto-ohjelman sisältövaatimuksia. Pääsykokeen
kautta valituilla etuna on koemateriaalin myötä saatu esitieto alakohtaisesta
käsitteistöstä ja teoriasta.
Opiskelijan

henkilökohtaista

tukea

tulisi

kehittää

myös

tieteenala

huomioiden. Tutkimuksen tuomat erot eri tieteenalayksiköiden kesken luovat
tarpeen

oppi-

ja

tieteenalakohtaiseen

tuen

kehittämiseen.

Nexus-

itsearviointikyselyllä saatujen tulosten perusteella voidaan havaita, kuinka
elämäntilanne kokonaisuudessaan jakautuu eri tiedekuntien välillä. Näin
nähdään, että myös tuen tarve voi olla erilainen eri tiedekunnissa. Tulosten
mukaan erityisesti Informaatiotieteissä opiskeleva tarvitsisi erityistä tukea
yleisesti elämäntilanteen näkökulmasta, jotta he voisivat suoriutua myös
opinnoistaan. Myös Viestinnän, median ja teatterin sekä Kieli-, käännös- ja
kirjallisuustieteiden

yksikössä

elämäntilanteensa

hyväksi

koki

selvästi

vähemmän opiskelijoista kuin muissa yksiköissä. Nämä tutkimusajankohdan
yksiköt toimivat kaikki nykyään samassa Informaatioteknologian ja viestinnän
tiedekunnassa, mikä voisi helpottaa esimerkiksi opiskelijoiden tukemiseen
liittyvien toimintamuotojen suunnittelua ja kohdentamista.
Vastaajien arviot elämäntilanteestaan kokonaisuudessaan vaikuttavat
oppimisen ja opiskelun lähestymistapoihin niin, että arvio hyvä, keskinkertainen
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tai huono ovat suorassa yhteydessä akateemisen tai epäakateemisen
kiinnittymisen ulottuvuuksien kanssa. Saatu tulos vahvistaa näin olettamuksen
elämäntilanteen ja opiskelun sujumisen välisestä yhteydestä. Opintoihin
kiinnittymistä ja elämänhallintaa tulisi tarkastella yhdessä. Ilman hyvinvoinnin
näkökulmaa ei ole mielekästä olettaa, että opintoihin kiinnittymisen ulottuvuudet
opiskelijalla

kehittyisivät.

Yliopistossa

voisikin

olla

paikallaan

pohtia

mahdollisuuksia vaikuttaa opiskelijan elämänhallintataitoihin entistä enemmän ja
tukea sitä.
Yliopisto ei voi yksin vaikuttaa opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja
elämänhallinnan haasteisiin. Taustalla vaikuttaa vahvasti myös yhteiskunnallinen
ulottuvuus. Elämme maailmassa, jonka nykyistä tilaa voi kuvata hyvin
haastavaksi usealla ihmisen elämismaailmaa koskettavalla osa-alueella.
Talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat lohkaisevat suuren
osan uutisvirran tarjonnasta. Hyvinvoinnin kysymyksiä ja sen vähenemisen
seurauksia voimme havaita ympärillämme yhä enenevissä määrin. Yhteiskunnan
kehittämät tukimuodot ovat lisääntyneet, mutta yhteisön, kuten perheen, suvun
tai naapureiden tarjoama tuki on vähentynyt huomattavasti. Tämän kaltainen
yhteisöllinen tuki olisi kuitenkin pienen lapsen, nuoren, aikuisen ja vanhuksen
näkökulmasta tärkeä. Yksinäisyyden yleistyminen ja yksin pärjäämisen eetos,
jota sävyttää lisääntynyt tunnekylmyys toisia kohtaan, voivat tehdä monen
elämästä hyvin haastavaa. Yksi haastateltavista toi esiin, kuinka suomalaisen on
vaikea myöntää, että on heikko ja voisi tarvita toisen tukea. Ihmiselle ei ole
itsestään selvää sanoa, että ei pystykään.
Yhteiskunnan normittama tapa oikeanlaisesta suhtautumisesta elämään ja
elämänhallintaan voi aiheuttaa myös stressiä ja kuulumattomuuden tunnetta
ympäristön kanssa. Ryhmähaastatteluissa nostettiin esille, kuinka suuri merkitys
asennoitumisella yhteiskunnan normittamaan elämään voi olla. Yksi ryhmään
osallistuvista kuvasi itseään hurahtelijaksi. Hurahtelussa mielenkiinnon kohteet
vaihtuvat nopeastikin. Tämänkaltainen käytös ei kuitenkaan sovi moneenkaan
yhteiskunnalliseen kontekstiin. Hurahtelu voidaan nähdä elämänhallinnan
näkökulmasta

elämänhallitsemattomuutena.

Tällöin

henkilön

toiminnan

myönteiset vaikutukset, kuten kokemusten kartuttaminen ja oman intressin
toteuttaminen jää sivuseikaksi. Omien mielenkiinnonkohteiden parissa eläminen
lisäisi tyytyväisyyttä elämään.
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Hurahtelua ohjaa tunteet ja ihmisellä on tarve ohjata itseään kohti
myönteisiä kokemuksia, jotka tuovat myönteisiä tunteita. Kaikenlaisten tunteiden,
niin myönteisten kuin kielteisten, esiintuominen ja niiden pitäminen hyvänä ja
merkittävänä on tärkeää. Huonojen tunteiden tukahduttaminen on haitallista
esimerkiksi itsetuntemuksen kehittämisen kannalta. Tunteet kaikkinensa ovat
arvokasta itsetuntemuksen rakennusainesta. Jokainen tunnepitoinen tilanne
sisältää oivaltamisen, kasvun ja oppimisen mahdollisuuden. Lisäksi tunteet
motivoivat mahdolliseen muutokseen. (Isokorpi & Viitanen 2001, 24–25;
Stenberg & Stenberg 2016, 45.) Tutkimuksen näkökulmasta tunne näyttäytyi
yhdistävänä tekijänä opintoihin kiinnittymisen ja elämänhallinnan kysymyksissä.
Tutkimustuloksena tunne aiheuttaa myös ristiriitaisia ajatuksia. Yleisen
käsityksen mukaan tunnetta pidetään haitallisena esimerkiksi elämänhallinnan
näkökulmasta. Ajatus siitä, että tunne vie ihmistä, eikä ihminen tunnetta, ei ole
siedettävä. Tunne on kuitenkin kaikkialla läsnä. Tunteet ovat osallisina kaikkeen,
mitä elämässä tuotamme, niin ruoanlaittoon, urheiluun kuin työsuoritteisiinkin.
Kyse onkin pitkälti siitä, miten kykenemme valjastamaan tunteidemme voiman.
Parhaimmillaan tunteet kasvattavat meidän motivaatiotamme saaden aikaan
jotain, mistä itse voi olla ylpeä samalla kokea toimijuutensa kautta myös muiden
tarjoamaa arvostusta.
Liisa Keltinkangas-Järvisen mukaan (2000, 96) ihminen kasvaa oman
elämänsä hallitsijaksi pitkän prosessin aikana. Tiellä muutokseen hän tarvitsee
muiden ihmisten tuen. Yliopisto voisi yrittää lisätä opiskelijan voimavaroja ja
kykyä tarttua opiskeluun ja elämään kiinni. Tähän tarvitaan monitasoista
yhteisymmärrystä: ymmärrystä opiskelijoiden, ymmärrystä henkilökunnan,
ymmärrystä yhteiskunnan kesken. Hermeneuttisesta näkökulmasta ”[K]aiken
ymmärtämisen ja keskinäisen ymmärtämisen päämäärä on yhteisymmärrys
tarkastellusta asiasta” (Gadamer 2004, 30). Yhteisymmärryksen saavuttaminen
oman toiminnan ja yhteistyössä yliopiston kanssa ei ole hullumpi tavoite sekään.
Ymmärryksen kautta saamme mahdollisuuden olla sinut itsemme ja toisten
kanssa. Ymmärryksen kautta huomaamme olevamme armollisempia ja
suvaitsevaisempia yhteisten päämäärien edessä. Päämäärä on yhteinen
molemmilla, opiskelijalla ja yliopistolla. Molemmat haluavat saada tutkinnon
valmiiksi. Polut kohti maalia voivat olla kuitenkin erilaiset.

97

9 LÄHTEET

Abbott, A. 2004. Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences.
Norton.
Ahrio, L. 2012. Modernin yliopisto-opiskelun toimintakertomus. Väitöskirja.
Tampereen yliopisto.
Aldridge, D. 2013. The Logical Priority of the Question: R. G. Collingwood,
Philosophical Hermeneutics and Enquiry-Based Learning. Journal of
Philosophy of Education, 47 (1), 71‒85.
Antonovsky, A. 1987. Unraveling the Mystery of Health. How People Manage
Stress and Stay Well. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
Aromaa, A. 1996. Avauspuheenvuoro ”elämänhallinta” sosiaalipolitiikassa –
tutkijaseminaarissa 18.1.1995 Kela-hallissa. Teoksessa R. Raitasalo.
Elämänhallintaa etsimässä. (toim.) Helsinki: Kelan omatarvepaino, 13–15.
AUSSE.

2020.

Survey

instruments.

Areas

measured

by

AUSSE.

https://www.acer.org/au/ausse/survey-instruments. Luettu: 22.1.2020.
Bandura, A. 1977. Social learning theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. New
York.
Coates, H. 2007. A model of online and general campus-based student
engagement. Assessment and evaluation in higher education. 32 (2),
121−141.

98

Cronin, L., Allen, J., Ellison, P., Marchant, D., Levy, A. & Harwood, C. 2019.
Development and initial validation of the life skills ability scale for higher
education students, Studies in Higher Education, 1‒14.
Dickerson, P. 2012. Social psychology. Traditional and critical perspectives.
Harlow: Pearson Education Limited.
Ezzy, D. 1993. Unemployment and mental health: A critical review. Social
Science and Medicine 37 (1), 41–52.
Gadamer, H.-G. 2004. Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa.
Tampere: Vastapaino.
Haworth, J. & Conrad, C. 1997. Emblems of quality in higher education:
Developing and sustaining high-quality programs. Boston: Allyn and Bacon.
Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 1998. Johdatus sosiaalipsykologiaan.
1. painos. Helsinki: Edita.
Huhtaniemi, P. 1995. The sense of life control and thoughts of early retirement.
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, osa 210. Turku.
Hänninen, V. 1992. Toimiva ihminen. Tampereen yliopiston sosiologian ja
sosiaalipsykologian laitoksen julkaisuja A:17. Tampere.
Ilmarinen, J, Gould, R, Järvikoski, A & Järvisalo, J. 2006. Työkyvyn moninaisuus.
Teoksessa R. Gould, J. Ilmarinen, J. Järvisalo & S. Koskinen (toim.)
Työkyvyn

ulottuvuudet.

Eläketurvakeskus,

Terveys

2000

Kansaneläkelaitos,

-tutkimuksen

tuloksia.

Kansaterveyslaitos,

Työterveyslaitos: Helsinki, 17‒34.
Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012.
Aikaansaamattomuuden

psykologiaa.

Psykologia

47

(03).

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/aikaansaamattomuude
99

n_psykologiaalaakkeet_psykologia12_03_lehti-painovalmis.pdf.

Luettu:

5.10.2018.
Isokorpi, T. & Viitanen, P. 2001. Tunnevoimaa! Tampere: Tammer-paino Oy.
Jaari, A. 2004. Itsetunto, elämänhallinta ja arvot. Korrelatiivinen tutkimus Morris
Rosenbergin

itsetuntokäsitteen

taustasta

suomalaisilla

työikäisillä.

Helsingin yliopisto.
Jokinen, L., Ollila, J. & Vuorisalo, K. 2015. Oman tulevaisuuden hallinnan
mahdollisuudet ja mahdottomuus. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 17,
62‒68.
Järvikoski, A. 1996. Sisäinen elämänhallinta ja sosiaaliset paineet. Teoksessa R.
Raitasalo (toim.) Elämänhallintaa etsimässä. Sosiaali- ja terveysturvan
katsauksia. Kansaneläkelaitos. Helsinki, 35–56.
Kahu, E. R. 2013. Framing student engagement in higher education, Studies in
Higher Education 38 (5), 758‒773.
Keltinkangas-Järvinen, L. 2000. Tunne itsesi, suomalainen. Juva: WS Bookwell
Oy.
Ketonen, E. 2017. The role of motivation and academic emotions in university
studies. The short- nad long-term effects on situational eperiences and
academic achievement. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Kipponen, A. & Annala, J. 2016. Opintoihin kiinnittyminen opiskelijan
elämismaailmassa. Kasvatus 47 (05), 406‒418.
Kojo, M. 2010. Laajentunut nykyisyys: nuorten tulevaisuuteen suuntautuminen
työn marginaalissa. Nuorisotutkimus 2010 (02), 23‒35.

100

Korhonen, V. 2012. Towards inclusive higher education? Outlining a studentcentered counselling framework for strengthening student engagement.
Teoksessa S. Stoltz & P. Gonon (toim.) Challenges and Reforms in
Vocational Education. Aspects of Inclusion and Exclusion. Bern: Peter
Lang, 297‒320.
Korhonen, V. 2014a. Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja
yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena. Teoksessa S. Pihlajaniemi, T.
Villa,

E.

Lavikainen

&

L.

Valkeasuo

(toim.)

Oppia

ikä

kaikki.

Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Opiskelijatutkimuksen
vuosikirja 2014. Kerava: Savion kirjapaino Oy, 40−55.
Korhonen, V. 2014b. Opintoihin kiinnittymisen itsearviointia kehittämässä.
Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista taustaa ja empiiristä kehittelyä.
Tampere: Juvenes Print.
Korhonen, V., Inkinen, M., Mattsson, M., & Toom, A. 2017. Student engagement
and the transition from the first to second year in higher education. In E.
Kyndt, V. Donche, K. Trigwell, & S. Lindblom-Ylänne (toim.) Higher
Education Transitions: Theory and Research. (New Perspectives on
Learning and Instruction). Abingdon, Oxon: Routledge - Taylor & Francis
Group, 113‒134.
Korhonen, V. & Rautopuro, J. 2012. Miksi opinnot eivät suju? Yliopisto-opintojen
hitaan etenemisen ja opiskelemattomuuden yleiskuvaa ja ongelmia
tunnistamassa. Teoksessa M. Mäkinen, J. Annala, V. Korhonen, S.
Vehviläinen, A.-M. Norrgrann, P. Kalli & P. Svärd (toim.) Osallistava
korkeakoulutus. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy,100‒123.
Koski, J.

T. 1995. Horisonttiensulautumisia. Keskustelua Hans-Georg

Gadamerin kanssa hermeneutiikasta, kasvamisesta ja tietämisestä ja
kasvatustieteestä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia
149.

101

Krause, K. L. & Coates, H. 2008. Students’ engagement in first‐year university,
Assessment & Evaluation in Higher Education 33 (5), 493‒505.
Kuh, G. D. 2008. High-impact educational practices: What they are, who has
access to them, and why they matter. Washington, DC: Association of
American colleges and universities.
Kujala, J. 2009. Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä. Opiskelukyvyn edistämisen
suositukset yliopistolle. Helsinki.
Kukkonen, H. 2017. Hyvän opiskelukokemuksen peruskivet. Yhteisesti tuotettu
kehys opintoihin kiinnittymiselle. Teoksessa V. Korhonen, J. Annala & P.
Kulju (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat. Näkökulmia koulutukseen
ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press.
Kunttu, K. 2005. Opiskelukykymalli. Opiskelijan parempaa terveyttä. YTHS:
Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiö.

http://www.yths.fi/filebank/733-

OPISKELUKYKYMALLI_.pdf. Luettu: 20.10.2017.
Kunttu, K. 2009. Opiskeluterveys koostuu monen toimijan yhteistyöstä.
Työterveyslääkäri 1:27.
Kunttu, K. & Pesonen, T. 2013. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012.
Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiön

tutkimuksia

http://www.yths.fi/filebank/1864-KOTT_2012_verkkoon.pdf.

47.
Luettu:

17.11.2018.
Kunttu, K., Pesonen, T. & Saari, J. 2017. Korkeakouluopiskelijoiden
terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48.
https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/KOTT_20161.pdf. Luettu: 17.11.2018.

102

Kurri,

E.

2006.

Opintojen

pitkittymisen

dilemma.

Tutkimus

opintojen

sujumattomuustekijöistä yliopistoissa ja niihin vaikuttamisen keinoista.
Helsinki: Yliopistopaino.
Kuula, A. 2015. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
Tampere: Vastapaino.
Kärkkäinen, T. 2004. Koulutuksen ja lapsi-vanhempisuhteen yhteys elämässä
selviytymiseen: sosiaalinen perimä ja koulutuskulttuurisen pääoman
periytyminen sukupolvesta toiseen. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Laine, K. 1997. Sosiaalinen havaitseminen. Teoksessa S. Aho & K. Laine Minä
ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Keuruu: Otavan
Kirjapaino, 69–103.
Lazarus, R.S. & Folkman, S. 1984. Stress, appraisal and coping. New York:
Springer, 1984.
Lonka, K. 1999. Rohkene tutoroida. Opas oppimisen psykologiaan. Helsinki:
Yliopistopaino.
Manka, M.-L. 2012. Työnilo. Helsinki: Sanoma Pro.
Merenluoto, S. 2005. Nopeasti maisteriksi. Tutkimus nopeasta valmistumisesta
ja valmistujasta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja
A:204. Turku: Turun yliopisto.
Meriläinen, M., Haapala, A. & Vänttinen, T. 2013. Opiskelijoiden hyvinvointi ja
siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lähtökohtia ja tutkittua tietoa ohjauksen
ja pedagogiikan kehittämiseen. A: Tutkimuksia ja raportteja 77. Mikkeli:
Mikkelin ammattikorkeakoulu.
Mäkinen, M & Annala, J. 2011. Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa. Teoksessa
M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V-M. Värri (toim.)

103

Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere:
Tampereen Yliopistopaino Oy, 60–80.
Mäkinen, J., Olkinuora, E. & Lonka, K. 2004. Students at Risk: Students’ General
Study

Orientations

and

Abandoning/prolonging

the

Course

of

Studies. Higher Education 48 (2), 173–188.
Nikander, I. 2002. Oikea tapa tulla kehään. Esipuhe Gadamer-suomennokseen.
Niin & näin 3, 64‒65.
NSSE. 2020. About NSSE. https://nsse.indiana.edu/html/about.cfm. Luettu:
21.1.2020.
Oksanen, T., Kouvonen, A., Kivimäki, M., Pentti, J., Virtanen, M., Linna, A.,
Vahtera, J. 2008. Social capital at work as a predictor of employee health multilevel evidence from work units. Social Science & Medicine; 66, 637‒
649.
Opetushallinnon tilastopalvelu. 2017. Opiskelijat ja tutkinnot. Helsinki: Opetus- ja
kulttuuriministeriö.

https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Opiskelijat-ja-

tutkinnot.aspx. Luettu: 4.1.2018.
Parkkinen, S. 2019. Tutkijat tyrmäävät käsityksen opiskelijoista ”laiskanpulskeina
syöttöporsaina” Mikä on muuttunut, kun yhä useampi uupuu? Yle uutiset.
https://yle.fi/uutiset/3-10869392. Luettu: 11.12.2019.
Penttilä J. 2016. Opintojen eteneminen ja opiskelukyky. Teoksessa Villa T. (toim.)
Opiskelijabarometri 2014. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin,
arkeen ja hyvinvointiin. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
55/2016, 31−42.
Pietiläinen, R. 2005. Työttömyydestä selviytyminen. Psykologinen lähestyminen
työttömyyteen. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

104

Pike, G. R. & Kuh, G.D. 2005. A typology of student engagement for American
colleges and universities. Research in Higher Education 46 (2). 185–209.
Poutanen, K., Toom, A., Korhonen, V. & Inkinen, M. 2012. Kasvaako
akateeminen

kynnys

liian

korkeaksi?

Opiskelijoiden

kokemuksia

yliopistoyhteisöön kiinnittymisen haasteista. Teoksessa M. Mäkinen, J.
Annala, V. Korhonen, S. Vehviläinen, A.-M. Norrgrann, P. Kalli & P. Svärd
(toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy,
17–46.
Raitasalo, R. 1995. Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena. Sosiaali- ja
terveysturvan tutkimuksia 1. Kansaneläkelaitos. Helsinki.
Rautanen, S. 2017. Vain yksi kolmesta valmistuu ajallaan. Aamulehti 16.2.2017.
Uutiset A4.
Reschly, A. L. & Christenson, S. L. 2012. Jingle, jangle and conceptual haziness.
Evolution and future directions of the engagement construct. Teoksessa S.
L. Christenson, A. L. Reschly & C. Wylie (toim.) Handbook of Research on
student engagement. New York: Springer, 3‒20.
Saaranen-Kauppinen,

A.

Menetelmäopetuksen

&

Puusniekka,

tietovaranto.

A.

Tampere:

2006.

KvaliMOTV

-

Yhteiskuntatieteellinen

tietoarkisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/. Luettu: 10.12.2016.
Saari,

J.

20016.

Tiedonkeruun

toteutus.

Teoksessa:

T.

Villa

(toim.)

Opiskelijabarometri 2014. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin,
arkeen ja hyvinvointiin. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
55/2016, 9‒28.
Sajaniemi, N. & Mäkelä, J. 2015. Ihminen voi hyvin joukossa. Teoksessa: L.
Uusitalo-Malmivaara (toim.) Positiivisen psykologian voima. Juva: Bookwell
Oy, 136–159.

105

Salmela-Aro, K. 2010. Suomalaiset nuoret matkalla aikuisuuteen. Hyvin- vai
pahoinvointia? Psykologia 45 (05‒06), 382‒385.
Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. 2002. Modernin motivaatiopsykologian perusta ja
käsitteet. Teoksessa: K. Salmela-Aro & J.-E. Nurmi (toim.) Mikä meitä
liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Keuruu: Otavan
Kirjapaino Oy, 10‒27.
Sandmann, L., Williams, J. & Abrams, E. 2009. Higher education community
engagement and accreditation: Activating engagement through innovative
accreditation strategies. Planning for higher education 37 (3), 15–26.
Savola, E. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein:
käsitteitä ja selityksiä. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus.
Seligman, M., E., P. 1991. Learned optimism. New York: Knopf.
Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys. Miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen
luonnetta. Tampere: Vastapaino.
Sihto, M. 2010. Tutkimus elämänhallinnasta ja työllistymisestä. Työpoliittinen
aikakausikirja 2/2010. http://tem.fi/dms-portlet/document/2/411502. Luettu:
20.10.2016.
Sihvola, J. 2005. Maailmansisäisestä askeesista kapitalismin rautahäkkiin.
Helsingin Sanomat 15.5.2005. D6. http://kaukop.mbnet.fi/HS20050515.pdf.
Luettu: 15.5.2017.
Siekkinen, T. & Rautopuro, J. 2012. Kuilun partaalla? Koulutuksesta
syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. Teoksessa V. Korhonen
& M. Mäkinen (toim.) Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöllä. Tampere:
Tampereen Yliopistopaino Oy, 15–38.

106

Stenberg, J. & Stenberg, J.-H. 2016. En se minä ollut. Itsen suojaamisen ja
harhauttamisen perusteet. Tallinna: Printon Oy.
Sulander, J. & Romppainen, V. 2007. Hyvinvointi koulutyössä ja opiskelussa.
Opiskelijoiden hyvinvointia kartoittavan työkalun kehittäminen. Helsinki:
Yliopistopaino.
Suomen

säädöskokoelma:

Yliopistolaki

24.7.2009/558.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558#L5P40.

Luettu:

4.1.2018.
Suomen ylioppilaskuntien liitto. Kyky-projekti. http://www.opiskelukyky.fi/. Luettu:
30.8.2017.
Taira, T. 2006. Työkulttuurin arvomuutos työttömien kerronnassa. Helsinki:
Hakapaino Oy.
Teddlie, C. & Tashakkori, A. 2009. Foundations of mixed methods research.
Integrating Quantative and Qualitative Approaches in the Social and
Behavioral Sciences. California: Sage.
Tervakari,

A-M.,

Siulius,

K.,

Kailanto,

M.,

&

Huhtamäki,

J.

2012.

Verkostoitumispalvelun visualisoinnit opetuksen tukena. Teoksessa M.
Mäkinen, J. Annala, V. Korhonen, S. Vehviläinen, A.-M. Norrgrann, P. Kalli,
ja P. Svärd. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere
University Press, 201‒229.
Tieteeen

termipankki.

2018.

Kirjallisuudentutkimus:

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:affekti.

affekti.
Luettu:

18.10.2018.
Tilastokeskus. 2018. Tohtoritutkintojen määrä väheni seitsemän prosenttia
edellisvuodesta.

https://www.stat.fi/til/yop/2017/yop_2017_2018-05-

08_tie_001_fi.html. Luettu: 11.12.2019.
107

Tikkamäki, K. 2006. Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. Etnografinen
löytöretki työssä oppimiseen. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Tontti, J. 2001. Hans-Georg Gadamer. Oikeus, traditio ja tulkinta. Teoksessa: J.
Tontti & K. Mäkelä (toim.) Filosofien oikeus II. Helsinki: Suomalainen
lakimiesyhdistys. 219‒238.
Tuloisela-Rutanen, M.-S. 2012. Elämänkokemukset ja koherenssin tunne.
Typologinen tutkimus grounded theory -metodologiaa soveltaen. Turku:
Painosalama Oy.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Tuomi,

J.

&

Äimälä,

A.-M.

2011.

Opiskeluhyvinvoinnin

jäljillä.

Työtyytyväisyysteorioiden anti hyvinvointitutkimukseen. Teoksessa M.
Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V-M. Värri (toim.)
Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere:
Tampereen Yliopistopaino Oy, 196−216.
Uusitalo, A. & Korhonen, V. 2012 Aikuisena yliopistossa. Elämänrakenteiden
yhteys opintojen sujuvuuteen. Teoksessa V. Korhonen & M. Mäkinen (toim.)
Opiskelijat

korkeakoulutuksen

näyttämöllä.

Tampere:

Tampereen

Yliopistopaino Oy, 113–138.
Uutela, A. 1996. Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta ja sairaskäyttäytyminen.
Teoksessa R. Raitasalo. Elämänhallintaa etsimässä. (toim.) Helsinki: Kelan
omatarvepaino, 49‒56.
Vaherjoki, V. 2011. Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Tampere: Tampereen
yliopistopaino Oy Juvenes print.

108

Vainikainen, M.-P. 2018. Tutkimuseettisiä kysymyksiä tutkimusprosessia
suunnitellessa. Luento: 5.2.2018.
Vainionpää, J. 2009. SPSS-ohjelman käyttö tilastollisen aineiston käsittelyssä ja
analysoinnissa. Tampereen yliopisto.
Valtonen, A. 2005. Ryhmäkeskustelu –Millainen metodi? Teoksessa J.
Ruusuvuori & L. Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja
vuorovaikutus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 223‒241.
Varto, J. 1996. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Tampere: Tammer-Paino
Oy.
Vehmas, H. 2015. Arvottomuudesta osallisuuteen. Opiskelijoiden käsitykset
ohjaavan koulutuksen laadusta työllistymiseen tähtäävien palvelumallien
kehittämisen pohjana. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Vuorio, S. 1996. Mitä tarkoitamme puhuessa elämänhallinnasta: kadoksissa
käsiteviidakossa. Teoksessa R. Raitasalo. Elämänhallintaa etsimässä.
(toim.) Helsinki: Kelan omatarvepaino, 84–96.
Weber, M. 1980. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Juva: WSOY.
Wenger, E. 1998. Communities of practice. Learning, meaning and identity.
Cambridge: Cambridge university.
Ylijoki, O.-H. 2014. Toiminnan aika. Teoksessa P. Kuusela & M. Saastamoinen
(toim.) Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi.
EU: Unipress, 37–53.
Ylistö, S. 2009. Tavoiteteoreettinen elämänhallinta. Selvyyttä sekavaan
käsitteistöön. Sosiologia 2009 (04), 286‒298.

109

Liite 1(1)
Fokusryhmähaastattelu
Alustus ja aktivointi

Haastattelutilanteen ja aiheen esittely.
Tunnelmia ryhmätyöpajasta

Teemat:

Apukysymykset:

Kokemuksia yliopisto-opiskelusta

Millaisia kokemuksia on yliopistoopiskelusta? Millainen opiskelija olet?
Miten yliopisto tukee ja mahdollistaa
opinnoissa etenemisen?

Opintoihin kiinnittyminen

Mitkä asiat edesauttavat mielestäsi
opintoihin kiinnittymistä? Mitkä ovat
kiinnittymistä heikentäviä asioita? Kuinka
suunnitelmallista on opiskelusi? Mitä
merkitystä opiskelulla on? Kuinka
syväsuuntautuneena pidät opiskeluasi?
Miten koet kuuluvasi yliopistoyhteisöön?
Miten kuvaisit opiskelijaidentiteetin
rakentumista?
Minkälaiset asiat uskot vaikuttavan oman
elämänhallinnan muodostumiseen? Mitkä
voisivat olla rakentavia hallintakeinoja
opiskelun näkökulmasta? Mitkä voisivat
olla haitallisia hallintakeinoja? Mitä
voimavaroja sinulla on kehittää näitä
hallintakeinoja?
Miten näet oman opiskeluprosessisi
kehittyvän? Koetko mahdolliseksi
vaikuttaa omiin opiskelutaitoihin? Entä
elämänhallintakeinoihin?
Millaisia tavoitteita olet itsellesi asettanut?
Olisiko vielä jotain lisättävää?
Saitko itselle jotain keskustelusta?
Minkälaisia tunnelmia haastattelusta jäi?
Heräsikö haastattelun aikana jotain uusia
oivalluksia?

Elämänhallinta

Tulevaisuuden näkymät

Yhteenveto:

