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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen lähtökohtana on, että yliopisto-opiskelijat ovat varsin heterogeenin joukko, joiden taustat,
tavoitteet ja suhtautuminen opiskeluun vaihtelevat. Näin ollen voidaan myös olettaa, että opiskelijoiden
opiskeluun motivoitumisessa sekä motivaatioon yhteydessä olevissa tekijöissä esiintyy eroja.
Motivaatio synnyttää ja ohjaa yksilön käyttäytymistä ja sen merkitys oppimisessa ja opiskelussa on
suuri. Tässä tutkimuksessa motivaatio nähdään dynaamisena ilmiönä, johon vaikuttavat paitsi yksilön
ominaisuudet sekä ympäristö, myös näistä tehdyt yksilölliset tulkinnat.

Tutkimuksessa tarkastellaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston
opiskelijoiden opiskelumotivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä sekä pyritään kartoittamaan keinoja,
joiden avulla opiskelumotivaatiota voitaisiin edistää. Aineisto kerättiin toisen ja neljännen vuosikurssin
kemiantekniikan opiskelijoilta sekä kyselylomakkeen että haastattelujen avulla. Kyselyn tuottamaa
aineistoa tarkastellaan vastausjakaumien, korrelaatioiden sekä ryhmien välisten vertailujen avulla
pyrkimyksenä kuvailla yleisesti opiskelijoiden motivaatioon ja asenteisiin yhteydessä olevia tekijöitä.
Kysely toimii myös eräänlaisena esitutkimuksena haastatteluja varten, sillä haastateltavat ovat
valikoituneet kyselyn perusteella. Tutkittavan ilmiön kannalta opiskelijoiden omat käsitykset ja
kokemukset ovat tärkeitä, jonka vuoksi tutkimuksen keskeisimmäksi aineistonkeruumenetelmäksi on
valittu puolistrukturoitu haastattelu. Kvalitatiivista aineistoa on analysoitu lähinnä teemoittelun avulla.

Tulosten mukaan opiskelumotivaatioon on yhteydessä useita eri tekijöitä, joiden merkityksellisyyden
opiskelijat kokevat eri tavoin. Motivaatio ei ole luonteeltaan stabiili, vaan siinä esiintyy vaihtelua niin
pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Motivaatioon yhteydessä olevista tekijöistä voidaan erotella
toisaalta enemmän opiskelijaan itseensä sekä hänen elämäntilanteeseensa liittyviä tekijöitä ja toisaalta
opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä. Myös ympäröivän yhteiskunnan, ja etenkin työelämän yhtenä
sen osa-alueena, voidaan nähdä vaikuttavan opiskelumotivaation taustalla. Opiskelumotivaation
kannalta on tärkeää, että opiskeltava ala tai yksittäinen aihealue koetaan kiinnostavaksi ja
kokonaisuuden kannalta hyödylliseksi. Opiskelijalla on hyvä olla opiskelussaan tiedostettuja päämääriä
sekä tavoitteita, joiden saavuttamista ohjaa suunnitelmallisuus. Nämä helpottavat muun muassa
ratkaisujen tekemistä erilaisissa valintatilanteissa, joita opiskelija kohtaa opiskelunsa aikana jatkuvasti.
Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden päämäärät ovat pitkälti työelämässä, jolloin opinnoissa usein
korostuu teorian ja käytännön välisten suhteiden ymmärtämisen tärkeys. Myös opiskeluaikaiset
työelämäyhteydet sekä työkokemus voivat edistää opiskeluun motivoitumista. Opiskeluympäristössä
opiskelumotivaatiota edistävät muun muassa opiskelijan yhteisöön integroituminen ja siihen sisältyvä
sosiaalinen vuorovaikutus sekä laadukas opetus. Erityisesti huomiota voidaan kiinnittää opettajien
pedagogisiin valmiuksiin sekä opiskelijoiden tapoihin opiskella.

Avainsanat: opiskelumotivaatio, opiskelija, yliopisto, opiskeluympäristö
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1 Johdanto

Koulutuksen ikuisuuskysymys lienee, kuinka opiskelijat saataisiin opiskelemaan siten, että he myös

oppisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän kysymyksen yhtenä avaintekijänä on motivaatio, jota

on tutkittu paljon ja monista eri näkökulmista. Motivaatio on hyvin laaja ja moniselitteinen ilmiö, josta

on kehitetty lukuisia erilaisia teorioita ja malleja. Arkikielessä puhutaan usein motivaatiosta, kun

kuvataan tilannetta, jossa yksilö on kiinnostunut tai jopa innostunut jostakin asiasta. Laajemmin

tutkimuksellisesti motivaation ymmärretään koostuvan toimintaa synnyttävistä, suuntaavista ja

ylläpitävistä tekijöistä.

Motivaatiolla on suuri merkitys oppimisessa, sillä se on yksi keskeinen opiskeluprosessia säätelevä

tekijä. Nykyisten oppimisnäkemysten mukaan oppiminen ei tapahdu vain ulkoisten ärsykkeiden kautta,

vaan keskeisenä oppimiseen vaikuttavana tekijänä on opiskelijan oma aktiivisuus. Tässä korostuu myös

toimintaan motivoitumisen merkitys, joka ilmenee opiskelijan valmiutena suunnata toimintaansa

opiskelupäämäärien saavuttamiseksi. Opiskeluunsa motivoituneen henkilön ajatellaan usein etenevän

opinnoissaan muita nopeammin ja hänen voidaan myös olettaa saavuttavan motivoitumattomia

parempia arvosanoja. Käytännössä opiskeluun motivoituminen voi näkyä opiskeluun panostamisena,

suunnitelmallisuutena ja sitoutumisena. Motivaatio-ongelmat voivat puolestaan ilmetä esimerkiksi

opiskelijan poissaoloina luennoilta, matalina tavoitteina sekä opintojen keskeyttämisenä.

Nyky-yhteiskunnassa vallitseva tehokkuusajattelu on lyönyt leimansa myös yliopistojen toimintaan. Ei

riitä, että opiskelijat saadaan nuorena yliopistoon vaan heidät täytyy saada sieltä myös nopeasti ulos.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa opiskelumotivaatiota onkin lähestytty usein opintojen pitkittymisen

ongelmasta käsin, jolloin motivaation piiristä on etsitty keinoja opiskeluaikojen lyhentämiseen. Yhtenä

ongelmaa koskevana ratkaisuna on päädytty muun muassa opintoaikojen rajaamiseen. Tehokkuuden

vaatimukset heijastuvat väistämättä myös opiskelijaan. Tehokkuusajattelu voi kääntyä myös itseään

vastaan tilanteissa, joissa suorituspaineet käyvät opiskelijalle liian suureksi ja toimintakyky heikkenee.

Motivaation säilyttämisen kannalta voidaankin pitää tärkeänä toiminnan tasapainon löytämistä, jolloin

opiskelija pystyy opiskelemaan tehokkaasti uuvuttamatta kuitenkaan itseään.
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Yliopistojen opiskelijamäärien huima kasvu on johtanut siihen, että opintojen parissa työskentelee

lähtökohdiltaan ja valmiuksiltaan hyvin erilaisia opiskelijoita. Opiskelijoiden erilaiset taustat, aiemmat

elämänkokemukset sekä vaihtelevat opiskelemaan päätymisen reitit synnyttävät tilanteen, jossa muun

muassa opiskelijoiden opiskelumotivaatio, opiskelun tavoitteet ja odotukset opintoja kohtaan

vaihtelevat. Tämä kaikki tuo mukanaan uusia haasteita yliopisto-opetukselle. Opiskelijoiden välillä

esiintyvät erot aiemmissa tiedoissa ja taidoissa sekä oppimisvalmiuksissa saavat aikaan myös erilaisia

opetuksellisia tarpeita.

Yliopistoissa tapahtuneiden nopeiden muutosten myötä on huomiota kiinnitettävä yhä enemmän

opetuksen ja oppimisen laatuun. Koska motivaation merkitys oppimiselle ja opiskelulle on suuri, on

laadun kehittämisessä yhtenä tekijänä järkevää kiinnittää huomiota opiskelumotivaatioon ja sen

edistämiseen. Tämä edellyttää opiskelumotivaation ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden

monipuolista tarkastelua sekä uudenlaisten toimintamallien etsimistä saadun tietämyksen pohjalta.

Opiskelumotivaation osa-alueina tässä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijaan itseensä liittyviä

tekijöitä sekä opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan jossain määrin

yhteiskunnallisia tekijöitä, joista keskeisimpänä tässä tutkimuksessa on työelämä. Tutkimuksessa

pyritään kartoittamaan motivaatiotekijöitä monipuolisesti, mutta erityisesti tarkastellaan niitä

opetukseen ja opiskeluympäristöön liittyviä motivaatioon yhteydessä tekijöitä, joihin on mahdollista

koulutusinstituution puitteissa vaikuttaa. Yksittäisenä osa-alueena tutkimuksen yhteydessä on haluttu

kiinnittää huomiota myös tutkintorakenneuudistuksen mahdollisiin motivationaalisiin vaikutuksiin.

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston

opiskelijat. Aineisto kerättiin toisen ja neljännen vuoden opiskelijoilta sekä haastattelujen että

lomakekyselyn avulla. Haastatteluihin osallistui kahdeksan opiskelijaa, joista neljä oli toisen

vuosikurssin opiskelijoita ja neljä neljännen vuosikurssin opiskelijoita. Kyselyyn puolestaan osallistui

47 opiskelijaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui 55.

Tutkimusraportti on rakentunut siten, että johdannon jälkeen tarkastellaan tutkimuksen teoreettista

viitekehystä, joka sisältää muun muassa kontekstuaalista kuvailua, käsitteiden määrittelyä sekä

aiempien tutkimusten tarkastelua. Toinen luku aloitetaan luomalla katsaus yleisesti korkea-asteen
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koulutukseen sekä tarkemmin tämän tutkimuksen kohteena olevaan yliopistoon ja osastoon, sillä

tutkittavan ilmiön ymmärtämisen ja saatujen tulosten arvioimisen kannalta on tärkeää ymmärtää,

millaisessa ympäristössä tässä yhteydessä liikutaan.

Kolmannessa luvussa tarkastelun kohteena on opiskelija. Vaikka heti luvun alussa todetaan, että

nykypäivän opiskelijasta on vaikea tehdä selkeää määritelmää, pyritään opiskelijoihin liitettävien

ominaisuuksien tarkasteluun antamaan kuitenkin joitakin välineitä. Lähinnä käsitellään niitä yksilöön

liittyviä tekijöitä, joilla voidaan aiemman tietämyksen ja tutkimuksien perusteella nähdä olevan

yhteyksiä motivaatioon.

Neljäs luku käsittelee motivaatiota ja huomio kohdistuu muun muassa motivaation käsitteeseen sekä

erilaisiin motivaatioteorioihin. Myös motivaatioon liittyviä muita käsitteitä selvennetään ja

kokonaisuutena keskitytään pääasiassa opiskelun kannalta keskeisiin teorioihin ja löydöksiin.

Viidennessä luvussa esitellään tavoitteet sekä keinot, joilla tutkimus on toteutettu. Luvun aluksi

esitellään tutkimusasetelma sekä tutkimusongelmat. Tutkimusstrategisten valintojen kuvailun jälkeen

käsitellään tutkimuksen kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen osuuteen liittyvät prosessit erillisinä

kokonaisuuksina.

Kuudennessa luvussa esitellään varsinaiset tutkimustulokset. Sekä kyselylomakkeella kerätty aineisto

että haastattelujen kautta saatu aineisto käsitellään kokonaisuutena, jota tarkastellaan teema-alueittain

aiempiin teorioihin ja tutkimustuloksiin suhteuttaen.

Johtopäätökset muodostavat tutkimuksen seitsemännen luvun, jossa käsitellään vielä tutkimuksen

keskeisimpiä tuloksia. Mukana on myös omaa pohdintaa löydöksistä sekä niiden mahdollisesta

merkityksestä käytännön kannalta. Kahdeksannessa luvussa arvioidaan tutkimusta vielä

kokonaisuutena sekä tuodaan esiin jatkotutkimuksiin liittyviä ideoita.
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2 Korkea-asteen koulutus

Suomalainen korkea-asteen koulutus on tällä hetkellä muutosvaiheessa. Perinteinen tiedeyliopisto sai

1990-luvun alussa rinnalleen ammattikorkeakoulut, joiden tehtävänä on tarjota käytännönläheistä ja

työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Ammattikorkeakoulujen synty liittyy muun muassa

yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä pyrkimyksiin parantaa yhteiskunnassamme tarjottavan koulutuksen

laatua. Kaksi korkeakoululaitosta vahvistaa koulutustarjonnan monipuolisuutta mahdollistamalla

korkeakoulutuksen suuntautumisen hieman erilaisiin koulutuksellisiin tavoitteisiin.

Yliopistojen tehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta sekä tarjota siihen perustuvaa korkeinta

opetusta. Yliopistot tuottavat perustutkimusta ja osallistuvat osittain myös soveltavaan tutkimukseen.

Pyrkimyksenä on kouluttaa opiskelijoista asiantuntijoita, joilla on kyky kriittiseen tiedonkäsittelyyn ja

-hankintaan. Tärkeää on myös saada opiskelijat omaksumaan taito soveltaa saamaansa tietoa

käytäntöön. (Korhonen & Valkonen 1995, 14.)

Opetusministeriön (2006) mukaan ”yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamaa

korkeakoulujärjestelmää kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja samalla alueellisiin tarpeisiin

joustavasti vastaavana kokonaisuutena”. Merkittävä korkeakoulutuksessa meneillään oleva

muutosprosessi liittyy osin juuri kansainvälisyyteen. Kyseessä on yliopistojen siirtyminen niin

kutsuttuun Bolognan-malliin, jonka perimmäisenä tarkoituksena on rakentaa yhteinen eurooppalainen

korkeakoulutus vuoteen 2010 mennessä. Bolognan prosessin keskeinen tavoite on parantaa eri maissa

suoritettujen tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja samalla myös lisätä opiskelijoiden

kansainvälistä liikkuvuutta ja opiskelumahdollisuuksia. Bolognan prosessin myötä lähes kaikista

yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista on tullut kaksiportaisia1. Myös opintosuoritusten mitoituksessa

on siirrytty eurooppalaiseen malliin luopumalla opintoviikoista ja ottamalla käyttöön opintopisteet.

Tutkintouudistuksen yhteydessä pyritään myös uudistamaan tutkintojen sisältöä ja tähän liittyen onkin

käynnistynyt monia opetuksen ja ohjauksen kehittämishankkeita. Tutkintouudistus on tuonut

1 Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon, joka on useimmiten kandidaatin tutkinto ja tämän jälkeen
siirrytään suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa, joka tekniikan aloilla tarkoittaa useimmiten diplomi-insinöörin
tutkintoa.
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yliopistoihin myös opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), joiden toivotaan

helpottavan muun muassa opiskelijoiden ohjausta sekä opinnoissa etenemistä. (Opetusministeriö 2006.)

Yliopiston laajeneminen koko Euroopassa etenkin 1990-luvulla toi esiin sen, ettei yliopistoissa olla

kiinnitetty riittävästi huomiota opetukseen ja koulutukseen. Koulutusta oli toteutettu vanhan perinteen

mukaisesti, eikä toimintaympäristön muutoksia oltu huomioitu riittävästi. Myös työmarkkinat loivat

omalta osaltaan painetta opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja näin erityisesti tutkintojen sisällöt

ja niiden ajantasaisuus joutuivat suurennuslasin alle. Myös tutkintojen venyminen alkoi olla

huolestuttavaa esimerkiksi kansantaloudelliselta kannalta katsottuna. Eri maat ovat tarttuneet ongelmiin

erilaisin keinoin, mutta yleisesti voidaan sanoa, että yliopisto-opetuksen laadun parantaminen vaatii

pitkäjänteistä työskentelyä sekä selkeitä strategioita. (Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004–2006.)

2.1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on erikoistunut teknillisiin tieteisiin ja kauppatieteisiin. Yliopisto

on tarjonnut diplomi-insinöörikoulutusta vuodesta 1969 lähtien ja kauppatieteiden opetus aloitettiin

Lappeenrannassa vuonna 1991. (Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-opas 2006–2007.) Tällä

hetkellä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelee noin 5500 opiskelijaa ja henkilökuntaan

kuuluu noin 900 jäsentä. Naisia opiskelijoista on vajaa kolmannes. Kemiantekniikan osastolla

perustutkinto-opiskelijoita oli vuoden 2007 alussa 396, joista läsnäolevia opiskelijoita oli 330.

Koulutusohjelmissa on selkeitä eroja sukupuolijakaumissa. Esimerkiksi kemiantekniikan osastolla

kirjoilla olevista perusopiskelijoista vuonna 2007 oli naisia 36 %, kun taas esimerkiksi konetekniikan

osastolla vastaava luku oli 8 %.

Lappeenrannan teknillisen ylipiston (LTY) erityispiirteenä voidaan pitää tekniikan ja

liiketoimintaosaamisen yhdistämistä koulutuksessa ja tutkimuksessa. LTY:n toimintaa ohjaaviksi

arvoiksi on kirjattu eettisyys, korkea laatu sekä ”Skinnarilan henki”, jolla viitataan Skinnarilassa

sijaitsevaan kampusalueeseen. Skinnarilan hengen ajatellaan rakentuvan ahkeruudesta,

innovatiivisuudesta, sitoutuneisuudesta, yhteistyöstä, kannustavuudesta, avoimuudesta sekä

karjalaisesta iloisuudesta ja välittömyydestä. (Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-opas 2006–

2007.)
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Monien muiden yliopistojen tavoin Lappeenrannan teknillinen yliopisto on siirtynyt uuteen

tutkintorakennemalliin. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan koulutusohjelmina, jotka suuntautuvat

tiettyyn teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen. Tutkintoon johtavia

opintokokonaisuuksia LTY:ssa teknillisellä puolella ovat energiatekniikan-, kemiantekniikan-,

konetekniikan-, sähkötekniikan-, tietotekniikan-, tuotantotalouden- sekä ympäristötekniikan

koulutusohjelmat. (Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-opas 2006–2007.)

2.2 Kemiantekniikan osasto

Kemiantekniikan koulutusohjelman yleistavoitteeksi on määritelty ”kouluttaa opiskelijoita alan

teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin sekä antaa valmiuksia jatkokoulutukseen ja

jatkuvaan opiskeluun” (mt. 80). Kemiantekniikan osasto kouluttaa opiskelijoita erityisesti

prosessiteollisuuteen, kuten puunjalostus- ja elintarviketeollisuuteen. Työelämässä opiskelijat

sijoittuvat hyvin erityyppisiin työtehtäviin. Teollisuuden lisäksi valmistuneita työllistävät esimerkiksi

julkinen hallinto sekä opetustoimi. Tyypillisimmin työllistytään tutkimus- ja kehitystoimintaan,

prosessi- ja laitesuunnitteluun sekä tuotantoon ja laadunvalvontaan. Kaksivaiheisen koulutusohjelman

ensimmäisessä, kolme vuotta kestävässä vaiheessa suoritetaan tekniikan kandidaatin tutkinto. Tästä

edetään diplomi-insinöörin tutkintoon, joka pyritään suorittamaan kahdessa vuodessa. Kemiantekniikan

koulutusohjelman yleisrakennetta on kuvattu taulukossa 1.

TAULUKKO 1.   Koulutusohjelman yleisrakenne (Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-opas

2006–2007, 81)

TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP (1.-3. vuosi)

A. Yleisopinnot 104 op

B. Pääaine 40 op (min.) C. Sivuaine 20 op (min.)

D. Vapaasti valittavat opinnot 10–16 op

DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO 120 OP (4.-5. vuosi)

A. Yleisopinnot 26 op

B. Pääaine 60 op (min.) C. Sivuaine 20 op (min.)

D. Vapaasti valittavat opinnot 10–14 op
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Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, pää- ja sivuaineopinnoista

sekä vapaasti valittavista opinnoista. Yleisopinnot suoritetaan heti opintojen alkuvaiheessa, sillä ne

antavat esitietoa pää- ja sivuaineiden opiskeluun. Yleisopinnot koostuvat matematiikan ja fysiikan

opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, kemian ja kemiantekniikan opinnoista sekä harjoittelusta.

Kemiantekniikan koulutusohjelmassa opiskelija valitsee itselleen pää- ja sivuaineen ensimmäisen

opintovuoden keväällä. Tekniikan kandidaatin tutkinnon pää- ja sivuaine valitaan kolmesta

vaihtoehdosta: prosessitekniikasta, puunjalostustekniikasta tai sovelletusta kemiasta. Opiskelija voi

kuitenkin suorittaa sivuaineensa muiden osastojen tai yliopistojen tarjoamista opinnoista tietyin ehdoin.

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi puolestaan sisällyttää mitä tahansa Lappeenrannan

teknillisessä yliopistossa tarjolla olevia opintojaksoja. Kemiantekniikan osastolla suoritettavaan

kandidaatin tutkintoon kuuluu myös päättötyö.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelua jatketaan tavoitteena diplomi-

insinöörin tutkinto. Tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoin tämä ylempi korkeakoulututkinto sisältää

yleisopintoja, pää- ja sivuaineopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Aiemmassa vaiheessa tehdyt

pää- ja sivuainevalinnat ohjaavat diplomi-insinööritutkinnossa tehtäviä ainevalintoja. Osana diplomi-

insinöörin opintoja tehdään myös diplomityö, joka on osoitus opiskelijan perehtymisestä johonkin

ammatillisen tehtäväkentän kannalta merkittävään aiheeseen.

Kemiantekniikan osastolla on neljän vuoden ajan kehitetty niin kutsuttua laatukulttuuria, joka tähtää

oppimisen ja opettamisen laadun parantamiseen. Keskeisenä apuvälineenä laadunhallinnassa on

oppimisen laatujärjestelmä, joka on jatkuvan kehitystyön kohteena. Myös osastolla laadittava

oppimisen käsikirja sekä erilaiset tapahtumat ovat tärkeässä osassa oppimisen laadun kehittämisessä.

Laatukulttuurissa tärkeitä periaatteita ovat oppimisen näkeminen opiskelijoiden ja opettajien

yhteistyönä, laatutoiminnan jatkuvuus sekä opiskelijoiden ja opettajien sitouttaminen siihen.

Kemiantekniikan koulutusohjelman oppimisen laatujärjestelmä on kuvattuna kuviossa 1.
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KUVIO 1.  Oppimisen laatujärjestelmä kemiantekniikan koulutusohjelmassa

Laatujärjestelmässä keskeisessä roolissa on opetusraati, johon kuuluu opiskelijoita, opettajia sekä

teollisuuden edustajia. Raati saa oppimiseen liittyvää palautetta kaikilta edellä mainituilta tahoilta tätä

tarkoitusta varten kehitettyjen järjestelmien avulla. Raadin tehtävä on säännöllisesti arvioida

oppimistuloksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä saadun palautteen, kokemusten sekä muun

informaation perusteella. Tehtyjen arviointien perusteella raati antaa opetuksen sisältöön ja

toteutustapaan kohdistuvia suosituksia.

Laatukulttuuri nousee osaston omasta tilanteesta sekä tarpeista ja kehityksen avaimena on

opiskelijoiden, opettajien ja elinkeinoelämän edustajien yhteistyö. Pyrkimyksenä on luoda ja ylläpitää

osastolla laatukulttuuria, joka tukee tehokasta oppimista. Kemiantekniikan osaston laatujärjestelmä

kiinnittää huomiota oppimis- ja opetusmetodien lisäksi myös opetuksen sisältöön.  Keskeistä on siis

pohtia kysymyksiä ”miten opetetaan” ja ”miksi opetetaan”. Nämä kysymykset ovat jatkuvasti esillä,

sillä ympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät vastausten muokkaamista. Muutoksista huolimatta

pidetään kuitenkin tärkeänä niiden toimintapiirteiden säilyttämistä, joista perusta ja vahvuusalueet

rakentuvat.
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2.3 Opiskeluympäristö ja opetus

Saavuttaakseen akateemiseen asiantuntijuuteen vaadittavat taidot, opiskelija tarvitsee tuekseen

laadukasta opetusta sekä ohjausta opinnoissaan (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 14). Esimerkiksi

Säntin (1999, 77) mukaan on kuitenkin vaikea nimetä opetusta, joka soveltuisi yleisesti opiskelijoille

parhaiten. Muun muassa erilaisia opetusmenetelmiä arvioitaessa on huomioitava opiskelija-aineksen

moninaisuus, vaihtelevat intressit sekä tehtävien erilaisuus. Aihetta voi kuitenkin lähestyä esimerkiksi

yliopistopedagogiikan näkökulmasta. Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2003, 17–22) määrittelevät

yliopistopedagogiikan tarkoittavan yliopistossa opiskelevien ohjaamista ja kasvattamista

täysivaltaisiksi oman tieteenalansa asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi. Heidän mukaansa tämän ohjauksen ja

kasvatuksen tulee toteutua kaikissa yliopiston opetusmuodoissa. Yliopistopedagogiikan keskiössä ovat

yliopistossa tapahtuvan opetuksen tutkiminen ja kehittäminen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa

yliopisto-opetuksen erilaiset toteutustavat, suunnittelu ja arviointi. Yliopistopedagogisen tutkimuksen

kenttään kuuluvat myös oppiminen ja siihen vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten oppimisen arviointi,

opiskelijan ja opettajan välinen vuorovaikutus sekä oppimisympäristöt.

Yliopisto-opettajat ovat keskeisessä roolissa oppimisen edistäjinä. Nevgin ja Lindblom-Ylänteen (mt.

22) mukaan opetustyö perustuu yliopisto-opettajan omaan tieteelliseen asiantuntijuuteen sekä hänen

tekemäänsä tutkimustyöhön. Lindblom-Ylänne, Lonka ja Slotte (2001, 88) tuovat esiin yliopisto-

opettajien pedagogisen koulutuksen puutteellisuuden, joka voidaan nähdä erääksi yliopisto-opetuksen

ongelmaksi. Opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita, mutta usein kuitenkin kasvatusalan koulutus

puuttuu. Opettajien eteneminen yliopistouralla perustuu opetuksen sijaan tutkimustyöhön, jolloin

opettaminen jää helposti vähemmän merkitykselliseen osaan.

Murtosen (2004, 82) mukaan opettajan työssä ei ole tärkeässä osassa ainoastaan opettamista koskevat

tiedot ja taidot tai motivaatio opettaa, vaan myös opettamista koskevat käsitykset.  Murtonen viittaa

tutkimuksiin, joiden mukaan opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta vaikuttavat siihen,

kuinka he pyrkivät saamaan opiskelijat oppimaan. Opettamista koskevissa tiedoissa ja toisaalta

käsityksissä saattaa ilmetä ristiriitoja. Opettajalla voi esimerkiksi olla tietoa kunkin hetkisistä

opetusmenetelmistä ja hän voi olla hyvin motivoitunut opettamiseen, mutta jos opettamisen taustalla on

käsitys oppimisesta hyvin opettajajohtoisena ja behavioristisena, voi opetus käytännössä kuitenkin

tähdätä tähän päämäärään. Käytännön opetustyön muuttuminen vaatisi siis tässä tapauksessa
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perimmäisten käsitysten muutosta. Ihmisen käsitysten muuttaminen voi tunnetusti kuitenkin olla hyvin

hankalaa.

Lindblom-Ylänne ym. (2001, 116) korostavat opettajan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja

erityisesti sitä, että heidän tulisi jakaa vastuu opiskelusta. Vuorovaikutus sisältää Säntin (1999, 79)

mukaan koko viestimisen kirjon, johon kuuluu muun muassa suullinen ja kirjallinen ajatuksenvaihto.

Opettajien ja opiskelijoiden jakamalla vastuulla tarkoitetaan puolestaan sitä, että vastuu oppimisesta on

opiskelijalla, mutta opettajan rooli on tukea oppimisprosessia ikään kuin valmentajana. Opettajan tulisi

neuvotella yhteistyössä opiskelijoiden kanssa muun muassa kunkin kurssin tavoitteista, sisällöistä ja

arvioinnista. (Lindblom-Ylänne, Lonka & Slotte 2001, 116.)

Monet yliopistoon tällä hetkellä kohdistuvat muutospaineet koskevat opetusta (Jauhiainen 1997, 5).

Näin ollen yliopisto-opettajan työ joutuu erityisen arvioinnin kohteeksi. Opetuksen ja oppimisen laadun

tarkastelun yhteydessä on huomiota kuitenkin tarpeen kiinnittää myös laajemmin koko

opiskeluympäristöön.

2.3.1 Ohjaus ja yliopistoon integroituminen

Yliopistoissa on vallinnut pitkään vahva itseohjautuvuuden vaatimus ja opinnoista selviämistä alusta

saakka yksin on pidetty hyveenä. Ohjausta on ollut saatavilla, mutta sitä ei ole tarjottu opiskelijoille

aktiivisesti. Tämä on nähty keinona kasvattaa opiskelijan itsenäisyyttä ja omasta toiminnasta

vastaamista. Viime vuosina ohjaus on kuitenkin noussut kehittämiskohteeksi ja samalla myös

aktiivinen ohjaustarjonta on lisääntynyt. (Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003, 35.)

Yliopistoissa tarjotaan ohjausta monin eri tavoin. Ohjausta annetaan esimerkiksi opintoihin ja

urasuunnitteluun sekä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun. Ohjausta voidaan määritellä

toisaalta näiden eri osa-alueiden kautta, mutta toisaalta myös menetelmänä, jolloin ohjausta voidaan

kuvata vuoropuheluna sekä yhteisten vastausten etsimisenä. Ohjaukseen liittyykin aina läheisesti

ihmisten välinen vuorovaikutussuhde. (Mikkonen ym. 2003, 37; Kärkkäinen 2005, 24.)

Ohjauksen perimmäisenä tavoitteena on pidetty sitä, että ohjattava oppii ohjaamaan itse itseään ja näin

ohjaaja tekee itsestään vähitellen tarpeettoman (Mikkonen ym. 2003, 35). Ohjauksen tarpeissa on eroja
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opiskelijoiden välillä. Esimerkiksi erot opiskelumotivaatiossa ja opiskeluun sitoutumisessa vaikuttavat

ohjaukseen kohdistuviin odotuksiin. Ohjaustarpeissa esiintyy vaihtelua myös opiskelun eri vaiheissa.

Uudet opiskelijat kokevat opintojen aloittamisen eri tavoilla (Tiilikainen 2000) ja tämä voi tuottaa

myös erilaisia ohjauksellisia tarpeita. Tiilikaisen selvityksen mukaan yliopisto-opiskelijat kokivat

laitoksen opettajilta ja muulta henkilökunnalta saadun ohjauksen puutteelliseksi. Opiskelijat olisivat

toivoneet ohjausta opintojen suunnitteluun sekä erilaisiin opintojen aloittamiseen liittyviin

kysymyksiin.

Ahonen (1999) on puolestaan tarkastellut Turun yliopiston humanistisia ja yhteiskunnallisia aineita

opiskelevien opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta. Opiskelijat toivoivat ohjauksen olevan ennen

kaikkea käytännön asioissa ohjaamista sekä tiedollista tukemista. Ohjauksen antajina merkittävimmiksi

koettiin opiskelijatoverit ja toiseksi merkittävimpinä nähtiin opettajat. Opiskelijat olivat saaneet

ohjauksesta sekä tiedollista että käytännöllistä apua, mutta ohjaus oli koettu myös emotionaalisesti

merkittävänä. Opettajien ja opiskelijatovereiden osoittamaa kiinnostusta pidettiin kannustavana ja

tärkeänä. Säntti (1999, 77) kuitenkin muistuttaa, että opiskelutovereilta haettu apu oman

opiskelutoiminnan selkiyttämiseen ei ole aina tarkoituksen mukaista. Muut opiskelijat eivät voi korvata

esimerkiksi opettajien kokemuksellista tietoa siitä, mihin suuntaan opiskelijaa tulisi kulloinkin ohjata.

Tämän tutkimuksen kohteena olevalla kemiantekniikan osastolla ohjauksesta vastaavat opettajatutorit,

opiskelijatutorit, opintoneuvoja sekä opintosuunnittelija. Uudet opiskelijat pyritään tutustuttamaan

opinto-ohjausta antaviin henkilöihin sekä tarjolla oleviin ohjausmuotoihin mahdollisimman pian

opintojen alkaessa. Opiskelijatutorit, jotka ovat osastolla aiemmin opiskelunsa aloittaneita opiskelijoita,

antavat ohjausta uusille opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijatutorit avustavat

lukujärjestyksen suunnittelussa ja opastavat käytännön tilanteissa. Opettajatutorit sen sijaan ovat

käytettävissä koko opintojen ajan. He ovat osaston opettajia, joiden tehtävänä on auttaa opiskelijoita

opintojensa suunnittelussa sekä vastata esimerkiksi opintojaksojen sisältöjä tai suoritusjärjestyksiä

koskeviin kysymyksiin.

Opintoneuvojana toimii puolestaan opinnoissaan jo pidemmälle edennyt opiskelija, joka antaa ohjausta

viikoittain esimerkiksi opintojen suunnitteluun tai tutkintorakenteeseen liittyen. Opintoneuvojan



16

tehtäviin kuuluu myös monista ajankohtaisista asioista tai tapahtumista tiedottaminen.

Opintosuunnittelija puolestaan vastaa tutkintohallintoon liittyvästä neuvonnasta.

Usein uusien opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyy monia muutoksia, kuten itsenäistyminen ja

muutto uudelle paikkakunnalle. Tiilikaisen (2000) selvityksessä ohjauksen merkityksestä opiskelun

alussa kertoi muun muassa se, että ohjauksen todettiin olevan yhteydessä opiskelijoiden tulevaisuuteen

suuntautumiseen sekä opiskelijoiden kokemuksiin opetuksesta sekä omista opiskelutaidoista. Ohjaus

osoittautui olevan yhteydessä myös opiskelijoiden yliopistoyhteisöön sosiaalistumiseen, jota

tarkastellaan seuraavaksi.

Yliopistoon sosiaalistuminen eli integroituminen voidaan ymmärtää kiinnittymisenä muun muassa

omaan tieteenalaan, osastoon sekä yliopisto- ja opiskelijayhteisöön. Integraation kautta opiskelijalla on

mahdollisuus päästä sisälle yhteisön toimintaan ja samalla avautuvat myös mahdollisuudet

vuorovaikutukseen henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden kanssa. (Tiilikainen 2000, 84.) Toisaalta

juuri eri tahojen vuorovaikutus on integroitumisen keskeinen mahdollistaja. Yliopistoon

sosiaalistuminen on nähty opiskelijalle paitsi uutena elämänvaiheena myös kokonaisvaltaisena

elämismaailmana (Rautapuro & Väisänen 2002, 8). Tiilikainen (2000, 84) tuokin esiin, että yliopistoon

integroitumisessa ja sosiaalistumisessa ei ole kyse muusta elämästä irrallaan olevasta ilmiöstä. Aittola

ja Aittola (1985) ovat tarkastelleet yliopisto-opiskelun mielekkyyden kokemista sekä opiskelijoiden

elämismaailman perusrakenteita. Heidän mukaansa opiskelijan elämismaailman perusrakenteet

muodostavat kokonaisuuden, jossa jokapäiväinen elämä ja opiskelu pääasiassa tapahtuvat.

Elementteinä ovat elämäntilanne, opiskelutilanne, opiskeltavat asiat ja niiden mielekkyyden

kokeminen. Kyse on siis elämänympäristöstä sekä yksilön sisäisesti kokemasta maailmasta.

Yliopistoon integroitumisen tarkastelussa on keskeisenä paitsi opiskelija ja hänen elämismaailmansa

myös ympäristö, jossa opiskelu tapahtuu. Lindblom-Ylänne, Lonka ja Slotte (2001, 88) määrittelevät

oppimisympäristön tarkoittavan fyysistä ja sosiaalista ympäristöä, jossa opiskelija opiskelee.

Käsitteeseen sisältyy siis tila, opettaja- ja opiskelijayhteisöt sekä opetus- ja opiskelukäytännöt.

Perinteinen mielikuva yliopistosta oppimisympäristönä kiteytyy usein luento-opetukseen, mutta

todellisuudessa yliopisto on ympäristönä monipuolisempi ja vaihtelua ilmenee usein eri yliopistojen,

alojen ja tiedekuntien välillä. Kuittinen ym. (1990, 1) tarkastelevat opintoilmapiiriä ja määrittelevät sen
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sisältävän laitoksen tai osaston pedagogisen panostuksen, tieteellisen tason, opiskelijoiden tavan

osallistua, keskusteluilmapiirin ja opettajien tavan opettaa. Peltonen ja Ruohotie (1992) puhuvat

organisaation ilmapiiristä, mutta samoja rakenteita voidaan soveltaa myös yliopistokontekstiin.

Ilmapiirin voidaan nähdä muotoutuvan toisaalta organisaatioon liittyvien tekijöiden ja toisaalta

yksilöllisten ominaisuuksien kautta. Organisaatioon liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi organisaation

koko, kulttuuri ja toimintaa ohjaavat tavoitteet, kun taas yksilöllisenä tekijänä on yksilön

persoonallisuus. Opiskelijoiden ja opettajien tekemät havainnot opiskeluympäristöstä määrittävät

ilmapiiriä. Ilmapiiri on yhteydessä motivaatioon, tyytyväisyyteen ja työn tuloksiin. Sillä on vaikutusta

esimerkiksi siihen, kuinka palkitsevaksi oma toiminta koetaan tai kuinka todennäköisenä pidetään

opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Peltonen & Ruohotie 1992, 37–38.)

Opiskelijan ja opiskeluyhteisön välinen suhde alkaa muotoutua jo opintojen ensimmäisestä päivästä

lähtien. Säntin (1999, 73) mukaan heti opintojen alussa on olennaista panostaa ”intiimiin tunnelmaan”,

jonka avulla opiskelijoilla olisi mahdollisuus kokea olevansa osa omaa laitosta tai osastoa. Hänen

mukaansa esimerkiksi epävirallisilla kahvi- ja tutustumistilaisuuksilla on tässä suuri merkitys.

Opintojen edetessä opiskelijat tulisi tutustuttaa myös laitoksen tai osaston tutkimustoimintaan tarjoten

mahdollisuuksien mukaan myös tilaisuuksia osallistua siihen. Tämä loisi jatkumon, joka alkaisi

epävirallisten kontaktien luomisella edeten yhdessä toimimiseen. Yhteistoiminnallisuuden etuna on

myös alaan liittyvän identiteetin välittyminen aidoissa tilanteissa. (Säntti 1999, 73–74.)

Rautapuron ja Väisäsen (2002, 6-20) mukaan sekä akateeminen että sosiaalinen sopeutuminen

yliopistoon edistävät opiskeluun sitoutumista. Joensuun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan

sitoutuminen puolestaan ennustaa opinnoissa pysymistä, tyytyväisyyttä ja hyvää opintomenestystä.

Sopeutuminen ja sitoutuminen ovat yhteydessä myös opiskelijoiden lähtökohtiin, tavoitteisiin ja

odotuksiin suhteessa yliopisto-opintoihin. Sitoutumiseen vaikuttavat opiskelijan henkilökohtaiset

tekijät sekä oppimisympäristötekijät, kuten ohjaus ja sosiaalinen tuki. Sitoutuminen voi myös vaihdella

opintojen eri vaiheissa.

Opintojen ohjaus ja yliopistoon integroituminen ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, sillä ohjaus

perustuu vuorovaikutukseen ja tämä taas edistää sosiaalista integraatiota. Parhaimmillaan esimerkiksi

tutoroinnin ja muun opintojen ohjauksen kautta uudet opiskelijat saavat luotua heti opintojen alussa
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kestäviä vuorovaikutussuhteita niin henkilökuntaan kuin muihin opiskelijoihinkin. Onnistunut ohjaus

sekä integroituminen yliopistoon luovat innostavaa opiskeluilmapiiriä, joka taas lisää muun muassa

tyytyväisyyttä opiskeluun. (Kärkkäinen 2005, 27.) Nämä tekijät voivat vaikuttaa myös opiskelu-

motivaatioon positiivisesti.

2.3.2 Arviointi ja palaute

Opintoja suorittaessaan opiskelijat ovat jatkuvan arvioinnin kohteena. Arviointi ilmenee korkea-

koulutasolla lähinnä arvosanojen muodossa, joita saadaan tenttisuorituksista, seminaariesityksistä,

harjoitustöistä sekä tutkielmista (Nevgi 1998, 4). Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2005, 106)

määrittelevät arvioinnille kolme keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen ja tärkein arvioinnin tavoite on

oppimisen ohjaaminen ja tukeminen. Omasta oppimisesta saadun palautteen avulla voidaan tarkastella

omia vahvuuksia ja heikkouksia, joka on keskeistä esimerkiksi itsearviointitaitojen kehittämisessä.

Myös motivaatiota syvälliseen opiskeluun on mahdollista tukea, kun opiskelija esimerkiksi tietää, että

kokeesta ei ole mahdollista selvitä pelkällä kirjatiedon toistamisella. Toinen arvioinnin tavoite on niin

sanottu kontrollitavoite, jonka ensisijainen tehtävä on opiskelijan edistymisen kontrollointi.

Tyypillisimmin arvioinnin avulla kontrolloidaan tentistä suoriutumista, mahdollisuuksia opintojen

jatkamiseen tai lupaa toimia tulevassa ammatissa. Kontrollitavoite voi myös ylikorostua, mikäli

arvioinnin tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu opiskelijoiden työnteon varmistaminen. Tällaisissa

tilanteissa on vaarana opiskelijoiden muuttuminen liian ulkoaohjautuviksi, jolloin sisäisen motivaation

kehittyminen heikentyy. Kolmantena arvioinnin tavoitteena Hakkarainen ym. näkevät opetuksen

kehittämisen. Sen sijaan, että opiskelijoiden antamat ”huonot vastaukset” nähtäisiin opiskelijoiden

tyhmyytenä tai laiskuutena, voivat ne antaa tärkeää palautetta opetuksen onnistumisesta. Tällainen

arviointi toimii palautteen tavoin ja antaa välineitä pohtia muun muassa opetuksen heikkouksia ja

vahvuuksia.

Räisäsen ja Friskin (1996, 12–16) mukaan arviointi kuvastaa arvoja, ihmiskäsitystä, moraalia ja

etiikkaa, sekä käsityksiä oppimisesta ja tiedosta. Arvioinnin tehtäviksi he puolestaan asettavat

oppimisen ohjaamisen, kontrolloinnin, valikoinnin, motivoinnin, kehittävyyden ja ennustavuuden.

Tässä yhteydessä he myös tarkastelevat arvioinnin ja arvostelun käsitteellisiä eroja ja toteavat, että

arvostelukeskeinen arviointi painottaa kontrolliin ja valikointiin liittyvää tehtävää, kun taas arvioinnissa
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painottuu ohjaaminen, motivointi ja kehittäminen. Viimeisimpänä mainitut tehtävät voidaan liittää

lähinnä prosessiarviointiin, jolloin arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, motivoimaan opiskelijaa

opiskeluun ja toisaalta motivoimaan myös opettajaa saamaan palautetta opetuksen ja arvioinnin

kehittämiseen.

Opiskelijan saamalla palautteella tarkoitetaan yleisesti omasta opiskelusta ja oppimisesta saatua

informaatiota. Palautteen avulla opiskelijan on mahdollista esimerkiksi arvioida, onko hän saavuttanut

asettamansa tavoitteet. Ruohotie (2002, 62–63) tiivistääkin palautteen tärkeyden todeten, että se

helpottaa oppimista, auttaa toimimaan asetettujen tavoitteiden suunnassa, lisää motivaatiota asettaa

aiempaa korkeampia tavoitteita ja mahdollistaa virheiden tunnistamisen. Positiivinen palaute myös

voimistaa tarvetta suoriutua sekä lisää sisäistä motivaatiota. Palautteen avulla voidaan parantaa

opiskelijan itsetuntemusta sekä lisätä halua tehdä itsearviointia. Ruohotie (mt. 63) kuitenkin tuo esiin,

että palautteen teho on riippuvainen siitä, miten selkeää, spesifistä ja puolueetonta palaute on.

Ruohotien (1998, 75) mukaan opiskelijat käyttävät palauteprosesseja motivoidakseen itseään. Omista

kokemuksista pyritään ottamaan oppia ja samalla pyritään ennakoimaan käyttäytymisen tuloksia ja

seuraamuksia. Palautetta on tärkeä saada eri lähteistä ja toisaalta myös eri näkökulmista. Yleisin

opiskelijan saama palautteen muoto on tuloksiin liittyvä palaute, joka pääasiassa osoittaa, missä määrin

tulokset vastaavat ulkoa annettuja kriteereitä. Tavoitteeseen liittyvän palautteen avulla puolestaan

arvioidaan yksilön etenemistä tehtävässään.  (Mt. 75–76.) Pyrkimys oppimisen tukemiseen korostuu

erityisesti, kun itsearvioinnin taitoja ja oppimaan oppimisen merkitystä pidetään tärkeinä. Palautteen

saaminen jo oppimisprosessin aikana on tärkeää, sillä väärinymmärrysten tai korjausehdotusten

esiintuominen vasta kurssin tai opintojakson päättyessä on asioiden korjaamisen kannalta hieman liian

myöhäistä.

Palaute voidaan nähdä opiskelijan toiminnan kehittämisen välineenä, mutta se on myös keskeinen

työkalu opetukseen ja oppimiseen liittyvän toiminnan kehittämisessä. Parjasen (2003, 10) mukaan

yliopistomaailmassa toimiikin käytännössä usein vain yksi palauteyhteys ja se on opiskelijan

opettajalleen antama palaute, joka sekin annetaan usein pyynnöstä. Tämäkin suhde voi jäädä

yksisuuntaiseksi, eikä palaute palaa opettajalta takaisin opiskelijalle. Usein opiskelijoilta kerätty

palaute kohdistuu opetusjärjestelyjen onnistumiseen, jolloin tyypillisimmin opiskelijoita pyydetään
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arvioimaan tyytyväisyyttään opetukseen. Koulutusorganisaatiossa tapahtuvan toiminnan kehittämiseen

tarvitaan kuitenkin merkittävissä määrin tietoa myös opiskelijan toiminnasta sekä oppimistoiminnan

tuloksista. (Karjalainen 2005, 16.) Karjalaisen mukaan palautteen keruun tulisikin aina painottua

oppimisen ja opiskelijan toiminnan sekä opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön tarkasteluun. Hänen

mukaansa palautteen kerääminen tulisi toteuttaa siten, että oppimista voidaan seurata jo kurssien

aikana.

Parjasen (2003, 8-9) mukaan yliopistolaitoksessa esiintyvien oppimisen esteiden tarkastelussa yhtenä

keskeisenä kysymyksenä on, kuinka opettajan tai laitoksen keräämä opiskelijapalaute siirtyy eteenpäin

ja kuinka sitä hyödynnetään. Palautejärjestelmän interaktiivisuus olisi tavoiteltavaa, mutta sen

toteuttaminen yliopistojen arkipäivässä on ilmeisen vaikeaa. Parjasen mukaan on kuitenkin

esimerkkejä, joissa palautejärjestelmä on onnistuttu tekemään toimivaksi siten, että ehdotusten

kulkukaaviot on tehty opiskelijoille näkyviksi.

Arviointi on yksi keskeisimmistä oppimistilanteisiin sekä yksilöllisiin strategioihin ja motivaatioon

vaikuttavista tekijöistä (Tynjälä 1999, 109). Arvioinnin ja palautteen keskeinen merkitys voidaan

kiteyttää opiskelijan saamaan tietoon omasta oppimisestaan ja toiminnastaan sekä vastaavasti opettajan

saamaan informaatioon antamastaan opetuksesta. Tätä kautta molempien on mahdollista kehittää ja

hallita omaa toimintaansa. Arvioinnin ja palautteen monipuolinen tarkastelu ja niiden sisältämien

mahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeää, kun tarkoituksena on oppimis- ja opetustoiminnan

kehittäminen sekä mahdollisesti myös opiskelumotivaation edistäminen.
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3 Opiskelija

Nykypäivän opiskelijasta on vaikea tehdä tarkkaa luokitusta, sillä opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen

joukko. Aikaisemmin opiskelijoita yhdisti esimerkiksi samantyyppinen kasvuympäristö sekä

lähtökohdat, mutta näin ei ole enää. Korkeakoulutuksen massoittumisen seurauksena yliopisto on lähes

kaikkien ulottuvilla.

Opetusministeriön KOTA-tietokannan (2006) mukaan vuonna 2005 maassamme oli yhteensä noin

175 000 yliopisto-opiskelijaa. Suurin osa teknillisten yliopistojen opiskelijoista on ylioppilastutkinnon

suorittaneita. Vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten nuorison kouluttautuminen oli jakautunut melko

selkeästi eritasoisiin koulutusväyliin, jotka avasivat ja sulkivat opiskelijan mahdollisuuksia erilaisiin

ammatteihin ja oppilaitoksiin. Sen lisäksi, että tietty koulutus määritteli paljolti yksilön tulevaisuutta

työn ja koulutuksen saralla, opiskelun tunnusmerkkinä voitiin pitää myös sen etenemistä lineaarisesti

henkilön iän mukaan. Tänä päivänä sen sijaan on yleistä, että opintoja ei jatketa suoraan esimerkiksi

ylioppilaaksi tulon jälkeen. Yhä edelleen suurin osa opiskelijoista on nuoria, mutta kasvava joukko

aloittaa opintonsa vasta aikuisiällä oltuaan jo työelämässä. (Mäkinen 2003, 8-9.)

Koulutuksen merkitys ihmisen elämänkulun määrittäjänä on suuri. Yksilöllä voi olla selkeitä intressejä

ja päämääriä suhteessa koulutukseen, mutta tiettyyn koulutukseen päätyminen ei kuitenkaan aina ole

vain yksilöstä lähtevä, omaehtoinen prosessi. Oman opiskelualan ja -paikan löytäminen sekä

korkeakouluun hakeminen voi olla monelle hyvin pitkä prosessi. (Vuorinen & Valkonen 2003, 31–33.)

Tietyistä opiskelupaikoista kilpailu on kovaa, toisiin taas pääsee helpommin. Opiskelupaikan valinnan

sijaan voitaisiinkin puhua valikoitumisesta. Korkeakoululaitos pyrkii valikoimaan opiskelijat siten, että

opintoihin saadaan mahdollisimman lahjakkain ja motivoitunein opiskelija-aines. Koulutuspaikkojen

kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta muotoutuu kilpailumallinen valintaprosessi, jossa opiskelemaan

pyrkivien opiskelumotivaatio tulee välillisesti mitatuksi, sillä aiheesta eniten kiinnostuneet

valintakokeisiin osallistujat todennäköisesti myös panostavat eniten kokeeseen paikan saadakseen.

(Nevgi 1998, 1-2.)

Osa yliopisto-opiskelijoista on sellaisia, jotka ovat jo pienestä pitäen tienneet ”mikä minusta tulee

isona” ja tietoisesti pyrkineet tähän päämäärään. Toisaalta on opiskelijoita, joilla ei opintojen

alkaessakaan ole selkeää käsitystä siitä, miksi on päätynyt juuri tiettyyn paikkaan. Vanhempien
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asettamilla odotuksilla on todettu olevan suuri merkitys lasten alavalintaan liittyvissä päätöksissä.

Toisaalta on kyse myös opiskelijan omista odotuksista, jotka ovat muotoutuneet monien tekijöiden

kautta. Opiskelijan odotuksiin, tavoitteisiin ja valintoihin ovat saattaneet vaikuttaa esimerkiksi

vanhempien koulutustaso ja heiltä saadut piilevät odotukset tai ystävien ja muiden läheisten tekemät

koulutusvalinnat. (Mäkinen 2003, 19–20.)

Yliopistoissa opiskelee hyvin erilaisista lähtökohdista olevia opiskelijoita. Opiskelijat poikkeavat

yliopistoon tullessaan toisistaan muun muassa elämänkokemuksiltaan sekä oppimissaavutuksiltaan

(Fazey & Fazey 2001, 345). Eroja esiintyy myös aiemmassa tietopohjassa sekä oppimisvalmiuksissa.

Opiskelijoiden erilaiset taustat, aiemmat kokemukset ja erilaiset tiettyyn opiskelupaikkaan päätymisen

reitit luovat tilanteen, jossa opiskelijoiden opiskelumotivaatio, opiskelun tavoitteet ja odotukset

opintoja kohtaan vaihtelevat. Kaikki tämä asettaa uudenlaisia haasteita yliopisto-opetukselle.

3.1 Opiskeluorientaatiot ja oppimisstrategiat

Opiskelijoilla voidaan nähdä olevan taipumus omaksua tietty lähestymistapa tilanteesta tai kontekstista

riippumatta. Näitä melko pysyviä taipumuksia voidaan kutsua opiskeluorientaatioiksi. Olkinuoran ja

Mäkisen (1999, 31) mukaan aiemmin opiskelumotivaatiotutkimuksen piirissä keskityttiin

tarkastelemaan ja erottelemaan erilaisia ongelmanratkaisu- ja ajattelustrategioita, joita opiskelijat

käyttävät oppimistehtäviä ratkoessaan. Nykyään tarkastelu on laajentunut yleisiin opiskeluasenteisiin

sekä tilanneorientaatioihin, jotka ovat puolestaan varsin sidoksissa kontekstiin. Tynjälä (1999, 116)

määrittelee opiskeluorientaatioiden viittaavan ”henkilökohtaisiin tavoitteisiin, intentioihin, motiiveihin,

odotuksiin ja asenteisiin, jotka ohjaavat opiskelu- ja oppimistoimintoja”. Lindblom-Ylänteen, Nevgin

ja Kaivolan (2003, 123) mukaan kyse on niistä tekijöistä, jotka ilmaisevat opiskelijan henkilökohtaisen

suhteen esimerkiksi tiettyyn kurssiin tai yliopisto-opiskeluun laajemmin.

Mäkinen ja Olkinuora (2002, 22) puhuvat yleisorientaatiosta, jonka he hieman vaikeaselkoisesti

määrittelevät kuvastavan suhteellisen pysyvää, opiskelijan henkilökohtaisista merkitysrakenteista

muodostuvaa tulkintakehikkoa, jonka avulla opiskelija suhteuttaa opiskelun osana muuta

elämänkenttäänsä. Yleisorientaation kautta opiskelu saa siis yksilöllisiä merkityksiä, jolloin

orientoitumisella voidaan Mäkisen ja Olkinuoran mukaan olettaa olevan yhteyksiä myös

opiskelustrategisiin valintoihin. Yleisorientaatioiden on osoitettu olevan yhteydessä opiskelijoiden
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perhetaustoihin, opintojen etenemiseen, opiskeluympäristön kokemiseen ja myös opiskelijoiden

asiantuntijuuden kehittymiseen. (Mäkinen & Olkinuora 2002, 22.)

Yksi tapa lähestyä opiskelijoiden erilaisia orientaatioita on jaotella opiskelijat orientaatiotyypeiltään

neljään ryhmään, joita ovat akateeminen, ammatillinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen

orientoituminen. Nämä opiskelijaryhmät on jaotellut Taylor (ks. Entwistle 1988; Lindblom–Ylänne,

Nevgi & Kaivola 2003, 124) 1980-luvun alussa. Lyhyesti kuvailtuna akateemisesti orientoituneet

opiskelijat ovat kiinnostuneita tutkimuksesta ja yliopistollisesta työurasta. Ammatillisesti orien-

toituneiden opiskelijoiden päämääränä on ammatin ja työpaikan saaminen valmistumisen jälkeen.

Henkilökohtainen kehitys opiskeluaikana on tavoitteena omaan kehitykseensä orientoituneilla

opiskelijoilla, siinä missä sosiaalisesti orientoituneet opiskelijat painottavat opiskelijaelämän sosiaalista

puolta. Nämä neljä koulutuksellista orientaatiota voidaan Entwistlen (1988, 23) mukaan nähdä myös

erilaisina motivaation muotoina. Tynjälä (1999, 117) esittelee vastaavan jaottelun, mutta tuo esiin, että

akateeminen, ammatillinen ja persoonallinen (vrt. henkilökohtainen) orientaatio on mahdollista jakaa

edelleen ulkoiseen ja sisäiseen komponenttiin. Ulkoinen akateeminen orientaatio liittyy

koulutusportaikolla etenemiseen, siinä missä sisäinen akateeminen orientaatio viittaa opiskeluun

asioiden itsensä takia. Kun opiskelijan tärkeimpänä opiskelumotiivina on tietyn ammatillisen

pätevyyden saavuttaminen, voidaan puhua ulkoisesta ammatillisesta orientaatiosta. Sisäisestä

ammatillisesta orientaatiosta on kyse silloin, kun pyritään oppimaan mahdollisimman hyvä

ammattitaito. Myös henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen pyrkimys voidaan Tynjälän mukaan jakaa

sisäiseen ja ulkoiseen orientaatioon. Ulkoinen persoonallinen orientaatio kuvastaa tilannetta, jossa kyse

on menneiden epäonnistumisten kompensaatiosta. Pyrkimys uusien haasteiden kohtaamiseen ja omien

näköalojen laajentamiseen voidaan puolestaan nähdä sisäiseksi persoonalliseksi orientaatioksi.

Edellä kuvattua moninaista orientoitumiseen liittyvää luokittelua on hyvin vaikea toteuttaa yksittäisten

opiskelijoiden kohdalla. Ne kuvastavat kuitenkin sitä opiskelijoiden pyrkimysten, asenteiden ja

odotusten kirjoa, jotka voivat olla ohjaamassa opiskelutoimintaa ja opiskeluun motivoitumista.

Olkinuora ja Mäkinen (1999, 31) tuovat esiin kaksi selkeämmin eroteltavissa olevaa

orientaatiotaipumusta. Koulutus voidaan nähdä itseisarvoisena tavoitteena, jolloin voidaan puhua

teoriaorientoituneesta tai akateemisesta asenteesta. Toisessa ääripäässä suuntautumista edustaa

ammattiorientoitunut eli käytännöllinen asenne.
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Yksi keskeinen oppimistutkimuksen alue on erilaisten oppimistyylien ja -strategioiden tarkastelu.

Yksilöt oppivat ja opiskelevat eri tavoin ja näitä eroja on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Tämän aihepiirin

yhteydessä käytetyssä terminologiassa on eroja, mutta jonkinlaista käsitteenmäärittelyä on kuitenkin

mahdollista tehdä. Oppimisstrategioilla viitataan useimmiten niihin tapoihin ja keinoihin, joilla

opiskelija suorittaa annetun tehtävän. Oppimistyylillä taas tarkoitetaan pysyvämpää taipumusta käyttää

tietynlaisia strategioita. (Tynjälä 1999, 111–112.)

Oppimisstrategiat muodostuvat oppimiseen liittyvästä ajatustyöstä sekä näkyvästä toiminnasta, jota

tehdään oppimisen eteen. Oppimisstrategiat voidaan nähdä melko pysyvinä yksilön persoonallisuuteen

ja älykkyyteen liittyvinä toimintamalleina, mutta tärkeää on tiedostaa myös niiden

kontekstisidonnainen luonne. Tärkeä osa opiskelussa menestymistä on opintovaatimusten tarkkailu eri

tilanteissa sekä oppimisstrategioiden sopeuttaminen niihin. Esimerkiksi jos opettaja arvostaa

käsiteltyjen asioiden sisäistämistä, ja ottaa sen huomioon myös arvostelussa, pyrkii opiskelija

todennäköisesti ymmärtävään strategiaan. (Mäkinen 2003, 37.) Opettaja voi siis jossain määrin

vaikuttaa toiminnallaan opiskelijan käyttämiin opiskelustrategioihin ja esimerkiksi arvioinnin kautta

suunnata opiskelijan tapaa omaksua tietoa (Tynjälä 1999, 109). Näin ollen esimerkiksi Peltonen ja

Ruohotie (1992, 117) korostavat, että opettajan tulisi tiedostaa millaista opiskelutyyliä hän

toiminnassaan edellyttää tai ehkä tiedostamattaankin edesauttaa.

Kauppilan (2003, 50) mukaan syynä heikkoon opiskelumotivaatioon voivat olla opiskelijan

kehittymättömät opiskelustrategiat. Strategiat voivat olla kaavoittuneita, jolloin niiden avulla ei ole

mahdollista ratkaista eteen tulevia ongelmia. Heikkilän, Niemisen ja Saurin (2003, 142–143)

kokemusten mukaan tiedon käsittelyyn liittyviä ongelmia esiintyy myös pitkälle opinnoissaan

edenneillä opiskelijoilla. Vaikka opiskelija olisikin pärjännyt opintojen alkuvaiheessa puutteellisilla

valmiuksilla, voivat ongelmat kasautua opintojen vaikeutuessa ja heikentää myös opiskelumotivaatiota.

Ihmisen odotukset, päämäärät ja tavoitteet ovat keskeisessä asemassa suuntaamassa ihmisen toimintaa

ja opiskelussa nämä voivat ohjata myös oppimisstrategisia valintoja. Opiskelija voi tarkastella omaa

orientoitumistaan esimerkiksi pohtimalla, miksi opiskelee tai mitä opiskelu itselle merkitsee.

Opiskeluun orientoitumisesta puhuttaessa liikutaan koko opiskelun kannalta erittäin merkityksellisellä

alueella, jolla voidaan todeta olevan läheinen yhteys myös opiskelumotivaatioon.
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3.2 Oppimisen itsesäätely

Itsesäätelyllä viitataan opiskelijan tahdonalaiseen kontrolliin sekä motivaatiota sääteleviin tekijöihin.

Tahdonalaiset prosessit liittyvät esimerkiksi tehtävän hallintaan sekä opiskelijan oman itsensä, eli

minän hallintaan. Kyse on tavoitteiden toteuttamisesta. Motivaatioon liittyvät prosessit viittaavat

puolestaan opiskelijan orientaatioon sekä itseä koskeviin arvioihin eli esimerkiksi opiskelijan

uskomuksiin omista kyvyistä. (Ruohotie & Nokelainen 2002, 18.) Kyky itsesäätelyyn on ihmisen

toiminnalle tunnusomaista, joka näkyy muun muassa siinä, että itselle asetetaan tavoitetasoja, omia

tekoja arvioidaan ja omaa toimintaa pyritään palkitsemaan (Ruohotie 1998, 74).

Lindblom-Ylänne, Lonka ja Slotte (2001, 112) kuvailevat itsesäätelyyn kykenevää opiskelijaa

sellaiseksi, joka asettaa itse opiskelutavoitteensa ja kykenee ylläpitämään motivaatiotaan. Itsesäätelyn

hallitseva opiskelija tuntee osaamisalueensa ja vastaavasti myös tunnistaa, mikä hänelle on vaikeaa.

Tällaisen vastuuta ottavan opiskelijan vastakohtana voidaan nähdä ulkoa ohjautuva opiskelija, joka

tukeutuu muihin sekä tiedon rakentamisen että toiminnan tasolla. Ulkoa ohjautuva opiskelija ei ota

vastuuta oppimisestaan, vaan esimerkiksi epäonnistuessaan näkee vian oman toiminnan sijasta

opettajassa tai oppikirjassa. Alasta ja opiskeluvaiheesta riippumatta oppimisen itsesäätelyn kyvyn on

nähty johtavan parempaan opiskelumenestykseen. (Lindblom-Ylänne ym. 2001, 112–113.)

Ruohotien (1998, 74–75) mukaan motivaatio on riippuvainen opiskelijan itsesäätelykyvystä ja etenkin

harkitsevasta itsetietoisuudesta, joka mahdollistaa omien kokemusten sekä ajatusprosessien

analysoinnin. Itsesäätely kytkee oppimiseen motivaation sekä tavoitteet. Esimerkiksi Kauppilan (2003,

84) mukaan itsenäinen tavoitteiden asettelu luo perustan motivaatiolle. Itsesäätelyn avulla tietoa

sovelletaan omaan käyttöön ja tietoon lisätään myös henkilökohtaisia merkityksiä (Ruohotie 1998, 75).

Henkilökohtaisten merkitysten on taas monessa yhteydessä todettu olevan motivoitumisen kannalta

tärkeitä.

Ruohotien ja Nokelaisen (2002, 27) mukaan opetusjärjestelyjen tulisi tukea itsesäätelytaitojen

omaksumista sekä itsearviointia. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi sillä, että opiskelijat tekevät itse

opiskelusuunnitelmansa ja vastaavat siitä. Opiskelijoiden olisi hyvä myös itse arvioida omaa
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oppimistaan sekä työskennellä yhdessä muiden kanssa. Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus valita

myös itse oppisisältöjä.

3.3 Opiskelijan taustat

Myös opiskelijoiden taustoilla voi olla merkittävä rooli opiskelijan motivoitumisessa. Tähän liittyvät

esimerkiksi asenteet, jotka vallitsevat opiskelijan perheessä tai lähipiirissä ja joita myös opiskelija on

elämänsä varrella omaksunut. Opiskelijan taustojen ja myös sieltä kumpuavien asenteiden vaikutukset

yksilön toimintaan, käyttäytymiseen ja esimerkiksi valintojen tekemiseen voivat olla hyvin

monimuotoisia. Olkinuoran ja Mäkisen (1999, 11–58) mukaan amerikkalaistutkimukset osoittavat, että

opintomenestyksellä ja myös esimerkiksi opintojen keskeyttämisellä on selkeästi havaitut yhteydet

opiskelijan perheen taloudelliseen asemaan ja sen kanssa yhteydessä olevaan sosiaaliseen pääomaan.

Sosiaalinen ja akateeminen sopeutuminen kouluun, sekä tätä kautta syntyvä opiskeluun sitoutuminen,

ovat tärkeitä opintomenestyksen indikaattoreita. Tässä yhteydessä on perinteisesti korostettu

vanhemmilta saadun tuen ja kannustuksen sekä kodin koulumenestykselle asettamien odotusten

merkitystä.

Pierre Bourdieun teoria symbolisesta pääomasta tuo esiin opiskelijan sosiokulttuurisen taustan

vaikutukset opintomenestykseen. Bourdieu on sitä mieltä, että opiskelussa ilmeneviä saavutuseroja ei

voida selittää pelkästään opiskelijoiden kyvykkyyseroilla tai vanhempien sosioekonomisella asemalla,

vaan tähän tarvitaan kulttuuripääoman käsitettä. Bourdieu kehitti kulttuuripääoman käsitettä tutkiessaan

eri sosiaaliluokista lähtöisin olevien lasten eroja koulumenestyksessä. Bourdieu vastustaa yleistä

käsitystä lahjakkuuserojen luonnollisuudesta, sillä hänen mukaansa lahjakkuudeksi kutsuttu

koulukyvykkyys on seurausta perheen tekemistä investoinneista, joiden kautta perheen kulttuuripääoma

siirtyy sukupolvelta toiselle. (Olkinuora & Mäkinen 1999; Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2001.)

Yksinkertaistetusti kyse on esimerkiksi perheen kulttuuriharrastuksista tai kodissa vallitsevasta

opiskelua ja koulutusta tukevasta sekä kannustavasta toiminnasta.

Mäkisen (1999, 60–61) mukaan perhetaustan merkitystä on mahdollista arvioida monilla eri tavoilla ja

tasoilla. Mäkinen viittaa tutkimuksiin, jotka ovat tarkastelleet perhetaustan vaikutuksia oppimiseen ja

opiskeluun. Esimerkiksi Smith kumppaneineen on päätynyt tuloksiin, joiden mukaan opiskelu-

valintoihin vaikuttavat erityisesti vanhempien odotukset, mutta myös perheen sosiaalinen pääoma sekä
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vanhempien koulutustaso. Perhetaustoilla on vaikutusta siihen, millaiseksi opiskelija kokee itsensä

osana opiskeluyhteisöä ja kuinka hän näkee koulutussysteemin hyödyt. Nämä asiat vaikuttavat

puolestaan opiskelumotivaatioon sekä saavutuksiin.

Perheen arvomaailman lisäksi Mäkisen (1999, 61) mukaan myös vanhempien sosiaalinen aktiivisuus

näkyy jälkeläisten koulu- ja opiskelumenestyksessä. Sosiaalisen pääoman ja perhetaustan yhteyttä

oppimisen ja opiskelun sujumiseen tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeä muistaa, että eri maissa tehtyjen

tutkimusten yleistettävyys ei ole aina lainkaan suoraviivaista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa

perhetaustassa nousee raha huomattavasti keskeisempään asemaan suhteessa opiskeluun kuin

esimerkiksi Suomessa, jossa kouluttautuminen ei ole kiinni juurikaan rahasta.

Vaikka yliopisto-opiskelijat eivät Suomessa enää tulekaan selkeästi tietyistä osista väestöä, voi

opiskelijoiden taustojen tarkastelu olla kuitenkin mielenkiintoista. Opiskelun aloittaminen merkitsee

uudenlaista elämänvaihetta ja muun muassa siihen sopeutumista voidaan lähestyä kiinnittämällä

huomiota yksilön lähtökohtiin. Opiskelijan lähipiirin vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi erilaisina

tukemisen muotoina.

3.4 Opiskelu ja työelämä

Vaikka opiskelu on yleensä hyvin keskeisessä roolissa opiskelijan elämässä, on sen vastapainona

kuitenkin aina opiskelun ulkopuolinen elämä. Opiskeleminen, ihmissuhteet, vapaa-aika ja usein myös

työelämä kilpailevat opiskelijan ajasta ja huomiosta. Tasapainon löytäminen näiden välille ei

välttämättä ole aina helppoa. Säntti (1999, 72) kuitenkin korostaa, että opiskelijalle on eduksi, että hän

toimii opiskelunsa lisäksi myös muilla kentillä. Ne tuovat mielekkyyttä opiskelumaailmaan ja auttavat

jaksamaan niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Opiskelun ja työelämän välinen kuilu on kaventunut, joka näkyy muun muassa opiskelijoiden

lisääntyneenä työssäkäyntinä opintojen ohella. Tilastokeskuksen (2006) mukaan hieman yli puolet

korkeakouluopiskelijoista työskentelee opintojensa ohessa. Opiskeluajassa ja työelämässä on

nähtävissä samankaltaistumista myös siinä, että väliaikaisuus on tullut osaksi työelämää lyhyiden

työsuhteiden muodossa. Toisaalta myös jatkuvan oppimisen ideaali hälventää opiskelun ja työelämän

välistä rajanvetoa. (Säntti 1999, 8.)
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Murtonen (2004, 83) toteaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden

käsitysten poikkeavan siinä, mitä ovat työelämässä tarvittavat taidot. Tämä voi tarkoittaa sitä, että

muodollinen koulutus ei aina pysty antamaan opiskelijoille realistisia käsityksiä koskien työelämää.

Ongelmallisimpia ovat koulutusohjelmat, joista ei suoraan valmistu mihinkään ammattiin. Epäselvyys

tulevaisuuden työkentästä voi Mäkisen (2004, 58–68) mukaan omalta osaltaan heikentää

opiskelumotivaatiota. Uravalintaan liittyvät kysymykset ovat ratkaisevassa asemassa opintoihin

sitoutumisessa. Rautapuron ja Väisäsen (2002, 6-20) mukaan opiskelijoita tulisikin ohjata entistä

enemmän juuri uravalintaan liittyvissä kysymyksissä. Tässä yhteydessä opiskelijoiden motiivien

selkiyttäminen on tärkeää. Opintojen laatu ja tarkoituksenmukainen opetus, myös ammatillisessa

mielessä, auttavat opiskelijoita sitoutumaan oman alansa opintoihin.

Työelämässä tarvitaan myös sellaisia tietoja ja taitoja, joita muodollisen koulutuksen on vaikea tarjota

ilman kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa. Samalla korkeakoulutus vastaavasti pyrkii antamaan

sellaisia valmiuksia, jotka liittyvät esimerkiksi yleisiin ajattelu- ja kommunikaatiotaitoihin, joita ei

välttämättä olisi mahdollista omaksua pelkästään työelämässä toimimalla. (Tynjälä, Välimaa &

Murtonen 2004, 6.) Yliopistojen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön voidaan siis todeta olevan

hyödyllistä molemmille osapuolille (Mäkinen 2004, 73). Yliopiston on mahdollista saada hyödyllistä

tietoa työelämän tarpeista ja kehittää tätä kautta annettavaa opetusta vastaamaan ajankohtaisia ja tulevia

haasteita. Työnantajat saavat vastaavasti hyödyn saadessaan mahdollisesti paremmin koulutettuja

työntekijöitä. Yhteistyö mahdollistaa opiskelijan näkökulmasta myös verkostoitumisen (ks. Olkinuora

& Mäkinen 1999, 23–24)  jo opiskeluvaiheessa ja myös mahdollisuudet työllistymiseen voivat

parantua.

Mäkinen (2004) on tutkinut opiskelijoiden ammattikuvan kehittymistä humanistisessa, matemaattis-

luonnontieteellisessä, yhteiskuntatieteellisessä ja lääketieteen koulutuksessa. Hänen haastattelemista

opiskelijoista suurimmalla osalla ei ollut lainkaan tai vain vähän tietoa yliopisto-opiskelusta ennen

opiskelun aloittamista. Myös kuva tulevaisuuden työtehtävistä oli epäselvä. Vielä opiskelun

kolmantenakin vuotena vain hieman yli kolmasosalla oli tähtäimessään tietty ammatti tai ala. Mäkisen

tekemässä haastattelututkimuksessa vajaa neljännes opiskelijoista oli sitä mieltä, että koulutuksesta ei

saa riittävästi valmiuksia työelämää varten. Opintoja pidettiin teoreettisina ja käytännöstä irrallisina,

joissa tieto alaa koskevasta työelämästä ei tullut esiin.
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Tulevan työkentän tuominen lähemmäksi opiskelijaa oli pyrkimyksenä South Dakotan yliopistossa,

jossa selvitettiin uudistetun kemian peruskurssin vaikutuksia opiskelijoiden motivoitumiseen (Holme

1994). Kokeilussa tarkasteltiin sisällöiltään ja toimintatavoiltaan uudistetun peruskemiankurssin

vaikutuksia ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoiden motivaatioon. Kurssia oli muutettu siten, että

opiskelijat pääsivät tutustumaan tutkijoiden todelliseen työhön sekä alan viimeisimpiin tutkimuksiin.

Kokeilun taustalla oli laajalle levinnyt huoli opiskelijoiden vähentyneestä kiinnostuksesta tutkivaan

tieteeseen. Myös opiskelijoiden lisääntynyt negatiivinen asenne kemiaa kohtaan koettiin ongelmaksi.

Uudistettu peruskemian kurssi, joka avarsi opiskelijoiden tietämystä kemian alan viimeaikaisista

tutkimuksista sekä tutkijoiden työskentelystä, koettiin opiskelijoiden keskuudessa motivaatiota

lisääväksi. Kurssin aikana opiskelijoiden kiinnostuksen kemiaa kohtaan todettiin lisääntyneen.

Ymmärtäessään kemian perusasioiden hallinnan merkityksen jatkon kannalta, opiskelijat olivat myös

valmiita sitoutumaan opiskelun edellyttämään kovaankin työhön. Holme (1994) uskoo, että

vastaavanlaisia tuloksia on mahdollista saavuttaa myös muissa yliopistoissa sekä muilla tieteen aloilla.

Motivaatioon opiskelijan selkeällä ammattikuvalla voi olla positiivinen vaikutus, sillä se lisää

opiskelun tavoitteellisuutta. Selkeä päämäärä helpottaa tehtäviin ja opiskeluun sitoutumista.

Työelämään kohdistuvien tavoitteiden selkeyttämisessä esimerkiksi opinto-ohjaus on keskeisessä

roolissa. Kuten Mäkinenkin (2004, 72–73) toteaa, opintoihin motivoitumisen ja sitoutumisen kannalta

on tärkeää, että opiskelija näkee opintojen konkreettisen hyödyn itselleen. Hyödyn osoittaminen

kaikesta ei tietenkään ole mahdollista, mutta yhteistyö työelämän kanssa on kaiken kaikkiaan tärkeää.
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4 Motivaatio

Nykyisten oppimista koskevien näkemysten mukaan tehokas oppiminen ei voi tapahtua vain ulkoisten

ärsykkeiden kautta, vaan oppimisprosessin keskeisimpänä tekijänä on opiskelijan oma aktiivisuus.

Oppiminen on siis oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa uutta tietoa tulkitaan aiemman tiedon

ja kokemusten pohjalta. (Ks. Tynjälä 1999.) Motivaatio vaikuttaa keskittymiseen ja yksilön

aktiivisuuteen. Aktivaatiotaso puolestaan vaikuttaa opittavan aineksen prosessointiin ja sen kautta

myös esimerkiksi muistamiseen. Keskittymisellä on omat vaikutuksensa opiskelun pitkäjänteisyyteen

sekä käytettäviin opiskelustrategioihin. Motivaatio ilmenee opiskelijan valmiutena suorittaa erilaisia

toimintoja opiskelupäämäärän saavuttamiseksi. Hyvä motivaatio tuottaa myös itseohjautuvaa

opiskelua, joka ilmenee muun muassa vastuunottamisena opiskelusta. Opiskelumotivaation on osoitettu

olevan merkityksellinen tekijä myös opintojen etenemisessä (Nevgi 1998).

Motivaatiolla on siis keskeinen asema oppimisessa. Motivaatiokysymysten äärellä oppimisen ja

opiskelun yhteydessä liikkuvat niin oppimistutkijat kuin käytännöllisemmällä tasolla koulutuksen

parissa työskentelevät. Motivaation merkitys oppimisessa on suuri, sillä se tuo opiskeluun tehokkuutta

ja helpottaa opiskelijaa saavuttamaan päämääriä. Motivaatio saa opiskelijan ponnistelemaan

opintojensa eteen siten, että vaikeammatkaan tehtävät eivät tunnu enää ylivoimaisilta. Maehr ja Meyer

(1997, 371–409) kiteyttävät hyvin motivaatiotutkimuksen tärkeyttä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

todeten, että motivaatio tulee aina olemaan oppimisen ja opettamisen sydämessä.

Tässä luvussa tarkastellaan motivaation käsitettä sekä erilaisia motivaatioteorioita. Myös motivaatioon

liittyviä muita käsitteitä selvennetään ja teorioissa keskitytään pääasiassa opiskelun kannalta keskeisiin

löydöksiin. Tämän luvun tarkoituksena on erityisesti tuoda esiin niitä opiskelijaan, opiskelu-

ympäristöön ja laajempaan yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä, joiden voidaan nähdä olevan yhteydessä

opiskelumotivaatioon.

4.1 Motivaation käsite ja yleiset motivaatioteoriat

Arkikielessä käytetään hyvin usein sanaa motivaatio kuvaamaan esimerkiksi yksilön halua ja intoa

suuntautua johonkin asiaan. Kyse on ihmisen päämääristä, haluista ja tarpeista. Motivaatio on sanana

juurtunut yleiseen kielenkäyttöön, mutta on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että pohjimmiltaan kyse on
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hyvin monimutkaisesta ilmiöstä. Vaikka arkikäytössä motivaation käsitettä ei useinkaan pysähdytä

pohtimaan, ovat tieteenharjoittajat pyrkineet jo pitkään saavuttamaan yhtenäistä motivaatioteoriaa.

Kattavaa ja yksiselitteistä motivaation ja siihen liittyvien ilmiöiden kuvausta ei ole kuitenkaan

onnistuttu rakentamaan, vaan motivaatiota tarkasteltaessa liikutaan hyvin monihaaraisella polulla.

Mikäli motivaatiota pyritään kuvaamaan prosessina, se edellyttää monien tekijöiden yhtäaikaista

tarkastelua vuorovaikutussuhteet huomioon ottaen.

Lähtökohtaisesti esimerkiksi psykologit määrittelevät käsitteen ”motivaatio” prosessiksi, joka

synnyttää sekä ohjaa käyttäytymistä, sekä tuo yksilön toimintaan jatkuvuutta (Ball 1977, 2). Sana

motivaatio onkin johdettu alun perin liikkumista tarkoittavasta latinalaisesta sanasta movere.

Motivaation lähikäsite on motiivi, joka kuvastaa yksilön tarpeita, haluja, viettejä, sisäisiä yllykkeitä,

palkintoja ja rangaistuksia. Motiivit voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia, mutta yhteistä

niille on päämääräsuuntautuneisuus. (Pintrich 2003; Peltonen & Ruohotie 1992.) Toinen motivaatioon

läheisesti liittyvä käsite on asenne. Nämä kaksi voidaan erottaa toisistaan siten, että asenne on

suhteellisen pysyvä ja sisäistynyt, siinä missä motivaatio on melko lyhytaikainen ja tilannesidonnainen.

Motivaatiotutkimuksen keskeisin kysymys on, miksi yksilö ajattelee ja toimii juuri tietyllä tavalla.

Motivaatiota tarkasteltaessa ollaan siis kiinnostuneita toiminnan taustalla olevista tekijöistä

pyrkimyksenä ymmärtää paremmin ihmisen käyttäytymistä. Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi

ihmisen toimintaan, valintoihin, toiminnan intensiivisyyteen ja jatkuvuuteen. Myös emotionaaliset

kokemukset ovat keskeisiä yksilön toimintaa tutkittaessa. Sen sijaan, että motivaatiotutkimus kysyisi

miten, onkin perimmäisenä kysymyksenä miksi. (Weiner 1992, 1-2.)

Motivaatioon liittyvässä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa viitataan hyvin usein Ballin (1977, 2-5) esiin

tuomaan viiteen motivaatio-käsitteen määrittelyyn liittyvään ongelmaan. Näihin käsitteen määrittelyn

rajoituksiin on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta motivaatiota pystytään ymmärtämään paremmin myös

ilmiönä. Ballin mukaan motivaatio on ensinnäkin hypoteettinen: sitä ei voida suoraan havaita eikä

myöskään suoraan mitata. Yksilön toiminnan ja toimintaympäristön tarkkailun kautta voimme

kuitenkin pyrkiä ymmärtämään käyttäytymistä ja tehdä havaintoja myös motivaatiosta, joka Ballin

mukaan on käsitteellinen skeema. Toinen ja kolmas ongelma liittyvät motivaatio-käsitteelle annettuun

liialliseen selitysvoimaan sekä siihen, että käyttäytymiseen vaikuttaa motivaation ohella monet muutkin
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tekijät ja myös näihin, usein hyvin konkreettisiin syihin tulisi kiinnittää huomiota. Motivaation

sisältämät useat prosessit muodostavat neljännen ongelman. Yksikään teoria ei pysty kokonaan

kuvaamaan näitä motivaatioon kuuluvia moninaisia prosesseja. Motivaation ymmärtäminen edellyttää

eri teorioiden ja tutkimusten laajaa tuntemusta. Viidentenä kohtana on huomioitava, että arvot ovat

merkittävässä asemassa motivaation suuntautumisessa ja pysyvyydessä. Tässä yhteydessä Ball

kiinnittää erityisesti huomiota koulumaailmaan, jossa opettajilla ja koulukäytännöillä on suuri merkitys

yksilön motivaation muotoutumiseen. Esimerkiksi yhteiskunnalliset arvot heijastuvat erilaisten

odotusten muodossa yksilöön ja tällä tapahtumaketjulla on omat vaikutuksensa motivoitumiseen.

Käsitteeseen liittyvistä rajoitteista huolimatta motivaatiota on mahdollista tarkastella useista

näkökulmista eri teoriataustoja vasten. Perinteisimmät teoriasuuntaukset löytyvät ehkä behaviorististen,

dynaamisten sekä kognitiivisten ja sosiokognitiivisten teorioiden joukosta, joiden avulla motivaatiota

voidaan kuvata melko yleisellä tasolla. Näiden teorioiden keskeisiä sisältöjä tarkastellaan seuraavassa

lyhyesti. Yleisten motivaatioteorioiden tarkastelu on kuitenkin hyvä aloittaa luomalla katsaus hyvin

klassiseen, fysiologisista lähtökohdista nousevaan suuntaukseen.

Nurmen ja Salmela-Aron (2002, 11) mukaan fysiologiaan pohjautuvat motivaationäkemykset kuvaavat

motiiveja, tarpeita ja viettejä yksilön sisäisiksi ominaisuuksiksi, jotka nousevat ihmisen elimistöstä ja

aivoista. Näiden tarpeiden perusta on fysiologisessa säätelyjärjestelmässä. Maslow’n (1987)

tarvehierarkia lienee tutuin ihmisen fysiologiaan pohjautuva motivaatiota selittävä teoria. Maslow’n

ajatukset perustuvat homeostasiaan, jonka mukaan elimistöllä on olemassa optimaalinen tila, jonka

tasapainoa pyritään ylläpitämään. Fysiologiset tarpeet menevät ihmisten muiden tarpeiden edelle ja

ovat lähtökohtaisesti ohjaamassa motivaatiota. Ihmisen tarpeet asettuvat Maslow’n teorian mukaan

hierarkiaan, jonka mukaan ihminen motivoituu tyydyttämään korkeamman tason tarpeita vasta, kun

alempi taso on tullut tyydytetyksi. (Maslow 1987, 15–23.)

Behavioristisen oppimiskäsityksen keskiössä ovat puolestaan ärsykkeet ja niitä vastaavat reaktiot.

Behaviorismin piirissä ei Nurmen ja Salmela-Aron (2002, 11) mukaan alun perin puhuttu varsinaisesti

motivaatiota, mutta teoria kuitenkin kuvasi motivationaalisia ilmiöitä. Behavioristisessa teoriassa

motivaation ajatellaan olevan oppimisen tulosta ja yhteydessä palkkioiden saamiseen. Ydinajatus on,

että jos jostakin toiminnasta palkitaan, tullaan toimintaa todennäköisesti jatkamaan. Kyse on siis
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motivaation lisääntymisestä. Opiskelumotivaatio on behavioristisen teorian mukaan seurausta

opiskelijan saamasta vahvistuksesta eli esimerkiksi positiivisista oppimiskokemuksista. Behaviorismin

sisällä motivoituneeseen toimintaan on liitetty myös Banduran (1977) teoria mallioppimisesta, jolloin

motivoitunut opiskelu voidaan nähdä esimerkiksi seurauksena innokkaasti opiskelleiden toiminnan

havainnoimisesta ja käyttäytymistavan omaksumisesta. Behaviorismin kritiikistä on noussut

sisäsyntyistä motivaatiota korostava lähestymistapa, jolla on keskeinen asema

motivaatiotutkimuksessa. (Nurmi & Salmela-Aro 2002; Teknillisten tieteiden akatemia 1991.)

Dynaamisten motivaatioteorioiden lähtökohtana ovat psykoanalyyttiset näkemykset. Niiden mukaan

käyttäytymistä määräävät yksilön sisäiset ristiriidat, jotka ovat usein tiedostamattomia. Freudin teoria

on ehkä tunnetuin psykoanalyyttinen motivaation selitysmalli. Freud jakaa persoonallisuuden kolmeen

rakenteelliseen osaan, jotka käyvät teorian mukaan kamppailua ihmisen psyykestä. Ihminen nähdään

sisäisten viettien ohjailemana. Dynaamisessa näkemyksessä tiedostamattomat prosessit sekä erilaiset

puolustusmekanismit ovat keskeisessä roolissa ulkoisen käyttäytymisen analysoinnissa. Dynaamiset

motivaatioteoriat näkevät motivaation osana yksilön persoonallisuutta. Opiskelumotivaation kannalta

tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yksilön motivoitumiseen voidaan vaikuttaa yksilötekijöiden

säätelyn avulla. (Klemola, Kymäläinen & Ropo 1989; Nurmi & Salmela-Aro 2002; Weiner 1992.)

Kognitiivisten motivaatioteorioiden mukaan motivaatio on puolestaan seurausta päätöksenteko-

prosessista. Teoriassa korostuu yksilön rooli aktiivisena toimijana, joka etsii merkityksiä ja pyrkii

ymmärtämään ympäristöään. Yksilö pyrkii päätöksentekoprosessissaan arvioimaan erilaisia vaihto-

ehtoisia käyttäytymistapoja ja toimintoja. (Klemola ym. 1989, 7.) Tynjälän (1999, 100–101) mukaan

sosiokognitiivisissa lähestymistavoissa pidetään keskeisinä motivaatiotekijöinä opiskelijan uskomuksia

itsestään oppijana sekä hänen tekemiään tulkintoja oppimistilanteista ja tehtävistä.  Motivaatioon

yhteydessä olevat käsitykset ja uskomukset voidaan jaotella kahteen pääryhmään. Ensimmäisen

pääryhmän kohdalla huomio kiinnittyy opiskelijan arvostuksiin ja tehtävän valintaan liittyviin

käsityksiin. Tämän ryhmän kohdalla pohditaan, millaisia tavoitteita opiskelijalla on, millaisia ovat

hänen kiinnostuksenkohteensa ja mitkä asiat hän kokee tärkeiksi. Toisen pääryhmän muodostavat

puolestaan opiskelijan uskomukset omasta pystyvyydestä (self-efficacy), oman toiminnan ja

oppimistilanteen hallinnasta sekä omista vaikutusmahdollisuuksista toiminnan lopputulokseen (control

beliefs). Tähän ryhmään kuuluvat myös attribuutiot eli opiskelijan antamat selitykset toimintansa



34

onnistumisille ja epäonnistumisille. Näitä yksilöstä itsestään nousevia käsityksiä ja tulkintoja

tarkastellaan vielä myöhemmin tarkemmin.

Tässä tutkimuksessa motivaatiota lähestytään lähinnä sosiokognitiivisesta näkökulmasta. Motivaatio

nähdään dynaamisena ja monitahoisena ilmiönä, jonka perusteella opiskelijoita ei voida luokitella

esimerkiksi motivoituneisiin tai ei-motivoituneisiin. Sen sijaan opiskelijat voivat motivoitua monin eri

tavoin tilanteesta tai kontekstista riippuen. Sen lisäksi, että motivaatio on riippuvainen muun muassa

kulttuurista, persoonallisuudesta sekä kontekstista, ovat keskeisessä roolissa myös opiskelijan itsensä

näkemykset omasta toiminnasta, motivaatiosta sekä esimerkiksi opiskelusta. Motivaation

kontekstisidonnainen luonne antaa uskoa siihen, että opiskeluympäristön kautta on mahdollista

vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon. (Ks. Linnenbrink & Pintrich 2002.)

Pintrichin (2003, 667–686) mukaan motivaatiotieteessä on kolme keskeistä teemaa, kun tarkastellaan

opiskelijoiden motivaatiota. Ensinnäkin termin ”tiede” käyttö on merkki siitä, että motivaatiota on

mahdollista ja myös tarpeen tarkastella tieteellisestä näkökulmasta. Motivaation tarkastelu edellyttää

monipuolista ja laadukasta tutkimusta, jossa työtä tehdään niin empirian kuin käsitteidenkin tasolla.

Toiseksi Pintrich korostaa monitieteellisen lähestymistavan tärkeyttä motivaatiotutkimuksessa.

Psykologiset käsitteet, teoriat ja metodit ovat tärkeitä, mutta niiden lisäksi motivaatioon tarvitaan myös

esimerkiksi kasvatustieteellisiä näkökulmia. Psykologisen ja kasvatustieteellisen perspektiivin

yhdistämisen kautta päästään kolmanteen keskeiseen teemaan, jossa korostetaan sekä perus- että

soveltavantutkimuksen tärkeyttä. Tieto motivaation perusmekanismeista ja prosesseista on tärkeää,

mutta sen lisäksi tätä tietoa tulisi kyetä hyödyntämään myös oppimisen ja opetuksen osa-alueilla.

4.2 Opiskelumotivaatio

Opiskelumotivaatio nähdään asiantuntijoiden keskuudessa varsin monimutkaisena käsitteenä, joka

koostuu useista eri osasista. Nevgin (1998, 3) mukaan ”opiskelumotivaatiossa on kyse motivoitu-

misesta tehtävään, jonka suorittaminen vaatii ajallisesti pitkän jakson ja jonka tavoite on sekä etäinen

että usein myös hyvin epämääräinen”. Opiskelumotivaatioon sisältyy opintojen sisältöihin kohdistuvaa

mielenkiintoa, mutta myös halua saavuttaa opiskelun tavoitteet.
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Motivaatioteoriat antavat välineitä tarkastella ja analysoida yksilön toimintaa laaja-alaisesti.

Opiskelumotivaatiota voidaan tarkastella yleisten motivaatioteorioiden valossa, jotka antavat

teoreettista näkökulmaa yksilön toiminnan taustalla olevista tekijöistä. Muutamaa melko keskeistä ja

yleistä motivaatioteoriaa kuvattiin pääpiirteittäin luvussa 4.1. Opiskelumotivaatiota voidaan tarkastella

myös käytännönläheisemmin, jolloin huomiota kiinnitetään tarkemmin opiskelijoiden todelliseen

toimintaan sekä niiden taustalla oleviin ajatusmalleihin. Tähän opiskelumotivaation tarkastelutapaan

voidaan liittää esimerkiksi opiskelijoiden orientoituminen sekä opiskelijan käyttämät opiskelustrategiat,

joita on käsitelty jo aiemmin. Seuraavaksi tarkastellaan opiskelumotivaation käsitettä sekä yleisten

motivaatioteorioiden pohjalta rakentuneita yksityiskohtaisempia opiskeluun liittyviä motivaation

tarkastelutapoja, teorioita ja malleja.

Linnenbrink ja Pintrich (2002, 313–327) ovat määritelleet neljä opiskelumotivaation keskeistä osa-

aluetta, jotka ovat minäpystyvyys (self-efficacy), attribuutiot (attributions), sisäinen motivaatio

(intrinsic motivation) ja saavutettavat tavoitteet (achievement goals). Minäpystyvyydellä tarkoitetaan

yksilön käsitystä omista kyvyistä suorittaa jokin tehtävä tai toiminto. Käsitykset omasta pystyvyydestä

ohjaavat vahvasti yksilön toimintaa. Minäpystyvyys vaikuttaa muun muassa siihen, millaisia tehtäviä

valitaan suoritettaviksi. Ihmiset välttävät tehtäviä, jotka he arvioivat itselleen liian vaikeiksi.

Vastaavasti ihmisillä on taipumus tarttua tehtäviin, joista he arvioivat suoriutuvansa hyvin. Käsitykset

omasta pystyvyydestä vaikuttavat myös siihen, kuinka paljon ihminen on valmis käyttämään

voimavarojaan toiminnon suorittamiseen. Minäpystyvyys nähdään tilannesidonnaisena sen sijaan, että

sen ajateltaisiin olevan yksilön yleinen uskomus itsestä.  (Bandura 1982; Linnenbrink & Pintrich 2002.)

Attribuutioteoria ja edellä käsitelty minäpystyvyys voidaan luokitella Peltosen ja Ruohotien (1992, 51)

mukaan odotus-käsitteen alle. Tämä käsitteen alla toimivat tutkimukset pyrkivät selittämään yksilön

menestymiseen tai epäonnistumiseen liittyvien odotusten rakentumista sekä niiden yhteyttä

käyttäytymiseen sekä käyttäytymisen seurauksiin. Attribuutioteorian merkittävimpinä kehittäjinä

voidaan pitää Fritz Heideriä sekä Bernard Weineriä. Attribuutioteorian ydin on selityksissä, joita

pyritään antamaan erilaisille tapahtumille. Lähtökohtana on ihmisen taipumus selittää onnistumisia ja

epäonnistumisia joko yksilöstä itsestään riippuvina tai ympäristön aikaansaannoksina. Weiner (1986)

kuitenkin korostaa, että syitä haetaan yleensä tapahtumille ja ilmiöille, jotka ovat jollain tavalla

yllättäviä.
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Sisäinen motivoituminen kuvastaa tilannetta, jossa toimintaan sitoudutaan sen itsensä takia.

Vastakohtana on ulkoinen motivoituminen, jolloin toiminta on vain väline tietyn päämäärän

saavuttamiseen. Sisäinen motivaatio opiskeltavaan asiaan on tärkeää, mutta sen lisäksi

menestyksekkääseen opiskeluun tarvitaan myös ulkoista motivaatiota. Ulkoisena motivaationa voidaan

pitää esimerkiksi korkeiden arvosanojen tai hyvän opintomenestyksen tavoittelemista. Ihanteellinen

opiskelumotivaatio onkin tutkijoiden mukaan yhdistelmä sisäistä ja ulkoista motivaatiota. (Lindblom-

Ylänne, Nevgi & Kaivola 2003, 130.) Esimerkiksi Virtanen (2001, 30) tuo esiin, että jos opiskelija on

pelkästään ulkoisesti motivoitunut, ei hän useinkaan tavoittele ymmärtämistä vaan ainoastaan hyviä

tuloksia mahdollisimman vähällä työllä. Pelkästään sisäisesti motivoitunut opiskelija voi puolestaan

uppoutua pohdiskeluun liian syvällisesti, eikä suoritettuja kursseja välttämättä kerry.

Tällä hetkellä motivaatiotutkimuksessa vahvasti pinnalla oleva saavutettavien tavoitteiden -teoria

olettaa, että pyrittäessä tiettyyn päämäärän voi yksilön orientoitumisessa erottaa kaksi päätyyppiä:

oppimisorientaatio ja saavutusorientaatio. Amesin (1992, 262) mukaan oppimisorientoituneet

opiskelijat haluavat muun muassa kehittää uusia taitoja ja ymmärtää tekemäänsä. Sen sijaan

saavutusorientoituneen opiskelijan toiminnan taustalla voi olla pyrkimys saavuttaa hyviä arvosanoja tai

suoriutua opiskelutovereita paremmin. Myös Lindblom-Ylänne, Nevgi ja Kaivola (2003, 130) nostavat

esiin motivaation tutkimisen opiskelusuoritukselle asetettujen tavoitteiden kautta. Opiskelu on

tavoitteellista toimintaa, jossa päämäärän saavuttaminen tuottaa onnistumisen kokemuksen ja

toteutumaton tavoite saa puolestaan aikaan kokemuksen epäonnistumisesta. Tavoitteet siis suuntaavat

ja antavat energiaa opiskelijan toiminnalle. Opiskelijan tavoitteellista toimintaa voidaan pyrkiä

selittämään erilaisilla motivaatiotekijöillä, kuten tarpeena suoriutua ja haluna onnistua. Nämä

motivaatiotekijät muodostavat suoriutumismotivaation, jonka tarkastelussa suorituksen taustalla olevia

syitä ja tarkoitusperiä heijastelevat suoriutumisen tavoitteet ovat tärkeitä. Tutkimuksen piirissä

erotellaan usein suoriutumistavoitteet hallinnan tavoitteisiin ja suoritustavoitteisiin. Hallinnan

tavoitteen ohjatessa opiskelijan suoriutumista, pyrkii hän kehittämään osaamistaan. Kun taas toimintaa

ohjaa suoritustavoite, haluaa opiskelija osoittaa osaamisensa suhteessa muihin opiskelijoihin. Hallinnan

tavoitteen on todettu olevan yhteydessä hyvään opintomenestykseen, mutta myös suoritustavoite on

keskeinen opiskelijan oppimisen ja motivaation kannalta. Sekä hallinnan- että suoritustavoitteiden

välttäminen sen sijaan voi vaikuttaa opintomenestystä heikentävästi.
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Opiskelumotivaatio ei ole irrallinen ilmiö, vaan se on kiinteästi yhteydessä muun muassa opiskelijan

persoonallisuuteen sekä asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin. Opiskelumotivaation kannalta

keskeisessä asemassa ovat myös yksilön käsitykset itsestä sekä omasta toiminnasta tehdyt tulkinnat.

Toimintaan motivoitumisen kannalta tärkeänä voidaan pitää luottamusta omiin kykyihin sekä sitä, että

opiskelija uskoo oman toimintansa vaikuttavuuteen.

4.3 Asenteet ja arvot

Motivoitumisen taustalla vaikuttavat monien muiden tekijöiden lisäksi yksilön asenteet sekä arvot.

Asenteet voidaan erotella motivaatiosta siten, että ne nähdään yksilön suhteellisen pysyvinä

ominaisuuksina, kun taas motivaatio on enemmän tilannesidonnainen. Peltonen (1985, 53) kuvailee

asenteen ja motivaation välisen suhteen olevan ilmaston ja säätilan välisen suhteen kaltainen: ilmasto

on laaja ja muuttuu hitaasti, siinä missä sää on tilannekohtaisempi ja muutoksissaan nopeampi.

Peltosen ja Ruohotien (1992, 40) mukaan asenne vaikuttaa toiminnan laatuun, kun taas motivaatio

vaikuttaa siihen, millä vireydellä toiminta suoritetaan. Erilaiset asenteet toimivat motivaation taustalla

ja luovat omalta osaltaan motivaation perustaa. Arvot taas ovat pohjana asenteille ja toisaalta

motiiveina käyttäytymiselle.

Ruohotien (1998, 41) mukaan asenne on ”suhteellisen pysyvä, sisäistynyt ja hitaasti muuttuva reaktio-

valmius”. Asenne ilmenee joko positiivisena tai negatiivisena suhtautumistapana tiettyyn kohteeseen.

Asenne myös kuvastaa yksilön tiettyä tapaa toimia, ajatella ja tuntea. Yksilö havainnoi ja käsittelee

havaitsemaansa asenteidensa kautta, joissa siis myös arvot heijastuvat. Aiemmat kokemukset ja taipu-

mukset vaikuttavat asenteiden laatuun ja voimakkuuteen. Yleisen käsityksen mukaan esimerkiksi

yksilön kokiessa onnistumisen tunteita jollakin alueella, muovautuu hänen asenteensa aluetta kohtaan

myönteisemmäksi. Myönteinen asenne puolestaan lisää ponnisteluja. Erään näkemyksen mukaan asen-

teet myös helpottavat tiedonkäsittelyä, sillä yksilön ei tarvitse käydä läpi kaikissa uusissa tilanteissa

monimutkaisia päätöksentekoprosesseja. (Ruohotie 1998, 41–42; Rainio & Helkama 1974, 105.)

Arvot voidaan vastaavasti nähdä käsityksinä oikeasta ja väärästä. Motivaatio voi heijastella sekä

yksilön omia arvoja että yhteiskunnassa vallitsevia arvoja. Helkama, Myllyniemi ja Liebkind (1998,

379) määrittelevät arvot yleisluontoisiksi käsityksiksi tai uskomuksiksi toivottavasta lopputuloksesta tai

toimintatavasta. Heidän mukaansa arvot voidaan nähdä yksilön suhteellisen pysyvinä ominaisuuksina,
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joita käytetään hyväksi valintojen tekemisessä. Arvot ohjailevat toimintaa ja myös vaikuttavat siihen,

kuinka havaitsemme ympäröivää maailmaa ja sen tapahtumia. Peltosen ja Ruohotien (1992, 11)

mukaan arvot jaetaan usein itseisarvoihin ja välinearvoihin, jolloin itseisarvo voidaan määritellä

eräänlaiseksi päätearvoksi, joka perustuu tiettyyn lopulliseen päämäärään. Välinearvoilla viitataan

puolestaan keinoihin, joilla pyritään itseisarvoihin. Arvot ja asenteet kehittyvät jo lapsuudessa

muokkaantuen myöhempien kokemusten ja esimerkiksi sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta.

Asenteet ja arvot liittyvät läheisesti toisiinsa ja etenkin arkikielessä asenne- ja arvokäsitteitä

käytetäänkin usein toistensa synonyymeina. Arvojen ja asenteiden välillä on kuitenkin mahdollista

tehdä erottelua. Arvo on luonteeltaan abstraktimpi ilmiö, kun taas asenteella viitataan tiettyyn

kohteeseen liittyvään uskomukseen. Arvon voidaan ajatella olevan yksittäisten kohteiden tai tilanteiden

yläpuolella, kun taas asenteen katsotaan keskittyvän nimenomaan niihin.  (Entonen & Lyytinen 1979,

31.) Peltosen ja Ruohotien (1992, 39) mukaan arvot ovat yleisiä ja pysyviä. Arvot ovat luonteeltaan

normin tai toivomuksen kaltaisia taipumuksia tietynlaisiin valintoihin ja ne opitaan ympäristöstä. Arvot

liittyvät laajoihin päämääriin, siinä missä asenteet liittyvä arvopäämäärien saavuttamiseen.

Vaikka motivaatiota pidetään yleensä luonteeltaan tilannesidonnaisena, on Peltosen ja Ruohotien

(1992, 17) mukaan toisistaan mahdollista erottaa tilannemotivaatio ja yleismotivaatio. Edellinen viittaa

tiettyyn tilanteeseen, jossa sisäisistä ja ulkoisista ärsykkeistä virinneet motiivit ohjaavat käyttäytymistä

kohti päämäärää. Yleismotivaatio taas tuo esiin toiminnan suunnan ja vireyden lisäksi käyttäytymisessä

esiintyvää pysyvyyttä. Peltosen ja Ruohotien mukaan termi yleismotivaatio voidaankin nähdä lähinnä

asenteen synonyymina. Tämä määritelmä kuvastaa sitä, kuinka lähellä motivaatio ja asenne ovat

käsitteinä sekä ilmiöinä toisiaan. Tässä tutkimuksessa asennetta tarkastellaan enemmän

yleismotivaation kautta, mutta paikoin asenne tuodaan esiin myös erillisenä käsitteenä.

4.4 Aiempia tutkimuksia opiskelumotivaatiosta

Katsaus motivaatioteorioihin ja erilaisiin motivaation lähestymistapoihin antaa viitteitä

opiskelumotivaatiotutkimuksen moninaisuudesta. Tässä luvussa tarkastellaan vielä muutamaa

motivaatiota sekä korkeakouluopiskelua koskevaa tutkimusta. Tutkimuskatsaus aloitetaan

tarkastelemalla merkittävän, nyt jo edesmenneen motivaatiotutkijan Paul Pintrichin (2003, 667–686)

esiin tuomia näkökohtia opiskelijan motivoitumiseen opiskelutilanteessa. Näitä näkemyksiä voidaan
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pyrkiä soveltamaan monipuolisesti opetustoimintaan. Esiinnostetuissa motivaatiotarkastelun

näkökohdissa palataan paikoin aiemmissa luvuissa esitettyihin teorioihin, mutta tarkastelutapa on tällä

kertaa hieman käytännönläheisempi.

Taulukko 2 toimii eräänlaisena yhteenvetotaulukkona, sillä siihen on listattu keskeisiä tutkimustuloksia

liittyen opiskelijoiden motivaation sekä opetuksellisia toimenpiteitä motivaation parantamiseksi.

Taulukko löytyy alkuperäisessä muodossa Pintrichin artikkelista (2003, 672). On tärkeää muistaa, että

esitetyt opetukselliset haasteet ovat yleismuotoisia ja käytännön toteutuksessa ne on muotoiltava

tapauskohtaisesti vastaamaan muun muassa instituutiota ja kontekstia, jossa opiskelu tapahtuu.

TAULUKKO 2.  Keskeiset tutkimustulokset ja niiden huomioiminen opetuksessa Pintrichiä (2003)
mukaillen
Keskeinen tutkimustulos Suunnittelun lähtökohta
Adaptiivinen minäpystyvyys
ja kompetenssiuskomukset
motivoivat opiskelijaa.

Anna selkeää ja tarkkaa palautetta koskien kompetenssia ja
minäpystyvyyttä keskittyen kehittämään kykyjä, asiantuntijuutta ja taitoja.

Suunnittele tehtäviä, jotka tarjoavat opiskelijoille haasteita, mutta myös
mahdollisuuden onnistua.

Adaptiiviset attribuutiot ja
kontrolliuskomukset
motivoivat opiskelijaa.

Anna palautetta, joka korostaa oppimisen prosessiluonnetta sekä tuo esiin
ponnistelun, strategioiden ja itsekontrollin merkityksen oppimisessa.

Luo mahdollisuuksia harjoitella valintaa ja kontrollia.

Rakenna kannustava ja tukeva ilmapiiri opiskelijoiden yhteisöön.

Mielenkiinto ja sisäinen
motivaatio motivoi
opiskelijaa.

Anna inspiroivia ja mielenkiintoisia tehtäviä, toimintoja ja materiaaleja,
jotka sisältävät jotakin uutta ja vaihtelevaa.

Materiaalin ja tehtävien olisi hyvä olla opiskelijan kannalta merkityksellisiä
ja kiinnostavia.

Tehtävän tärkeys motivoi
opiskelijaa.

Tarjoa tehtäviä, materiaaleja ja toimintoja, jotka ovat merkityksellisiä ja
hyödyllisiä opiskelijoille.

Tavoitteet motivoivat ja
suuntaavat opiskelijoita.

Käytä organisaatio- ja johtamisrakenteita, jotka rohkaisevat
henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen vastuuseen ja tarjoa turvallinen, mukava
ja ennustettava ympäristö.

Suosi yhteis- ja ryhmätyötä, jotta opiskelijoiden akateemisilla ja sosiaalisilla
tavoitteilla on mahdollisuus täyttyä.

Luokkahuoneen diskurssin täytyisi keskittyä opetettavan sisällön hallintaan,
oppimiseen ja ymmärtämiseen.

Käytä tehtävä-, palkitsemis- ja palauterakenteita, jotka edistävät hallintaa,
oppimista, ponnistelua ja itsensä kehittämistä ja tukeudu vähemmän
sosiaaliseen vertailuun tai normisuosituksiin.
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Mikäli ihmiset odottavat menestyvänsä annetussa tehtävässä, he yrittävät kovemmin ja suoriutuvat

paremmin. Tällaisia odotuksiin liittyviä teorioita ja käsitteitä on monia, kuten odotusarvoteoria ja

minäpystyvyys, mutta perusperiaate kaikissa on sama: opiskelijat, jotka luottavat omiin kykyihinsä ja

uskovat voivansa suoriutua hyvin, ovat motivoituneempia kuin opiskelijat, jotka eivät usko

menestyvänsä. Näin ollen palautteen saaminen on opiskelijoille tärkeää ja sen tulisi olla selkeää ja

tarkkaa koskien nimenomaan opiskelijan kykyjä. Jotkut teoriat korostavat positiivisen palautteen

ylivertaisuutta, mutta Pintrichin mukaan realistinen palaute on opiskelijan kehittymisen kannalta

tärkeämpää. Tarjottavien tehtävien tulisi olla opiskelijoiden kykyjen mukaisia. Tehtävät eivät saisi olla

liian helppoja eivätkä liian vaikeita, vaan haastavia ja ratkaistavissa. (Pintrich 2003, 671–673.)

Toinen Pintrichin (mt. 673–674) esiin nostama löydös osoittaa, että attribuutioilla ja

kontrolliuskomuksilla on keskeinen rooli opiskelijoiden motivaatiossa. Keskeistä on se, millaiset syyt

opiskelija kokee onnistumisiensa ja epäonnistumisiensa taustalla olevan ja millaiseksi hän näkee omat

vaikutusmahdollisuutensa. Opiskelijat, jotka uskovat voivansa vaikuttaa oppimiseensa, menestyvät

niitä opiskelijoita paremmin, jotka eivät usko vaikutusmahdollisuuksiinsa. Näin ollen opiskelijoille

annettavan palautteen tulisi korostaa erityisesti yrittämisen tärkeyttä. Opiskelijoille täytyisi myös

tarjota mahdollisuuksia tehdä valintoja. Motivaation ja oppimisen kannalta myös opettajan

sitoutuminen sekä tukeva ja lämmin ilmapiiri ovat tärkeitä.

Kontrolli- ja kompetenssiuskomusten lisäksi myös sisäinen motivaatio ja kiinnostavuus motivoivat

opiskelijoita. Tällä alueella tutkimuksessa tehdään usein jako henkilökohtaisten ja tilannekohtaisten

kiinnostuksen välillä. Henkilökohtainen kiinnostus edustaa suhteellisen pysyvää taipumusta kiinnostua

jostakin tai hakeutua tietyn toiminnan tai asian piiriin, kun taas tilannekohtainen kiinnostus syntyy

tietyn tehtävän tai kontekstin kiinnostavuudesta. Esimerkiksi hyvä luento voi herättää tilannekohtaisen

kiinnostuksen aiheeseen. Mitä enemmän yksilöllä on kumman tyyppistä kiinnostusta tahansa tiettyyn

kohteeseen, sitä korkeamman asteista sitoutumista, oppimista ja suoriutumista voidaan odottaa.

Opiskelijoille tulisi tarjota inspiroivia ja kiinnostavia tehtäviä. Näiden tehtävien sekä toimintojen tulisi

olla myös opiskelijoille itselleen merkityksellisiä ja niiden tulisi sisältää mahdollisuuksien mukaan

myös jotakin uutta. (Pintrich 2003, 674–675.)
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Tutkimuksissa on myös havaittu, että tehtävän tärkeys motivoi opiskelijoita. Tätä ajatusta edustaa

esimerkiksi odotusarvoteoria. Ruohotie (1992, 61) kuvailee odotusarvoteoriaa siten, että sen mukaan

yksilö motivoituu tehtävän suorittamiseen kokiessaan kannusteet houkuttelevina, työnteon välineenä

saavuttaa palkkioita sekä tehtävässä onnistumisen haastavana. Tehtävän ollessa sopivan vaikea, tai kun

siihen liittyy sopiva onnistumisen tai epäonnistumisen riski, on motivaatio korkeimmillaan. Pintrichin

(2003, 675) mukaan tehtäviin liittyvät arvouskomukset koostuvat neljästä komponentista: sisäisestä

kiinnostavuudesta, hyödystä, tärkeydestä sekä kuluista. Yksilö siis punnitsee tehtävän suorittamisen

yhteydessä muun muassa henkilökohtaisia intressejään, sisällön tai tehtävän hyödyllisyyttä sekä

tehtävän vaatimia voimavaroja ja kuluja. Koska tehtävän arvolla on vaikutusta yksilön

motivoitumiseen, tulisi tehtävien, toimintojen ja materiaalien olla käyttökelpoisia, merkityksellisiä ja

henkilökohtaisesti relevantteja.

Pintrich (mt. 675–677) tuo myös esiin, että tavoitteet motivoivat ja suuntaavat opiskelijaa. Tavoitteet ja

tavoiteorientaatiot ovat keskeinen tutkimusalue motivaatiokentällä. Tavoitteiden sisältötarkastelut

osoittavat, että opiskelijalla on useita päämääriä, joita hän voi tavoitella. Esimerkkinä kahdesta

erityyppisestä tavoiteorientaatiosta voidaan pitää taito- ja hallintatavoitteita (mastery goals) sekä

suoritustavoitteita (performance goals). Taito- ja hallinta tavoite ohjaa opiskelijaa kohti oppimista ja

ymmärtämistä sekä uusien taitojen kehittämistä. Suoritustavoitteissa painopiste on puolestaan kykyjen

osoittamisessa, kyvykkyydestä saatavassa tunnustuksessa ja oman arvon suojelemisessa. (Ks. myös

Ruohotie 1998, 76.) Yleisesti taito- ja hallintatavoitteiden ajatellaan tuottavan positiivisia

motivationaalisia, kognitiivisia ja behavioraalisia seurauksia. Vaikka tutkimuksella ei ole annettavana

juurikaan selkeitä periaatteita yksittäisten tavoitteiden merkityksestä, on kuitenkin selvää, että erilaisilla

tavoitteilla on merkitystä oppimiseen ja saavutuksiin. Myös opetuksessa on tärkeää huomioida

erilaisten tavoitteiden merkitys ja suosia muun muassa yhteistyötä, jotta opiskelijoiden akateemiset ja

sosiaaliset tavoitteet tulisivat tyydytetyiksi. Toiminnan pääpaino on oppimisessa, ymmärtämisessä ja

itsensä kehittämisessä, mutta myös esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden edistäminen on tärkeää.

Suomessa korkeakouluopiskelua on tutkittu monista eri lähtökohdista käsin. Motivaation tarkastelu

kumpuaa usein käytännössä todetuista ongelmista, kuten esimerkiksi opintojen keskeyttämisestä tai

valmistumisen viivästymisestä. Opintoaikojen venyminen on ollut viime aikoina hyvin yleinen aihe

yliopistopoliittisissa keskusteluissa. Syitä viivästyneisiin opintoihin on haettu muun muassa riittämät-
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tömästä opintotuesta sekä laajentuneista opinnoista. Valmistumisaikojen pitkittymisen problematiik-

kaan on etsitty vastauksia myös motivaation piiristä. Tämä on hyvin luonnollista, sillä motivaation

rooli opiskelujen etenemisessä on keskeinen.

Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan aloitteesta tehdyssä tutkimuksessa (Klemola,

Kymäläinen & Ropo 1989) tarkasteltiin korkeakouluopiskelijoiden opiskelumotivaatiota sekä opintojen

viivästymistä. Selvityksen avulla pyrittiin kartoittamaan keinoja lyhentää opiskeluaikoja sekä yleisesti

kehittää opetusta. Opiskelumotivaatioon positiivisimmin vaikuttivat vastausten perusteella opiskelijaa

kiinnostavat kurssit ja luennot, lähestyvä valmistuminen sekä kokemukset työelämästä. Opiskeluun

motivoitumista selitti parhaiten opiskeluilmapiiri sekä opiskelijoiden älylliset kyvyt ja opiskelutaidot.

Erityisesti opiskelumotivaatiota heikentäviksi tekijöiksi osoittautuivat puutteet palautteessa ja

ohjauksessa sekä opettajien negatiiviset asenteet opetustyötä kohtaan. Myös opetusjärjestelyihin

liittyvien rajoitusten, pakollisten peruskurssien sekä opiskelun vaativuuden nähtiin vaikuttavan

opiskelumotivaatioon heikentävästi.

Klemolan, Kymäläisen ja Ropon (1989) tekemän tutkimuksen mukaan motivoitunut opiskelija on

motivoitumatonta tyytyväisempi opetukseen, menestymiseensä sekä opintojensa etenemisvauhtiin.

Heikosti motivoituneet taas opiskelevat pinnallisemmin ja osallistuvat opetukseen vähemmän kuin

motivoituneet opiskelijat. Opettajat arvioivat, että motivoituneimmat opiskelijat valmistuvat muita

nopeammin ja merkkinä hyvästä opiskelumotivaatiosta nähtiin kiinnostus opiskeltavaan asiaan,

aktiivisuus opetuksessa ja halu tietää lisää. Opettajien mukaan opiskelumotivaation tason on

mahdollista nousta opetuksen ja arvioinnin avulla. Hyvien arviointien kautta opiskelijan itseluottamus

kasvaa, joka vahvistaa puolestaan opiskelumotivaatiota. Innostava ja pätevä opetus, käytännön-

läheisyys ja hyvä vuorovaikutus opetustilanteessa nähtiin avaintekijöiksi opetuksen kehittämisessä.

Myös opetushenkilökunnan korkealla motivaatiolla ajateltiin olevan positiivinen vaikutus

opiskelijoiden motivoitumiseen. Myös palautteenannon ja valinnaisuuden lisääminen niin kurssien kuin

niiden suoritustapojenkin osalta koettiin tärkeäksi. Opettajat toivoivat opiskelijoiden panostavan

enemmän myös omien opintojensa suunnitteluun.

Teknillisten tieteiden akatemian (1991) teettämä tutkimus pureutui samantyyppiseen problematiikkaan

kuin edellä esitelty tutkimus, sillä siinä pyrittiin selvittämään, kuinka teknillisiä korkeakouluopintoja
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olisi mahdollista tehostaa. Selvitysluonteisen tutkimuksen taustalla oli opintojen viivästymisestä ja

keskeyttämisestä aiheutuvat ongelmat. Tutkimuksen mukaan opintojen viivästymiseen johtavia syitä on

monia. Esille nousi niin opintojen sisältöön, järjestelyihin ja opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä

kuin opintososiaalisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyviä asioita. Opiskelijoiden kuvauksissa

suurin osa näistä syistä pohjautui motivaation puutteeseen.

Tehdyn selvityksen perusteella opiskelumotivaatiota on mahdollista lisätä tekemällä tehokas opiskelu

kannustavaksi sekä mahdollistaa tutkinnon saavuttaminen kohtuullisessa ajassa kohtuullisella työllä.

Opetuksen sisällön tarkistaminen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen nousivat avaintekijöiksi

opiskelumotivaation kasvattamisessa. Teknillisten tieteiden akatemian teettämän tutkimuksen mukaan

esimerkiksi teknillisten oppiaineiden osuutta tulisi lisätä ensimmäisten opiskeluvuosien aikana ja

vastaavasti matematiikan, kemian ja fysiikan laajoja kursseja voitaisiin osin siirtää myöhäisempään

ajankohtaan. Näin tärkeäksi koettu kosketus omaan opintoalaan syntyisi jo opintojen alkuvaiheessa. On

myös osoitettu, että opettajien ja opiskelijoiden välisen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen lisääminen

olisi tarpeen. Opiskelujen menestyksekkään etenemisen kannalta myös opiskelijan hyvällä itsetunnolla

on suuri merkitys. Vahvistusta itsetuntoon on mahdollista saada esimerkiksi riittävän haasteellisten

tehtävien kautta. Opiskelijan tulisikin tarttua myös suurta panostusta vaativiin tehtäviin, sillä

onnistumisen merkitys on suuri jatkoa ajatellen.

Edellä kuvatussa tutkimuksessa painottui myös työelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön

merkitys. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että yhteys opiskeltavan tiedon ja käytännön

soveltamisen välillä säilyisi. Selvitys osoitti opiskelijoiden ohella myös opettajilla olevan motivaatio-

ongelmia. Korkeakouluopettajien motivoitumisesta opettamiseen tulisi parantaa ja yhtenä tienä

nähdään opetuksen arvostuksen lisääminen. Tähän ratkaisuksi esitetään korkeakouluopettajien

rekrytointi- ja palkkioperusteita muutettavan enemmän opetustyötä arvostavaksi.

Yhteenvetona edellä esitellyistä tutkimuksista voidaan todeta, että opiskelumotivaation edistämiseen

pyrittäessä on yhtenä tekijänä huomiota kiinnitettävä opetukseen. Opetuksen sisällöllinen laadukkuus,

opetuksen taso sekä esimerkiksi opetustilanteiden vuorovaikutuksellisuus ovat tärkeitä kehityskohteita.

Myös työelämäyhteydet ovat merkittäviä opiskelumotivaation kannalta.
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5 Tutkimusasetelma ja menetelmälliset ratkaisut

Tutkimuksen perusoletus on, että yliopisto-opiskelijat ovat varsin heterogeenin joukko. Muun muassa

opiskelijoiden taustat, tavoitteet ja suhtautuminen opiskeluun voivat vaihdella suuresti, samoin kuin

eroja voi esiintyä opiskelijoiden opiskeluun motivoitumisessa sekä opiskelumotivaatioon yhteydessä

olevissa tekijöissä. Tutkimusasetelma perustuu ajatukseen, että opiskelijan opiskelumotivaatioon ja sen

taustalla vaikuttaviin asenteisiin on yhteydessä erilaisten muuttujien muodostamia osa-alueita.

Tärkeimpinä osa-alueina tässä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijaan itseensä liittyviä tekijöitä sekä

opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan jossain määrin yhteiskunnallisia tekijöitä,

joista keskeisimpänä tässä tutkimuksessa on työelämä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston opiskelijoiden opiskelumotivaatioon

yhteydessä olevia tekijöitä sekä löytää mahdollisia keinoja opiskelumotivaation parantamiseksi.

Kuviossa 2 on kuvattu tarkastelun lähtökohtana olevia yleisiä osa-alueita, sekä niihin kuuluviksi

luokiteltuja yksityiskohtaisempia tekijöitä.

KUVIO 2.  Tarkastelun lähtökohtana olevat osa-alueet
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Tutkimusongelmat ovat rakentuneet seuraavanlaisiksi:

1. Millaisia tekijöitä on yhteydessä opiskelijoiden opiskelumotivaatioon?

1.1 Millaiseksi opiskelijat kokevat oman opiskelumotivaationsa?

1.2 Mitkä yksilöön liittyvät tekijät ovat yhteydessä opiskelumotivaatioon?

1.3 Mitkä tekijät opiskeluympäristössä ovat yhteydessä opiskelumotivaatioon?

2. Kuinka opiskelijoiden opiskelumotivaatiota voitaisiin parantaa?

2.1 Miten opiskelija voi itse kehittää opiskelumotivaatiotaan?

2.2 Kuinka opiskelumotivaatiota voidaan tukea tai edistää opiskeluympäristöstä käsin?

5.1 Tutkimusstrategia

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen toteuttamisen menetelmällisten ratkaisujen

kokonaisuutta. Menetelmällisiä ratkaisuja ohjaa aina ensisijaisesti tutkimuksen tarkoitus tai tehtävä.

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kyselytutkimusta että haastattelututkimusta.

Tässä yhteydessä voidaan puhua jonkin asteisesta triangulaatiosta, sillä tutkimuksessa yhdistyy sekä

lomakekysely kvantitatiivisena menetelmänä sekä haastattelu kvalitatiivisena menetelmänä.

Menetelmätriangulaatiolla ymmärretään tilannetta, jossa tutkimusaineiston hankinnassa on käytetty

useita tiedonhankintamenetelmiä. Menetelmätriangulaation käyttöä voidaan usein perustella sillä, että

useamman menetelmän käytöllä on mahdollista saada tutkittavasta kohteesta kattavampaa tietoa ja

parantaa samalla tutkimuksen luotettavuutta. (Saaranen & Puusniekka 2006.)

Tutkimukset voidaan jaotella tarkoitukseltaan yleisesti neljään asiaan; kartoittavaan, kuvailevaan,

selittävään ja ennustavaan. Näitä tutkimuksen eri päämääriä ei kuitenkaan tarvitse pitää toisiaan

poissulkevina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 134–135.)  Tämän tutkimuksen on tarkoitus olla

muun muassa kartoittavaa, joka Hirsjärven ym. (mt. 136) mukaan tarkoittaa esimerkiksi uusien

näkökulmien ja uusien ilmiöiden etsintää. Tähän päämäärään pyritään erityisesti kvalitatiivisiin
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menetelmiin lukeutuvalla haastattelulla, jonka tarkoituksena on saada esiin opiskelijoiden omat

ajatukset, käsitykset ja kokemukset tutkittavasta ilmiöstä. Opiskelijoille ei haluta tarjota pelkästään

valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan pyrkimyksenä on löytää uusia, opiskelijalähtöisiä selitysmalleja.

Opiskelua koskevaa tutkimusta tehtäessä opiskelijoiden kokemukset ovat luonnollisesti ensiarvoisen

tärkeitä. Kyselylomakkeella kerätyn aineiston avulla pyritään puolestaan pääasiassa kuvailemaan

yleisesti, joskin melko suppeasti, kemiantekniikan osaston opiskelijoiden motivaatioon ja asenteisiin

yhteydessä olevia tekijöitä. Kyselytutkimus toimii myös eräänlaisena esitutkimuksena haastatteluja

varten, sillä kyselylomakkeiden perusteella on pyritty valitsemaan haastateltaviksi mahdollisimman

monipuolinen joukko opiskelijoita.

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiassa on nähtävissä myös tapaustutkimuksen piirteitä.

Tapaustutkimuksessa tutkitaan esimerkiksi yksittäistä tapahtumaa tai rajattua kokonaisuutta.

Tapaustutkimus on käsitteenä laaja, eikä sitä voida pelkistää nimitykseksi täsmälleen tietyn tyyppisille

tutkimuksille. Tapaustutkimuksen käyttö on perusteltua muun muassa tapauksissa, joissa pyritään

ymmärtämään kohdetta syvällisesti huomioiden kohteeseen liittyvä konteksti. (Saaranen & Puusniekka

2006.) Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksen käyttöä voitaisiin perustella juuri tuolla pyrkimyksellä

syvällisyyteen sekä kontekstin huomioimisella.

Tapaustutkimuksella ei kuitenkaan pyritä yleistettävään tietoon. Vaikka tämäkään tutkimus ei anna

oikeutusta kovin laajoihin yleistyksiin, ovat kuitenkin tutkimuksessa käsiteltävät ilmiöt osin sen verran

yleisiä, että niitä voidaan tietyin rajoituksin siirtää myös muihin yhteyksiin. Vaikka tutkimuksen

päätarkoitus ei olekaan pyrkiä yleistettävään tietoon, voidaan kuitenkin tapaustutkimuksen perinteisiin

sitoutuminen nähdä liian rajoittavana.

5.2 Kvantitatiivinen kysely

Kvantitatiivinen aineisto hankittiin strukturoidulla kyselylomakkeella (liite 1), joka koostui pääasiassa

monivalintakysymyksistä sekä likert-asteikollisista väittämistä. Opiskelijoiden tuli vastata tutkimuksen

taustamuuttujia muodostaviin yleisiin kysymyksiin sekä arvioida omaa sen hetkistä

opiskelumotivaatiotaan. Opiskelijoiden tehtävänä oli myös arvioida väittämiä, jotka koskivat

opiskelumotivaatioon mahdollisesti yhteydessä olevia tekijöitä sekä muita opiskelua koskevia asioita

suhteessa omaan ajatteluun ja toimintaan. Kyselylomakkeen pohjana käytettiin vuoden 1997
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Opiskelijabarometrin kyselylomaketta (Opiskelijabarometri 1997; Lempinen 1997). Opiskelija-

barometri 1997 on kyselytutkimus korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteista sekä asenteista. Tuossa

tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa kartoitettiin opiskelijan suhtautumista

opiskeluun. Tämän osion opiskelumotivaatiota ja asenteita koskevia kysymyksiä on hyödynnetty

kemiantekniikan osaston opiskelijoiden motivaatiotekijöitä tarkastelevassa kyselylomakkeessa.

Kysymyksiä on muotoiltu ja täydennetty tähän tutkimukseen paremmin sopiviksi.

Mittarin luotettavuutta kuvataan perinteisesti termeillä reliabiliteetti ja validiteetti, joista ensimmäinen

viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Validiteetista puolestaan kertoo se, mitataanko sitä, mitä on

tarkoitus mitata. Metsämuurosen (2003, 36) mukaan tutkimuksen teossa kannattaa käyttää

mahdollisuuksien mukaan valmista mittaria, jonka reliabiliteetti ja validiteetti on tutkittu. Etuna on

esimerkiksi vertailukelpoisuus muiden samalla mittarilla saatujen tulosten kanssa. Tässä tutkimuksessa

on käytetty kysymyksiä, jotka on muokattu jo aiemmin käytössä olleesta kyselylomakkeesta. Ennen

kyselyn toteuttamista useilla kemiantekniikan opiskelijoilla ja osastolla toimivilla opettajilla oli

mahdollisuus arvioida ja tarkentaa lomakkeen sisältöä. Tällä pyrittiin varmentamaan tutkimuksen

luotettavuutta sekä kysymysten ymmärrettävyyttä.

5.2.1 Kyselyn suorittaminen ja kohdejoukko

Tämän tutkimuksen perusjoukko muodostui Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan

osaston perustutkinto-opiskelijoista. Otannassa olivat mukana kaikki perusjoukon toisen ja neljännen

vuoden läsnäolevat opiskelijat, joita oli yhteensä 85. Nämä opiskelijat valittiin vastaamaan kyselyyn

sillä perusteella, että tutkimuksessa yhtenä kiinnostuksen kohteena on tutkintorakenteen uudistuksen

mahdollisesti mukanaan tuomat vaikutukset opiskelumotivaatioon. Toisen ja neljännen vuoden

opiskelijat muodostavat kaksi selkeästi erilaista ryhmää opintojen suhteen edustaen molempia

tutkintorakenteita, sillä pääsääntöisesti toisen vuosikurssin opiskelijat etenevät uuden tutkintorakenteen

mukaisesti ja neljännen vuosikurssin opiskelijat vanhan tutkintorakenteen mukaisesti.

Kyselylomakkeella hankittu aineisto kerättiin marraskuussa 2006. Toisen ja neljännen vuoden

opiskelijoille lähetettiin sähköpostia, jossa heitä pyydettiin osallistumaan tutkimukseen täyttämällä

kyselylomake. Opiskelijoilla oli mahdollisuus tulostaa lomake sähköpostiviestin liitteestä tai noutaa se
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kemiantekniikan osastolta. Lomakkeet palautettiin lukittuun laatikkoon kemiantekniikan osastolle.

Kyselyyn oli mahdollisuus vastata myös muutamien luentojen tai harjoitusten alussa.

Yhteensä kyselyyn vastasi 47 opiskelijaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui 55. Yksi vastauslomake

jouduttiin hylkäämään, sillä vastaaja ilmoitti opiskelusuunnakseen jonkin muun kuin kemiantekniikan,

eikä häntä näin ollen voitu lukea osaston opiskelijaksi. Tutkimusaineistoon muodostui jonkin verran

katoa, vaikka sitä pyrittiin välttämään esimerkiksi muistuttamalla opiskelijoita meneillään olevasta

kyselystä sekä siirtämällä lomakkeenpalautuksen viimeistä päivämäärää. Mahdollisia syitä

vastauskatoon on mahdollista löytää useita. Yksi syy voi olla se, ettei kyselyyn osallistumista oltu tehty

kaikkien opiskelijoiden osalta riittävän helpoksi. Niiltä opiskelijoilta, joita ei tavoitettu tietyiltä

luennoilta tai harjoitusryhmistä, vastaaminen edellytti lomakkeen tulostamista tai noutamista

ainejärjestön tiloista sekä täytetyn lomakkeen palauttamista osastolla sijaitsevaan postilaatikkoon.

Kyselyyn vastaaminen edellytti vähintään kemiantekniikan osastolla käyntiä ja tämä saattoi tuottaa

katoa etenkin neljännen vuoden opiskelijoilta saatuihin vastauksiin. Neljännen vuoden opiskelijoiden

osalta opinnot ovat usein edenneet jo pitkälle ja opinnot vaativat vähemmän läsnäoloa yliopistolla.

Kun aineiston edustavuutta tarkastellaan sukupuolijakaumien avulla, voidaan todeta, että otos vastasi

hyvin perusjoukkoa. Kemiantekniikan perusopiskelijoista 35,9 % on naisia ja kyselyyn vastanneista

opiskelijoista naisia oli 38,3 %. Ero on siis vain noin 2 prosenttiyksikköä. Edustavuutta voidaan

tarkastella myös opiskelijoiden edustamien opintosuuntien ja pääaineiden suhteen. Tältä osin otos ei

vastannut täysin perusjoukkoa, sillä kyselyyn vastanneista 25,5 % edusti puunjalostustekniikkaa,

42,6 % sovellettua kemiaa ja 31,9 % kemian tuotantotekniikkaa tai prosessitekniikkaa. Perusjoukossa

vastaavat prosentit jakautuvat siten, että pääaineen tai opintosuunnan osalta valinnan tehneistä

opiskelijoista puunjalostustekniikkaa edustaa 43,2 % opiskelijoista, sovellettua kemiaa 29,6 % ja

kemian tuotantotekniikkaa tai prosessitekniikkaa 28,7 % opiskelijoista. Opintosuuntien ja pääaineiden

suhteen aineiston edustavuuden tarkastelu ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä näiden osalta

opiskelijoiden valinnat ovat tilastoissa näkyvissä vain 50,6 prosentilla opiskelijoista, jolloin 163

läsnäolevan opiskelijan osalta ei ole tilastotietoa opintosuunnasta tai pääaineesta.
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5.2.2 Kyselyaineiston analyysi

Kyselylomakkeilla saatu numeerinen aineisto analysoitiin SPSS 11.5 tilasto-ohjelman avulla. Aineistoa

tarkastellaan pääasiassa yksittäisiin kysymyksiin tai kysymysosioihin annettujen vastauksien jakaumien

avulla. Myös muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkasteltu korrelaatioiden ja ryhmien välisten vertailujen

avulla. Kvantitatiivisen aineiston analyyseissä on käytetty epäparametrisia testejä, sillä epäparametriset

testit sopivat parametrisia testejä paremmin järjestysasteikollisille muuttujille. Ne eivät tee oletuksia

muuttujien jakaumista ja ne perustuvat havaittujen muuttujan arvojen sijaan järjestyslukuihin.

Epäparametristen eräänlaisena heikkoutena voidaan pitää kuitenkin sitä, että ne eivät ole yhtä

voimakkaita kuin vastaavat parametriset testit. Näin ollen heikommin aineistossa esiintyvät ilmiöt eivät

tule välttämättä näiden testien avulla esiin. (Nummenmaa 2004, 143.) Tähän tutkimukseen kerätyn

aineiston analysoinnissa epäparametristen testien käyttöä kuitenkin puoltaa laatueroasteikolliset

muuttujat sekä aineiston pieni koko.

Kvantitatiivista aineistoa analysoitaessa annettuja vastauksia tarkasteltiin myös paikoin eri

opintosuuntien tai pääaineiden välillä. Näitä eroja tarkasteltiin Kruskall-Wallis – testin avulla, sillä se

mahdollistaa useamman kuin kahden jakauman samanaikaisen vertailun. Tämä testi perustuu

mediaanien tarkasteluun, joka sopii siis laatueroasteikollisten muuttujien vertailuun keskiarvojen

tarkastelua paremmin. Kruskall-Wallis -testin avulla ei kuitenkaan pystytä osoittamaan, minkä ryhmien

välillä tilastollisesti merkitsevä ero sijaitsee ja siksi ryhmien välistä vertailua tehtiin myös Mann-

Whitneyn U-testiä käyttämällä. Myös tämä testi perustuu järjestyslukuihin ja vertaa siis tutkittavan

muuttujan luokkien mediaaneja toisiinsa. Mann-Whitneyn U-testiä käytettiin myös tarkasteltaessa sitä,

esiintyykö eri vuosikurssien sekä uuden ja vanhan tutkintorakenteen mukaisesti etenevien

opiskelijoiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja.

5.3 Haastattelu

Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa kyselyyn vastannutta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston opiskelijaa. Haastattelun käyttämiseen

tämän tutkimuksen keskeisimpänä aineistonkeruumenetelmänä päädyttiin tutkimuskohteen ja

tutkimusongelmien perusteella. Opiskelijoiden omat kokemukset ja ajatukset ovat tutkittavan ilmiön

kannalta tärkeitä ja näin ollen ne haluttiin saada esille.
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Haastattelua voidaan pitää eräänlaisena keskusteluna, joka tapahtuu yleensä kahden henkilön välillä

(Gillham 2000, 1). Haastattelun ainutlaatuisuus tiedonkeruumenetelmänä tuleekin esiin juuri siinä, että

siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tämä mahdollistaa

esimerkiksi joustavuutta aineistoa kerättäessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 200–201.)

Arkipäivän keskustelusta haastattelu poikkeaa kuitenkin siinä, että se on kontrolloitua ja siinä etsitään

vastauksia rajattuun tarkoitukseen toiselta ihmiseltä (Gillham 2000, 1). Haastattelu menetelmänä

sisältää monia yleisiä piirteitä, mutta erilaisten haastattelutyyppien välille on mahdollista tehdä myös

eroa. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 43) mukaan erot syntyvät lähinnä strukturointiasteesta, eli

esimerkiksi siitä, kuinka kiinteästi kysymykset on muotoiltu. Haastattelut voidaan tällä perusteella

luokitella yhden tavan mukaan lomakehaastatteluihin, puolistrukturoituihin sekä strukturoimattomiin

haastatteluihin.

Tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, joka yleisesti tunnetaan myös

teemahaastatteluna. Tämä termi kuvastaa puolistrukturoitua haastattelua hyvin, sillä haastattelu

kohdentuu tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48).

Teemahaastattelun käyttöön päädyttiin muun muassa siksi, että ilmiöstä olevaa aiempaa tietämystä oli

luontevaa jaotella eri teema-alueiden mukaan. Toisaalta haluttiin säilyttää vapaus liikkua joustavasti eri

teemojen sisällä, jotta myös opiskelijan äänelle annetaan tilaa. Haastattelun teemat (liite 2)

muodostuivat pääasiassa aiheeseen liittyvien teorioiden ja aiempien tutkimuksien pohjalta. Teema-

alueiden rakentumista auttoivat myös kemiantekniikan osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa

käydyt keskustelut sekä muun muassa pro gradu -seminaarissa saadut kommentit.

Haastattelurungon toimivuuden testaamiseksi tehtiin esihaastattelu noin viikkoa ennen niin sanottuja

varsinaisia haastatteluja. Esihaastattelun avulla pyrittiin selvittämään sitä, onko suunniteltujen

kysymysten avulla mahdollista saada vastauksia tutkimusongelmiin, ovatko kysymykset ymmärrettäviä

ja kuinka paljon haastatteluun kuluu suurin piirtein aikaa. Edellä mainittujen lisäksi esihaastattelua

voidaan pitää myös haastattelijan tilaisuutena harjaannuttaa itseään haastattelun tekemisessä sekä

mahdollisuutena pohtia kysymysten esittämisjärjestystä. Esihaastattelu osoitti, että

haastattelukysymysten perusteella on mahdollista saada aineistoa, joka vastaa asetettuihin

tutkimuskysymyksiin. Esihaastattelun perusteella muutamien teemojen alle lisättiin tarkentavia

kysymyksiä ja joitakin yksittäisiä kysymyksiä selvennettiin. Haastattelun alkuperäiset teema-alueet
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säilyivät ennallaan. Koska esihaastattelua voitiin pitää onnistuneena ja sen myötä lopulliseen

haastattelurunkoon tulevia muutoksia pieninä, otettiin esihaastattelusta saatu aineisto mukaan

analyysiin.

Saatua aineistoa tässä tutkimuksessa voidaan kutsua laadullisen materiaalin osalta harkinnanvaraiseksi,

sillä haastateltaviksi valittiin sellaisia henkilöitä, joiden ajateltiin kyselylomakkeiden perusteella

tuottavan mahdollisimman monipuolista aineistoa tutkittavan ilmiön tarkasteluun. Haastateltavat

valikoituivat pääasiassa opiskeluvuoden, tutkintorakenteen ja sukupuolen mukaan. Tämän lisäksi

lopulliseen valintaan vaikutti myös annetut vastaukset muutamaan kyselyssä esitettyyn yksittäiseen

kysymykseen, kuten koettuun opiskelumotivaation. Kaikki haastateltavat olivat kyselyyn vastatessaan

ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua samaa aihepiiriä koskevaan haastatteluun. Lopulliseen haastattelu-

joukkoon, esihaastattelu mukaan lukien, kuului kahdeksan opiskelijaa, joista puolet oli toisen vuoden

opiskelijoita ja puolet neljännen vuoden opiskelijoita. Haastateltavista neljä oli naisia ja neljä miehiä.

Kolme opiskeli vanhan tutkintorakenteen mukaan ja vastaavasti viisi eteni uuden tutkintorakenteen

mukaisesti. Haastatellut opiskelijat olivat iältään 20–32 vuotiaita.

Haastatteluaineisto kerättiin helmikuussa 2007. Haastattelutilana toimi Lappeenrannan teknillisen

yliopiston tiloihin kuuluva takkahuone. Haastattelut kestivät 40 minuutista 90 minuuttiin ja kaikki

haastattelut tallennettiin nauhurilla. Haastattelujen aikana ei juurikaan tehty kirjallisia muistiinpanoja,

mutta heti haastattelujen jälkeen kirjattiin muistiin haastattelun aikana virinneitä ajatuksia,

päällimmäisiä tuntemuksia sekä muita mahdollisesti merkityksellisiä tilanteeseen liittyviä asioita.

Näiden merkintöjen avulla haastattelutilanteet oli helpompi palauttaa myöhemmin mahdollisimman

monipuolisesti mieleen.

Teemahaastattelun käyttö antaa vapautta keskustelun edetä luonnollisesti samalla kun valmiiden

teemojen olemassa olo helpottaa kuitenkin keskustelun hallintaa siten, että tutkimuksen kannalta

oleelliset aiheet tulee käsitellyiksi. Käytettyä haastattelurunkoa voidaan siis pitää lähinnä

tarkistuslistana, jonka avulla voidaan varmistaa, että ennalta suunnitellut kokonaisuudet on tullut

käytyä läpi. Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi halutessaan syventää ja viedä keskusteluja

eteenpäin siinä määrin, missä kokee sen tarpeelliseksi (Hirsjärvi & Hurme 2001, 67). Näin toimittiin

myös tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa.
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5.4 Haastatteluaineiston analyysi

Kun haastattelut oli tehty, litteroitiin ne äänitteistä kirjoitettuun muotoon. Aineiston litterointi tehtiin

sanan tarkkuudella siten, että murteet ja puhekieliset ilmaisut säilyivät aineistossa. Aineiston analyysin

voidaan katsoa alkaneen jo litterointivaiheessa erilaisten teemojen ja kokonaisuuksien hahmottuessa

haastattelujen perusteella.

Analyysin seuraavassa vaiheessa luettiin haastatteluja läpi ja samalla tehtiin merkintöjä ilmiön

tarkastelun kannalta keskeisiin kohtiin huomiota kiinnittäen. Tämän jälkeen aloitettiin teemoittelu, joka

käytännössä tarkoitti eri haastateltavien antamien, samaa aihealuetta koskevien vastausten konkreettista

leikkaamista ja liimaamista yksittäisten otsikoiden alle. Opiskelijoiden antamia vastauksia koottiin siis

eri teemojen mukaisesti paperiarkeille. Eskolan ja Suorannan (1998, 179) mukaan teemoittelu on

suositeltava analyysitapa silloin, kun pyritään ratkaisemaan jokin käytännöllinen ongelma. Tämän

tutkimuksen yhteydessä teemoittelua voidaan perustella muun muassa tuohon ajatukseen viitaten, sillä

esimerkiksi opiskeluympäristön kehittämistä opiskelijan motivaatiota tukevampaan suuntaan vaatii

huomion kohdistamista käytäntöihin. Teema-alueet mukailivat monin paikoin haastattelun teemoja,

mutta myös uudenlaisia otsakkeita syntyi. Lähtökohtana olleiden teemojen esiintyminen myös

analyysivaiheessa onkin yleensä luonnollista (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173). Aiemmat tutkimukset ja

tutkimuksen taustan luoneet teoriat toimivat tässä tutkimuksessa välineinä, joiden avulla aineistoa

pyrittiin tulkitsemaan. Toisaalta teoria toimi myös päämääränä, sillä aineistoa tarkasteltiin

induktiivisesti tarkoituksena edetä yksittäisistä havainnoista kohti yleisempiä väitteitä. (Ks. Eskola &

Suoranta 1998.)

Aineistoa teemoitellessa alkoivat hahmottua ne teemat, jotka tulisivat olemaan todennäköisesti

tutkimusongelmien kannalta keskeisimpiä. Pääasiassa aineistosta etsittiin yhdenmukaisuuksia, sillä

niiden voidaan katsoa olevan merkityksellisiä etenkin toisen tutkimusongelman kannalta, eli

opiskelumotivaation edistämistä lähinnä opiskeluympäristöstä käsin tarkasteltuna. Toisaalta myös

yksittäiset mielipiteet ja ajatukset olivat tärkeitä, sillä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelumotivaatioon

yhteydessä olevia tekijöitä myös yksilöllisten kokemusten näkökulmasta. Tulosten esittelyn osiossa

yleisyys ja yksittäisyys pyrittiin pitämään vuoropuhelussa siten, että ensin käsiteltiin rakentunutta

yleistä kuvausta ja sen jälkeen kiinnitettiin huomiota mahdollisiin yksittäisempiin kokemuksiin. Näin

pyrittiin siis huomioimaan sekä yleisyys että poikkeavuus.
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Teemoittelun onnistuminen edellyttää teorian ja empirian vuorovaikutusta (Eskola & Suoranta 1998,

176) ja nämä kaksi laitettiinkin vuoropuheluun keskenään tutkimuksen tuloksia käsiteltäessä. Aiempien

tutkimuksia ja teorioita apuna käyttäen analyysistä pyrittiin etenemään tulkintaan. Analyysin jatkuessa

tulkintaan ja koko tutkimusprosessin edetessä johtopäätöksiin oli aika pohtia, mitä tästä opimme. Näin

ollen prosessin loppuvaiheessa pyrittiin löytämään tutkimuksen avulla saadun uuden tietämyksen

valossa vielä muutamia konkreettisia tapoja opiskelumotivaation edistämiseen. Tutkimuksen arvioinnin

jälkeen tuotiin vielä esiin jatkotutkimusta koskevia ideoita, joita tutkimusprosessin aikana oli virinnyt.
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6 Tutkimuksen tulokset

Tulosten esittämisen yhteyteen on liitetty lainauksia opiskelijoiden haastatteluista. Sitaatit on otettu

mukaan ilmentämään aineistoa, josta tulkinnat on tehty. Sitaattien perään on merkitty lainatun henkilön

sukupuoli sekä vuosikurssi (Vsk). Tällaisiin tunnistetietoihin on päädytty siksi, että sukupuolen ja

vuosikurssin esiin tuominen voi olla lukijan kannalta mielenkiintoista samalla osoittaen, ettei lainauksia

ole otettu vain esimerkiksi yhdeltä haastateltavalta. Toisaalta tällaisten tietojen kautta ei ole kuitenkaan

mahdollista yhdistää yksittäisten haastateltavien sanomisia, joka on anonymiteetin kannalta suotavaa.

Sitaatit on esitetty lainausmerkeissä ja kursivoituina, jonka jälkeen on tunnistetiedot suluissa. Sitaattien

sisällä paikoin esiintyvät kaksi viivaa (--) viittaavat siihen, että sitaatista on poistettu tuosta kohdasta

sanoja. Poistoja on tehty muutamissa kohdissa, koska sanat tai asiat ovat olleet kokonaisuuden kannalta

epäolennaisia.

6.1 Koettu opiskelumotivaatio

Tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli selvittää, millaiseksi opiskelijat kokevat oman

opiskelumotivaationsa. Tähän kysymykseen saatiin vastauksia sekä kyselyaineistosta että

haastatteluaineistosta. Koetun opiskelumotivaation tason tarkastelussa on tärkeä muistaa, että kyseessä

on opiskelijan henkilökohtainen näkemys omasta opiskelumotivaatiostaan. Sen lisäksi, että arvio on

hyvin subjektiivinen, voi kysymyksen esittämisen ajankohdalla olla myös vaikutusta. Vaikka

kokemukset omasta motivoitumisesta eivät ole suoraan keskenään verrannollisia, voi niiden yleisen

jakautumisen sekä omaan opiskelumotivaatioon liitettävien näkemysten tarkastelu olla kuitenkin

informatiivista sekä mielenkiintoista.

Kyselylomakkeessa opiskelijoita pyydettiin arvioimaan omaa sen hetkistä opiskelumotivaatiotaan ja

kuvio 3 kuvastaa annettuja vastauksia. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli oman arvionsa mukaan

keskinkertaisesti tai melko motivoituneita opiskeluun (87,2 %). Ainoastaan yksi opiskelijoista ilmoitti

olevansa erittäin motivoitunut, mutta kukaan vastaajista ei kokenut olevansa lainkaan motivoitunut.

10,6 % vastaajista koki olevansa vain vähän motivoitunut. Sillä, opiskeliko vastaaja uuden vai vanhan

tutkintorakenteen mukaisesti tai mikä oli hänen pääaineensa tai opintosuuntansa, ei todettu olevan

vaikutusta annettuun arvioon oman opiskelumotivaation voimakkuudesta.
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KUVIO 3.  Kyselylomakkeeseen vastanneiden opiskelijoiden arvio omasta opiskelumotivaatiostaan

Myös haastatteluissa opiskelijoita pyydettiin kertomaan, millaiseksi he kokevat oman

opiskelumotivaationsa. Opiskelijoiden tuntemukset omasta opiskelumotivaatiosta vaihtelivat, mutta

pääosin opiskelumotivaation nähtiin kuitenkin olevan ihan hyvä. Muutamat kuvasivat

opiskelumotivaatiotaan varsin hyväksi, kun osa taas antoi motivaatiolleen hieman heikompia

kuvauksia. Jokainen haastateltu opiskelija oli kuitenkin sitä mieltä, että omassa opiskelumotivaatiossa

olisi vielä parantamisen varaa. Kaikki eivät kuitenkaan kokeneet opiskelumotivaation nostamiseen

olevan juuri nyt välitöntä tarvetta.

Tähän tutkimukseen kerätyn aineiston perusteella opiskelijat kokivat siis oman opiskelumotivaationsa

verrattain hyväksi. Motivaatio ei ole luonteeltaan kuitenkaan stabiili, vaan siinä esiintyy tilanne- ja

kontekstikohtaista vaihtelua (Linnenbrink & Pintrich 2002, 314; Vesikansa 1998, 77). Haastateltavista

suurin osa toikin esiin opiskelumotivaatiossa esiintyvän vaihtelun. Kuvausten mukaan aika ajoin

opiskelumotivaatio on todella hyvä, kun taas toisinaan into opiskella saattaa olla täysin hukassa.

Opiskelijat selittivät heikompia jaksoja tai notkahduksia muun muassa yksittäisten kurssien tai tenttien

kiinnostamattomuudella, töiden kasautumisella, epäonnistumisilla tai yleisellä väsymyksellä.

”No tulee niitä joskus niitä laiskoja aikakausia, että tuntuu että nyt ei kyllä mikään kiinnosta ja en

jaksa mennä luennoille ja en jaksa mennä harkkoihin, että ihan sama miten menee.”(Nainen, 4.Vsk)

Pidemmälläkin aikavälillä tarkasteltuna opiskelijat näkivät opiskelumotivaatiossaan tapahtuneen

muutoksia. Pääsääntöisesti opiskelumotivaatio tuntui parantuneen opintojen edetessä. Merkittäväksi



56

tekijäksi nostettiin se, että opinnoissa on siirrytty pakollisista ja perusopinnoista enemmän omaan alaan

liittyviin asiasisältöihin. Toisaalta myös valmistumisen lähestyminen ja omien opintosuunnitelmien

selkiytyminen koettiin tärkeiksi opiskelumotivaation nostattajiksi.

”No siis kyllä se on nyt tosiaan huomattavasti motivoituneempaa kuin silloin alkuun. -- Siitä, että on

niinku, nää kurssit on enemmän sitä alaa. Kun alkuunhan ne oli sitä pelkkää perusmatikkaa ja tällasta.

Se ei ehkä niinku tietysti motivoinu niin. Nyt kun on nähny ehkä enemmän näitä kaikkia, että kuinka

laaja ala tää on ja tällain näin.” (Mies, 4.Vsk)

Samanlaisia opiskelumotivaation vaihteluun yhteydessä olevia tekijöitä nousi esiin myös Vesikansan

(1998) tekemässä tutkimuksessa, jonka perusteella yleisin syy motivaation kasvuun opintojen kuluessa

on tiedon lisäämä kiinnostus alaan. Eriksson ja Mikkonen (2003, 30) toteavat tämän merkitsevän

sisäisen motivaation kasvua. Heidän mukaansa motivaatio voi kasvaa opintojen loppupuolella myös

siitä syystä, että tiedossa on kiinnostavia töitä.

Yksi haastatelluista opiskelijoista arvioi kuitenkin olleensa ensimmäisenä opiskeluvuotenaan

aavistuksen motivoituneempi kuin toisena opiskeluvuotena, sillä hänelle yleisopintoihin kuuluvat

aineet, kuten matematiikka, olivat olleet mieluisia. Tähän hän näki syyksi oman menestymisensä

kyseisissä aineissa, jotka olivat useille muille opiskelijoille olleet vaikeita.

”Sielä oli sitten hauska omasta mielestään jollakin tavalla joskus yrittää loistaa” (Mies, 2.Vsk)

Opiskelumotivaation kasvu opintojen edetessä voi olla yhteydessä myös opiskelustrategioiden tai

opiskelutekniikoiden kehittymiseen. Esimerkiksi Kauppila (2003, 50) on tuonut esiin, että heikkoon

opiskelumotivaatioon voi olla syynä opiskelijan kehittymättömät opiskelustrategiat. Etenkin opiskelun

alussa strategiat voivat olla sen verran kehittymättömiä, että niiden avulla ei ole mahdollista ratkaista

eteen tulevia tehtäviä. Kasvanut työmäärä suhteessa lukioon vaatii uudenlaisia tapoja opiskella.

”No ehkä siis parantunut tuo opiskelutekniikka. Nykyään tekee vähän muitakin hommia, kun lukee

pelkästään siihen kokeeseen. Jossain lukiossa niin ei tullu paljo stressattua, että meni vaan sinne

kokeeseen. Alussa koitti sitä menetelmää ja se ei oikein toiminu ja nyt sitte kehittäny sitä eteenpäin.

Pikkuhiljaa se alkaa näyttää tulostakin.” (Mies, 4.Vsk)
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”On se kyllä kehittyny tässä muutaman vuoden aikana. Eka vuonna sitä ei silleen oikein tienny, että

miten pitäis lukea tentteihin ja mitä siinä kannattais painottaa. Mutta se on ollu ainakin. Että nyt osaa

vähän poimia ne olennaisimmat asiat sieltä koko kokonaisuudesta. Niin se on helpottanu tietysti omaa

elämää.” (Mies, 4.Vsk)

Oppimisen ja myös opiskelumotivaation kannalta voidaan pitää epäsuotuisana sitä, että opiskelija

yrittää pärjätä opinnoissaan puutteellisilla opiskelutaidoilla. Opiskelijoiden olisi tärkeä olla tietoisia

omista opiskeluvalmiuksistaan ja tarpeen mukaan näitä valmiuksia olisi pyrittävä kehittämään heti, kun

puutteita niissä huomataan.

6.2 Opiskelumotivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä

Tämän tutkimuksen keskeisenä tehtävänä oli löytää tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opiskelijoiden

opiskelumotivaatioon. Näitä tekijöitä pyrittiin kartoittamaan sekä kyselylomakkeella kerätyn aineiston

että haastattelujen kautta saadun aineiston avulla. Seuraavassa tarkastellaan näitä tekijöitä teema-

alueittain tutkimusongelmien mukaisesti. Molemmat aineistot eivät anna tuloksia kaikilta osa-alueilta,

mutta rikastuttavat toinen toisiaan niiltä osin, kun yhtenevillä alueilla liikutaan.

Aineistossa esiintyvistä opiskelumotivaatioon yhteydessä olevista tekijöistä pyritään erottelemaan

toisaalta enemmän yksilöön itseensä liittyviä tekijöitä ja toisaalta enemmän ympäristöön liittyviä

tekijöitä. Tulosten tarkastelu on rakentunut siten, että ensin käsitellään niitä esiin nousseita tekijöitä,

joita voidaan pitää enemmän opiskelijaan itseensä liittyvinä ja sen jälkeen tekijöitä, joiden voidaan

ajatella olevan sidoksissa enemmän opiskeluympäristöön. Opiskelumotivaatioon yhteydessä olevien

tekijöiden tarkastelun yhteydessä annetaan vastauksia myös toiseen keskeiseen tutkimusongelmaan eli

siihen, kuinka opiskelijoiden opiskelumotivaatiota voitaisiin edistää.

Ensin kuitenkin tarkastellaan kyselylomakkeella kerättyä aineistoa, jonka yksi osa kuvastaa

opiskelijoiden arvioita lomakkeessa kuvattujen tekijöiden vaikutuksista omaan opiskelumotivaatioon.

Näiden tekijöiden voidaan ajatella kertovan myös opiskelijoiden opiskeluun orientoitumisesta ja

toiminnan taustalla olevista päämääristä. Vastausten prosentuaaliset osiot on esitetty kuviossa 4.
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KUVIO 4. Opiskelumotivaation lähteitä

Kun tarkastellaan kaikkia vastaajia, nousi annetuista vaihtoehdoista tärkeimmiksi motivaationlähteiksi

ammatillisten valmiuksien hankkiminen sekä tutkinnon suorittaminen ja valmistuminen. Ammatillisten

valmiuksien hankkimisella koki 72,3 % opiskelijoista olevan hyvin suuren tai suuren merkityksen.

Vastanneista 70,3 % antoi suurta tai hyvin suurta merkitystä motivoitumisensa kannalta tutkinnon

suorittamiselle ja valmistumiselle. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin itsensä kehittäminen ja sivistyminen

(65,9 %), mutta tämän tekijän merkitykselle ei kuitenkaan annettu edellä mainituista poiketen niin

usein mainesanaa ”hyvin suuri merkitys”. Näitä tuloksia ja niiden merkitystä tarkastellaan hieman

tarkemmin haastatteluaineiston käsittelyn yhteydessä.

Yliopisto-opiskelun saamalla yhteiskunnallisella arvostuksella koki vain 29,8 % vastaajista olevan

suurta tai hyvin suurta merkitystä motivoitumiseen. Haastatteluissa opiskelijat pohtivat puolestaan

kemian alan yhteiskunnallista arvostusta. Kemian alan arvostus tuli esiin haastatteluissa ristiriitaisena.

Toisaalta kemiaa tarvitaan kaikkialla, mutta toisaalta kemian alaan liitettäviä negatiivisia

ympäristövaikutuksia tiedostetaan. Pääsääntöisesti haastateltavat kuitenkin itse pitivät kemian alaa

tärkeänä ja niin sanotusti tulevaisuuden alana, jolla on tarjota myös työpaikkoja. Yksi haastateltavista

otti  tässä  yhteydessä  esiin  myös  omalle  opiskelumotivaatiolle  tärkeäksi  kokemansa  rahan,  sillä

tulevaisuuden tavoitteena on päästä koulutuksen myötä hyväpalkkaiseen työhön. Varsinaisesta alan

työllisyystilanteesta eivät haastatellut opiskelijat olleet omien kuvaustensa mukaan juuri ottaneet selvää

ennen koulutukseen hakeutumista ja tältä osin tuloksia voidaan pitää yhtenevinä myös kyselyaineiston

osalta. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista vain reilu kolmannes (38,3 %) ilmoitti olevansa samaa
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mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että tiesi tulevan koulutusalansa työllisyystilanteesta hakiessaan

opiskelemaan. Viidennes (21,3 %) sen sijaan oli väitteen kanssa eri mieltä tai osin eri mieltä.

Pääaineiden tai opintosuuntien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa siinä, kuinka tietoisia he

ilmoittivat olleensa oman koulutusalansa työllisyystilanteesta opiskelemaan hakiessaan
2(2)=9.15,p=.01). Ero todettiin Kruskall-Wallis –testillä, jonka avulla ei kuitenkaan pystytä

osoittamaan, minkä ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä ero sijaitsee ja siksi ryhmien välistä

vertailua tehtiin myös Mann-Whitneyn U-testiä käyttämällä. Tarkempi tarkastelu osoitti, että sovelletun

kemian opiskelijoiden keskuudessa oman koulutusalan työtilanteesta tiedettiin opiskelemaan haettaessa

vähemmän kuin puunjalostustekniikan ja kemian tuotantotekniikan tai prosessitekniikan opiskelijoiden

keskuudessa. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä sekä sovelletun kemian ja puunjalostustekniikan

(U=51.5,p=.005) että sovelletun kemian ja kemian tuotantotekniikan tai prosessitekniikan välillä

(U=88.5,p=.03).

Yliopiston saaman yhteiskunnallisen arvostuksen saama vähäisempi merkitys opiskelijoiden

keskuudessa suhteessa muihin esillä olleisiin tekijöihin saattaa vaikuttaa yhteiskunnassa ja

työmarkkinoissa tapahtunut muutos. Mäkisen ja Olkinuoran (2002) mukaan yhteiskunnan ja

työmarkkinoiden kehitys on vaikuttanut yliopisto-opiskelun asemaan ja merkitykseen. Esimerkiksi

epätyypilliset ja lyhytaikaiset työsuhteet ovat luoneet painetta akateemisen tutkinnon arvostukselle.

Opiskelijaelämällä näki yli puolet vastanneista (55,4 %) olevan merkitystä motivaatioon vain jonkin

verran tai ei lainkaan. Opiskelijaelämän yhteyttä opiskelumotivaatioon oli muutama opiskelija

pysähtynyt pohtimaan kyselylomaketta täyttäessään. Heitä oli mietityttänyt, ovatko opiskelijaelämän

vaikutukset motivaatioon ennemminkin negatiivisia positiivisten vaikutusten sijaan. Kysymyksellä on

tavoiteltu lähinnä opiskelijatovereiden tai yleisesti opiskelijaelämään liittyvien sosiaalisten suhteiden ja

toimintojen merkitystä yksittäiselle opiskelijalle. Opiskelijaelämään liitetään kuitenkin usein

mielikuvat esimerkiksi juhlimisesta, jolla voidaan olettaa olevan myös negatiivisia vaikutuksia

opiskelumotivaatioon etenkin tapauksissa, joissa vapaa-ajanvietto vie runsaasti tilaa itse opiskelulta.

Näiden pohdintojen voidaan ajatella ilmentävän sitä, että opiskelijaelämän käsitettä ei tule nähdä

yksiselitteisenä. Opiskelutoiminnan sosiaalisiin näkökulmiin tullaan kiinnittämään huomiota vielä

laajemmin hieman myöhemmin.
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Motivaatiotarkastelu lomakekyselyn osalta jatkui kysymyksillä koskien jokapäiväisiä opintoihin

liittyviä asioita, joiden merkitystä omaan opiskelumotivaatioon vastaajien tuli jälleen arvioida.

Kuviossa 5 on kuvattu annettujen vastausten prosentuaalisia osuuksia.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hyvien arvosanojen saaminen opintosuorituksista

Nopea edistyminen opinnoissa

Asioiden sisäistäminen ja uudenlainen oivaltaminen

Hyvä luento, luennoitsija, harjoitus- tai seminaaritilaisuus

Opintosuorituksen hyväksytty suorittaminen
hyvin suuri
merkitys
suuri
merkitys
aika suuri
merkitys
jonkin verran
merkitystä
ei merkitystä

KUVIO 5.  Opiskelumotivaatio ja jokapäiväiset opiskeluun liittyvät asiat

Opiskelijoiden kokemusten tarkastelu suhteessa opiskeluintoa lisääviin jokapäiväisiin asioihin osoittaa,

että opintosuorituksesta hyväksytysti suoriutumisella on suuri tai hyvin suuri merkitys 76,6 %:lle

vastaajista. Myös hyvä luento, luennoitsija, harjoitus- tai seminaaritilaisuus koetaan motivaation

kannalta tärkeäksi (68 %). Myös sisäistä motivaatiota kuvastava asioiden sisäistäminen ja uudenlainen

oivaltaminen (68,1 %) nousee tärkeäksi, vaikka saakin edellistä vähemmän mainesanoja ”hyvin suuri

merkitys”. Nopea edistyminen opinnoissa ja hyvien arvosanojen saaminen opintosuorituksista eivät

nouse vastaajien mielestä opiskelumotivaation kannalta yhtä merkittäväksi, kuin muut mainitut tekijät.

Lähes joka neljäs (23,4 %) vastanneista oli sitä mieltä, että nopealla edistymisellä on vain jonkin verran

merkitystä ja lähes joka viides (19,1 %) koki, että hyvillä arvosanoilla on vain jonkin verran tai ei

lainkaan merkitystä motivaation kannalta. Haastatteluissa opiskelijat kuitenkin nostivat hyvien

arvosanojen saamisen yhdeksi tärkeäksi opiskelumotivaatiota nostattavaksi tekijäksi.

6.2.1 Opiskelualan valinta ja valinnan varmuus

Opiskelijat voivat päätyä omalle opiskelualalleen hyvin erilaisin syin. Opiskelualan valintaan voi

vaikuttaa esimerkiksi henkilökohtainen kiinnostus, uranäkymät tai toive taloudellisesti turvatusta

tulevaisuudesta. (Lindblom-Ylänne, Nevgi & Kaivola 2003, 124.) Erilaiset syyt hakeutua tiettyyn
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opiskelupaikkaan näkyvät myöhemmin myös erilaisina syinä opiskelun viemisenä eteenpäin tai

opiskelun keskeyttämisenä (Mäkinen 2003, 20). Nämä taas kertovat myös opiskeluun

motivoitumisesta. Tämän tutkimuksen yhteydessä haastatelluista opiskelijoista kaikki toivat esiin sen,

että kemia on kiinnostanut heitä pitkään. Tämä oli ollut myös keskeinen syy alalle ja koulutuspaikkaan

hakemiseen. Usein kiinnostus kemiaan on herännyt yläasteella tai lukiossa. Kiinnostus

luonnontieteisiin ylipäätään oli yleistä haastateltavien keskuudessa. Alan kiinnostavuus osoittautui

myös Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa yleisimmäksi syyksi opiskelualan valintaan (Mäkinen

2003, 20).

Opiskelumotivaation kannalta keskeiseksi tekijäksi haastatteluissa nimettiin lähes poikkeuksetta

aihepiirin kiinnostavuus. Opiskelijan kokemalla mielenkiinnolla opiskeltavaa aihetta kohtaan on suuri

merkitys siihen, kuinka opiskeluun motivoidutaan ja kuinka paljon siihen ollaan valmiita panostamaan.

Lähtökohtaisesti on tärkeää, että opiskelija kokee opiskelemansa alan kokonaisuudessaan

kiinnostavaksi, joka parhaassa tapauksessa on vaikuttanut alan ja opiskelupaikan valintaan. Tähän

liittyen yksi haastateltava painottikin opiskelumotivaation parantamisen olevan melko mahdotonta

sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka käyttävät kemiantekniikan osastoa vain ponnahduslautana

tavoitellen todellisuudessa pääsyä johonkin muuhun opiskelupaikkaan.

Oman opiskelualan ja –paikan löytäminen sekä korkeakouluun hakeminen voi olla monelle hyvin pitkä

prosessi (Vuorinen & Valkonen 2003, 31–33). Haastatelluista opiskelijoista kahdella oli jo aiempi

tutkinto ja yhdellä oli suoritettuna opintoja toisesta yliopistosta. Muut olivat tulleet lukiosta suoraan tai

armeijan jälkeen. Haastatelluista opiskelijoista viidelle Lappeenrannan teknillisen yliopiston

kemiantekniikan osasto oli ollut ensisijainen hakukohde ja lopuille toissijainen. Kaikki olivat saaneet

opiskelupaikan kemiantekniikan osastolta ensimmäisellä hakukerralla. Mäkinen (2003, 30) tuo esiin

niitä ongelmia, jotka voivat liittyä siihen, että opiskelijan ensisijainen hakutoive ei toteudu. Hänen

mukaansa toissijainen opiskelupaikka voi heikentää opiskeluun liittyvää omakohtaisen merkityksen

syntymistä ja näin ollen se ei ole opiskelumotivaation kannalta paras mahdollinen lähtökohta.

Yhtenä opiskelumotivaatioon yhteydessä olevana tekijänä voidaan pitää tyytyväisyyttä opiskeltavaan

alaan sekä opiskeluun ylipäätään. Tämä tuli esiin myös tähän tutkimukseen kerätystä kyselyaineistosta,

kun opiskelijoiden näkemyksiä omasta opiskelumotivaatiosta vertailtiin muihin muuttujiin
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tarkastelemalla muuttujien välisiä korrelaatiota. Odotetusti korkea motivaatio oli yhteydessä

tyytyväisyyteen omaan koulutusohjelmaan (r=.464,p=.001) sekä tyytyväisyyteen valittuun

pääaineeseen tai opintosuuntaan (r=.368,p=.01). Myös korkeamman motivoitumisen ja vähäisen

halukkuuden vaihtaa koulutusohjelmaa väliltä löytyi yhteyttä. Yhteys osoitettiin Mann-Whitneyn U-

testin avulla, jossa vertailtavat ryhmät muodostuivat niistä opiskelijoista, jotka ilmaisivat vakavasti

harkinneensa koulutusohjelman vaihtamista sekä niistä, jotka eivät olleet koulutusohjelman vaihtoa

harkinneet. Ryhmien välillä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero motivaation suhteen (U=163,p=.025).

Halukkuus vaihtaa koulutusohjelmaa voi kuvastaa tyytymättömyyttä opiskelupaikkaan tai koko

opiskelualaan. Tämän tutkimuksen yhteydessä teetettyyn kyselyyn vastanneista kemiantekniikan

opiskelijoista 36 % oli vakavasti harkinnut vaihtavansa koulutusohjelmaa. Omaan koulutusohjelmaan

tyytyväisiä tai täysin tyytyväisiä oli 74,5 % vastanneista. Koulutusohjelman sisältä valittuun

pääaineeseen tai opintosuuntaan tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 72,4 % vastaajista. Kaikki

haastatteluihin osallistuneet opiskelijat olivat suhteellisen tyytyväisiä valitsemaansa alaan, eikä

kenelläkään ollut tällä hetkellä tarkoitusta vaihtaa koulutusohjelmaa. Muutamat olivat alkuun

suunnitelleet vaihtavansa alaa tai yliopistoa, mutta kukaan ei ollut kuitenkaan hakenut muualle. Yksi

opiskelija kuitenkin totesi suorittavansa kandidaatin tutkinnon ja katsovansa sitten, jatkaako diplomi-

insinööriksi vai vaihtaako koulutusohjelmaa. Vaihtoa jossain vaiheessa suunnitelleille opiskelijoille

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja kemiantekniikan osasto olivat olleet toissijainen hakukohde.

Onkin siis paljon mahdollista, että myös toissijainen opiskelupaikka voi osoittautua kiinnostavaksi ja

johtaa motivoituneeseen opiskeluun (Mäkinen 2003, 30). Toisaalta myös toive pääsystä työelämään ja

se, että ikää tulee lisää, voi motivoida käymään aloitetun koulutusohjelman loppuun. Tämä ilmeni

esimerkiksi koulutusohjelmaa jo kerran vaihtaneen haastateltavan puheessa.

”En mie enää kyllä vaiha. Että pitäis jo töihinkin päästä jossain vaiheessa. Et tietysti, jos joskus haluaa

lisää lukea, niin se on sitte mahollista. Tää koulu nyt käyään ainakin läpi.” (Mies, 4.Vsk)

Kokemus siitä, että on oikealla alalla, on siis tärkeää myös opiskelumotivaation kannalta. Se tuo

opiskeluun varmuutta. Opiskelijan varmuus oikein tehdystä alavalinnasta vaikuttaa myös yleisemmin

opinnoissa menestymiseen (Tiilikainen 2000, 9). Oikean alan löytyminen voi olla joillekin selvää jo

alusta alkaen, toisille tunne koulutuksen sopivuudesta itselle voi vahvistua opintojen edetessä.
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”No mie siis opiskelen kemiantekniikkaa ja se on täs osottautunu vuosien saatossa ihan oikeaksi

aineeksi. Se vahvistaa niinku sitä, että mie koen että olen oikealla alalla ja haluan sen takia tuloksia

siitä.” (Nainen, 4.Vsk)

Joissakin tapauksissa opintoihin sitoutuminen ja panostaminen vaativat opiskelijalta selkeän päätöksen.

Tämä tuli esiin opiskelijan kohdalla, joka ei ollut saanut opinnoista kiinni ensimmäisen vuoden aikana

ja todennut sen jälkeen, että näin ei voi jatkaa. Kesän aikana tehdyn itsetutkiskelun seurauksena syntyi

kuitenkin päätös panostaa opiskeluun.

”Mut sen jälkeen, mä tein päätöksen et joo, tää on asia mitä mä haluan opiskella ja joka kiinnostaa

mua. Tää on mun juttu ja rupesin tekemään töitä sen eteen. Ja sen jälkeen ei oo tarvinnu miettiä.”

(Nainen, 4.Vsk)

Edellä kuvattua tapausta opiskelija luonnehti myös sanoen, että hän teki motivaation itselleen. Tämän

voidaan nähdä kuvastavan sitä, kuinka opiskelija voi omien pohdintojensa ja päättäväisyytensä avulla

pyrkiä vaikuttamaan omaan motivaatioonsa. Kyse on myös itsesäätelyvalmiuksista eli esimerkiksi siitä,

että opiskelija asettaa itselleen tavoitteita ja kykenee ylläpitämään motivaatiotaan (Lindblom-Ylänne,

Lonka & Slotte 2001, 112). Opiskelijan omaa panosta motivaation synnyttämisessä ja edistämisessä

korostavat myös Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2005, 204) todeten, että opiskelijan on myös itse

synnytettävä sisäistä motivaatiota. Motivaatio ei ole pelkästään löydettävissä, vaan motivaatiota ja

innostusta voi myös tuottaa. Mielenkiinto ei myöskään ole välttämättä toiminnan syy, vaan se voi olla

enemmänkin toiminnan ja ponnistelujen seurausta. Tämä luo omalta osaltaan haasteita myös

koulutukselle, sillä koulutuksen tulisi onnistua sytyttämään kiinnostusta, jotta opiskelijat innostuisivat

tiedonhankinnasta ja tätä kautta myös aidon mielenkiinnon kehittämisestä asioihin.

Perhe- ja sukutaustojen vaikutusta omaan alavalintaan pohtiessaan kolme haastateltavista uskoi, että

kemian alalla toimivilla sukulaisilla on mahdollisesti ollut osuutta tehtyihin valintoihin. Vahvimmin

lähipiirin vaikutus tuli esiin haastateltavalla, jonka sukulaisia oli kemian alalla kolmessa sukupolvessa.

Haastateltava on tottunut tehdasympäristöön ja nähnyt esimerkiksi isänsä kautta, millaista on

työskennellä kemian alalla. Tätä kautta hänelle on syntynyt vahva halu seurata isänsä jalanjälkiä, joka

näkyi selkeänä ammatillisena päämääränä, johon pyrkiä. Tällaisen taustan voidaan ajatella lisäävän
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opiskelun henkilökohtaista merkitystä, jonka vaikutukset opiskelumotivaatioon ovat todennäköisesti

positiivisia.

”Kun mä oon koko ikäni eläny tehtaan vieressä. Koko ajan nähny tehtaan piiput. -- Aina kuullu, kun

ennen aikaan tää kello neljän pilli ja kaikki nää, mä oon kuullu ne. Kuullu kaikki ne. Aina ne, jos

tehtaalta on päässy jotain niinku hajuja sun muita, ne on aina ollu nenässä.” (Mies, 2.Vsk)

Ylipäätään selkeällä ammattikuvalla voi olla positiivinen vaikutus opiskelijan motivaatioon, sillä se voi

lisätä opiskelun tavoitteellisuutta. Selkeä päämäärä helpottaa tehtäviin ja opiskeluun sitoutumista.

Työelämään kohdistuvien tavoitteiden selkeyttämisessä esimerkiksi opinto-ohjaus on keskeisessä

roolissa. Uravalintaan liittyvät kysymykset ovat ratkaisevassa asemassa opintoihin sitoutumisessa

(Mäkinen 2004, 68) ja esimerkiksi Rautapuron ja Väisäsen (2002, 6-20) mukaan opiskelijoita tulisikin

ohjata entistä enemmän juuri uravalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Lähipiirin mahdolliset vaikutukset koulutukseen tai tietylle alalle suuntautumiseen nähtiin esimerkiksi

siinä, että kotona on arvostettu matemaattisia aineita. Yhden haastateltava kohdalla matemaattisten

aineiden arvostuksen kotona uskottiin johtuvan siitä, että isän isä oli ollut paperikoneinsinööri.

Perhetausta voi tällaisissa tapauksissa heijastua opiskelumotivaatioon lähipiiristä omaksuttuina arvoina

ja positiivisina asenteina opiskeltavaa alaa kohtaan. Samankaltaiset asenteet tiettyä alaa kohtaan voivat

näkyä myös opiskelijan lähipiiriltä saamassa tuessa. Esimerkiksi yksi haastateltavista toi esiin samalla

alalla opiskelevan siskon merkitystä.

”-- että samalla tavallaan innostanu sitte lukemaan kemiaa ja sitte hän on osannu neuvoa mua joissain

jutuissa ja yhteistyötä tehty jonkin verran.” (Nainen, 2.Vsk)

6.2.2 Odotukset, päämäärät ja tavoitteet

Opiskelijoiden omaa opintoalaa sekä yliopisto-opintoja koskevat odotukset sekä ennakkokäsitykset

voivat vaihdella suuresti. Odotukset voivat vaikuttaa esimerkiksi alanvalintaan ja asetettuihin

päämääriin sekä käytettäviin opiskelustrategioihin etenkin opiskelun alussa. Laukkasen (1988, 14)

mukaan opiskelijoilla on kuitenkin puutteellinen ennakkotietämys opiskelusta sekä sen sisällöistä.

Samanlaisiin tuloksiin on päätynyt myös Mäkinen (2004). Laukkasen (1988) mukaan parempi
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ennakkotieto opinnoista ja myös niihin liittyvistä ammatillisista mahdollisuuksista vähentäisi

pettymyksiä koulutusohjelmiin. Ennakko-odotusten rakentumisessa keskeisinä tekijöinä voivat olla

esimerkiksi lähipiiristä tai aiemmasta oppilaitoksesta tullut tietämys sekä muun muassa yliopistojen

tiedottaminen eri koulutusaloista.

Opiskelua koskevilla ennakko-odotuksilla ja niiden paikkaansa pitävyydellä on todennäköisesti

merkitystä ainakin tyytyväisyyden kannalta. Opiskelualan ja -paikan valinta pohjautuu jonkinlaisiin

ennakkokäsityksiin asioista ja etenkin pettymys voi vaikuttaa opiskelumotivaatioon laskevasti.

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 40,5 % oli täysin samaa tai samaa mieltä väitteestä "opiskelu

kemiantekniikan osastolla on vastannut ennakko-odotuksiani", siinä missä 48,9 % vastaajista oli

väitteen kanssa vain osin samaa mieltä. Vastaavasti 10,6 % opiskelijoista koki, että opiskelu ei ollut

vastannut ennakko-odotuksia. Tulos ei kuitenkaan kerro, miltä osin todellisuus ja odotukset eivät ole

vastanneet toisiaan. Haastatteluissa opiskelijat kuitenkin pohtivat odotuksiaan ja niiden toteutumista

hieman tarkemmin.

Suurimmalla osalla haastatelluista opiskelijoilla oli ollut jonkinlainen käsitys opiskelusta ja opinnoista

ennen opiskelun aloittamista. Opiskelun nähtiin vastanneen monilta osin ennakko-odotuksia, mutta

mukaan mahtui myös asioita, joita opiskelija ei ollut osannut välttämättä etukäteen odottaa. Lähinnä

yliopisto-opiskelun oli ajateltu olevan haasteellista, aikaa vievää ja osin hyvin teoreettista. Osa oli

odottanut opiskelun olevan paikoin vaikeampaa, kuin millaiseksi se oli todellisuudessa osoittautunut.

Etenkin matematiikkaa ja muita opiskeluun kuuluvia yleisaineita oli etukäteen pidetty vaikeina.

”Mutta se, että aina mä kuulin pienenä mielestäni sellasta, että se matematiikka yliopistossa, se on

jotakin hirveen vaikeeta, niin emmä nyt kuitenkaan... Emmä nyt sano, että se helppookaan olis, mutta ei

se niin vaikeeta ollu, kun jotkut sitä oli pelotellu ennen kun tänne oli tullu”. (Mies, 2.Vsk)

Opiskelijan oli saattanut yllättää myös suuri työmäärä suhteessa saatuihin opintopisteisiin tai nopea

eteneminen teoriasta käytäntöön. Opiskelun itsenäisyyttä ja vastuunottamista osana yliopisto-opiskelua

oli osin osattu odottaa, mutta myös se saattaa olla asia, johon ei ennalta osata varautua.
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”En tiiä, yllätti ehkä tää vapaus, mikä täälä on ollu. Ja kumminki se, että ku ite niinku joutuu

vastaamaan kaikista tällasista, että niinku ite on vastuussa siitä, että täältä joskus pääsee poiskin.”

(Mies, 4.Vsk)

Vaikka opiskelijoilla on jonkinlainen tietämys opintoja aloittaessaan siitä, mitä yliopisto-opiskelu pitää

sisällään, voidaan tietoja pitää kuitenkin joiltakin osin puutteellisina. Tämä voi paitsi tuottaa

pettymyksiä ja tätä kautta myös opiskelun keskeyttämisiä, vaikeuttaa myös opiskelua itsessään.

Välijärvi (1997) on tarkastellut opiskelijoiden valmiuksia akateemisiin opintoihin siirryttäessä lukiosta

korkeakouluun. Siirtyminen koulujärjestelmässä asteelta toiselle on opiskelijalle murrosvaihe, johon

voi sisältyä kriisejä ja ylivoimaiselta tuntuvia vaatimuksia. Olisikin tärkeää, että opiskelija saisi jo

lukio-opintojen aikana tietoa yliopisto-opintojen luonteesta sekä siitä, millainen osaaminen on

korkeakoulussa tärkeää. Tässä merkittävänä tekijänä on yhteistyö ja tiedonvälitys korkeakoulujen ja

lukioiden kesken. (Välijärvi 1997.) Nevgin (1998, 2) mukaan käsitysten oikeellisuutta voidaan pyrkiä

edistämään myös mahdollisimman hyvin opintoja kuvaavien ja koskevien valintakokeiden ja niitä

varten luettavien kirjojen ja materiaalien avulla.

Opiskelijan päämäärät ovat keskeisessä asemassa suuntaamassa opiskelijan toimintaa ja ovat näin ollen

yhteydessä myös motivaatioon. Työelämä oli odotetusti keskeisessä asemassa tämän tutkimuksen

yhteydessä haastateltujen opiskelijoiden kuvatessa opiskelumotivaatioon yhteydessä olevia päämääriä.

Myös luvun 6.2 alussa esitellyissä, tähän tutkimukseen liittyvässä kyselyaineiston tuloksissa nähtiin,

että ammatillisten valmiuksien hankkiminen sekä tutkinnon suorittaminen ja valmistuminen nousivat

merkittävimmiksi opiskelumotivaation lähteiksi. Tätä voidaan pitää osoituksena opiskelijoiden melko

ammattiorientoituneesta asenteesta (ks. Lindblom–Ylänne, Nevgi & Kaivola 2003; Olkinuora &

Mäkinen 1999, 31). Opittuja tietoja ja taitoja halutaan hyödyntää työelämässä ja oman alan työpaikka

opintojen jälkeen, tai jo opintojen aikana, koetaan erittäin tärkeäksi.

”Että se on tietysti se ihan ensisijainen, että sais niinkun hyödyntää sitten täällä opittuja taitoja sitten

tietenkin työelämässä.” (Mies, 2.Vsk)

Vahvimmin työelämään ja valmistumiseen suuntautunut tavoitteellisuus tuli esiin opiskelijan kohdalla,

jolla sivistyminen tai tiedon kerryttäminen ei ainakaan motivaation kannalta ollut merkittävimmässä
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roolissa. Oman opiskeluun motivoitumisen kannalta keskeiseksi nousi oppimisen sijaan opiskelun

jälkeinen aika.

”Että tota ehkä suurin motivaatio nyt on ehkä valmistua tai mikä tuo sen motivaation, että valmistus ja

pääsis työelämään. Että ei välttämättä se että oppis jotain täällä tai siis silleen, että sais jotain irti, niin

se ei ihan niin paljon motiovoi vaan se, että pääsis äkkiä pois ja töihin.” (Mies, 4.Vsk)

Kaksi haastateltavista otti esiin opiskeluun liittyvien odotusten ja omien tavoitteiden yhteydessä

sivistymisen. Toinen toi esiin tavoitteensa tulla viisaammaksi ja toinen taas toivoi saavansa paljon lisää

tietoa. Kummallakaan heistä ei ollut kovin selkeää kuvaa siitä, millaisissa tehtävissä he haluaisivat

tulevaisuudessa toimia.

”Enemmän ehkä sitä itsensä sivistämistä, emmä oikeen tiedä. Se varmaan selkiytyy vähän enemmän

sitte, kun täältä on valmistunu, että minne sitä päätyy.” (Mies, 4.Vsk)

Muutaman opiskelijan kertoman perusteella valmistumisesta normiajassa, tai ehkä jopa nopeammin,

voi tulla opiskelun kannalta tärkeä päämäärä. Selkeä näkemys opintojen kestosta toi opiskeluun

motivaatiota ja päätös nopeasta opintojen etenemisestä auttoi myös oman energian keskittämiseen

itselle tärkeään asiaan. Ainakin näiden opiskelijoiden kohdalla itselle asetettu selkeä tavoite

valmistumisajasta oli opiskelumotivaatiota kasvattava tekijä.

”Tavallaan on aina niinkun ollut niin, että jos minä jotakin asiaa teen, niin sitten minä teen sitä, enkä

muuta. -- Että tällä hetkellä tuntuu, että jos en viidessä vuodessa pysty valmistumaan, niin olisin aika

pettynyt. -- En mä sano, että opiskelu on tyhmää, että pitäis äkkii päästä töihin, en mä niinkään sano,

mutta kuitenkin, miksi sitä sitten hidastaa ihan huvin vuoksi vaan.” (Mies, 2.Vsk)

Motivaation kannalta on tärkeää, että opiskelulla on selkeä päämäärä sekä tavoitteita. Nämä ovat

tärkeitä muun muassa opintojen suunnitelmallisuudessa. Opiskelija on itse keskeisessä roolissa

tavoitteiden asettamisessa ja näin ollen tavoitteiden määrittely itselle voi olla hyvä keino omaan

opiskelumotivaatioon vaikuttamiseen. On kuitenkin tärkeää, että opiskelija kykenee asettamaan

itselleen realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita. Tavoitteiden saavutettavuuden lisäksi yksi

haastateltava korosti myös sitä, että esimerkiksi tavoitteellisen valmistumisajan tulee olla nimenomaan
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itse määritelty, eikä niinkään ylhäältäpäin annettu. Hänen tuntemuksensa mukaan liian tiukat aikarajat

voivat opiskelumotivaation nostattamisen sijaan vaikuttaa motivaatiota heikentävästi. Esimerkiksi

Kauppilan (2003, 84) mukaan juuri itsenäinen tavoitteiden asettelu luo perustan motivaatiolle.

Opintojen nopea suorittaminen voi olla yksi tapa osoittaa omaa onnistumista sekä itselle että muille.

Kun opiskelijalla on esimerkiksi halu saavuttaa hyviä arvosanoja tai suoriutua opiskelutovereita

paremmin, voidaan puhua saavutusorientoituneesta toiminnasta (Ames 1992, 262). Tällainen asetelma

voi kannustaa opiskelijaa yrittämään enemmän.

”No jos en mie voi saada parhaita arvosanoja, niin kyl mie ainakin ennen noita kaikkia muita lähen

ulos. --  Et se on vähän sellanen kilpailutilanne tavallaan. Et se ei niinku näy ulospäin, mut se on vaan

tuol miun päässä jossain. ” (Nainen, 4.Vsk)

Mäkinen (2003, 22) kuitenkin muistuttaa, että saavutusorientaatio ei vielä kerro opiskelijan käyttämistä

opiskelustrategioista, jolloin myöskään oppimisen laatua ei sen perusteella voida välttämättä kuvata.

Joka tapauksessa sosiaalisessa ympäristössä toimiminen tarjoaa mahdollisuuksia arvioida omaa

toimintaa ja suhteuttaa sitä myös muihin.

Päämäärähakuista toimintaa ja tavoitteiden asettamista omalle opiskelulle voidaan yleisesti pitää

opiskelumotivaation kannalta tärkeänä toimintana. Esimerkiksi oman orientoitumisen taustalla olevien

tekijöiden tarkastelu voi olla hyödyllistä, sillä se usein helpottaa oman opiskelutoiminnan jäsentämistä.

Omaan toimintaan kannattaa ottaa mukaan monipuolisia ja pieniäkin osatavoitteita, sillä ne helpottavat

laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Pienemmät tavoitteet mahdollistavat myös oman toiminnan

arviointia sekä helpottavat oikeassa suunnassa pysymistä matkalla isompiin tavoitteisiin tai päämääriin.

6.2.3 Opiskelun suunnitelmallisuus

Opiskelijan suunnitelmallisuus opinnoissa ja ajankäytössä on tärkeää opintojen etenemisen kannalta

(Nevgi 1998, 108). Opintojen suunnittelemista helpottamaan on useissa koulutusohjelmissa laadittu

valmiit mallilukujärjestykset, jotka helpottavat opiskelijaa oman aikataulun rakentamisessa. Tämän

tutkimuksen yhteydessä haastatellut opiskelijat eivät juuri tuoneetkaan esiin ongelmia, jotka liittyisivät

kurssien valintaan tai niiden käyntijärjestykseen, vaan näiden osalta opiskelu nähtiin pääsääntöisesti
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suunnitelmalliseksi. Esimerkiksi opinto-oppaat ovat tärkeässä osassa opiskelijan apuna tällaisia

suunnitelmia tehtäessä ja ne saivatkin muutamilta haastateltavilta erikseen kiitosta. Yksi opiskelija

kuitenkin toi esiin, että ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käyty armeija oli sekoittanut kurssien

käyntijärjestystä, joka oli heijastunut myös motivaatioon. Kun opiskelun eteneminen oli selkiytynyt, oli

myös opiskelumotivaatio noussut.

Opiskeluun liittyy myös paljon itsenäistä työskentelyä, jonka suunnittelusta opiskelija vastaa

luonnollisesti itse. Ajankäyttö pienemmillä osa-alueilla ei välttämättä aina ole kovin mutkatonta.

Tenttiin lukeminen voi jäädä viimeiseen iltaan ja kirjallisten töiden tekeminen painottuu mahdollisesti

lähelle viimeistä palautuspäivää. Pari opiskelijaa kertoi kirjallisten töiden jäävän joskus palauttamatta

ennen määräaikaa, jolloin kurssin suorittaminen saattaa keskeytyä kokonaan tai työn tekemiseen täytyy

ainakin käydä pyytämässä lisäaikaa. Suunnitelmallisuuden puute tuottaa opiskeluun väistämättä

tilanteita, jolloin työt kasaantuvat ja aika ei tunnu riittävän. Tämän taas useat kokivat yleisimmäksi

stressiä aiheuttavaksi tekijäksi. Opiskelumotivaation kannalta suunnitelmallisuuden merkitys

korostuukin siinä, että töiden oikealla jaksottamisella voitaisiin vaikuttaa myös työn sopivaan

kuormittavuuteen, jolloin myös mielekkyys opiskeluun säilyisi. Töiden kasautuminen ja siitä aiheutuva

stressi koetaankin usein toimintakykyä heikentävinä.

”Se saa minut väsyneemmäksi ja silleen niinku, vaikuttaa sit kaikkeen. Ku lukee jo kalenterista sen, että

apua tällanen päivä, emmä ehi millään näitä kaikkia, niin siinä kohti jo iskee se väsymys päälle, että

nyt mulla on kauhee paniikki ja että pitäis olla ja tehä kaikki nää. Sit sitä vaan yrittää ottaa niskasta

kiinni ittee ja tehä sen verran ku pystyy, mutta kyllä se sellasen epätoivosen väsyneen asenteen saa

niinku päälle heti kättelyssä.” (Nainen, 4.Vsk)

Sen sijaan, että suunnitelmallisuuden vajaavaisuuden takia työt kasaantuvat ja stressi lisääntyy

lukukauden lopussa, voi toisille stressiä aiheuttaa periodien alut, jolloin suunnitelmia ei ole vielä voinut

tehdä. Tämän voidaan nähdä kertovan siitä, että opiskelijat suunnittelevat ja aikatauluttavat opintojaan

eri tavalla. Toisille suunnitelmien tarpeellisuus paljastuu ehkä liian myöhään, kun töitä on paljon

tekemättä ja aikaa enää rajallisesti, joillekin taas suunnitelmien tekeminen on selvää alusta alkaen.



70

”No ehkä näiden periodien alussa, kun ensimmäisellä viikolla luennoitsijat kertoo kuinka monta

raporttia joudutaan tekemään ja sitten ensimmäisenä viikonloppuna huomaa, että pitäis tehdä niin ja

niin monta eikä oo vielä yhtäkään alottanut. Vaikka sen sitten huomaa myöhemmin, että niitä voi hyvin

jaotella pitkin sitä kevättä tai syksyä, että niitä ei tartte kaikkia yhtenä iltana tehä, mutta kyllä sillon

alussa kun ei oo tavallaan kattonu, että tota tehään tollon ja tota tehään seuraavalla viikolla enemmän,

niin siinä vaiheessa on joskus tuntunu, että mitenkähän tässä taas jaksaa.” (Mies, 2.Vsk)

Opiskelun suunnitelmallisuuteen liittyvät myös uuden tutkintojärjestelmän myötä pakolliseksi tulleet

henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. Itselaadittujen, omia kurssivalintoja ja suoritusaikatauluja

koskevien kirjallisten suunnitelmien toivotaan helpottavan paitsi suunnitelmien tekemistä, myös

opiskelijoiden ohjausta sekä opinnoissa etenemistä (Opetusministeriö 2006). Haastateltavien

keskuudessa henkilökohtaiset opintosuunnitelmat koettiin pääsääntöisesti hyödyllisiksi. Lähinnä niiden

hyöty nähtiin juuri opintojen aikataulutuksessa sekä opintojen etenemisen seurannassa.

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tärkeys voi korostua etenkin opintojen alussa, kun opiskeluun

liittyy muutenkin paljon uuden opettelua.

”-- kyllä ainakin nyt ekana vuonna, kun oli muutenkin vähän ulkona kaikista asioista. -- Se on kyllä

aika hyvä silleen, että pysyy mukana siinä, mitä pitää käydä ja sillain. Se on sellanen järjestelmällinen

suunnitelma näistä opinnoista. Että on ihan hyödyllinen.”  (Nainen, 2.Vsk)

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tärkeys korostuu niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät

välttämättä oma-aloitteisesti suunnittelisi opintojaan kovin tarkasti. Haastateltavista kuitenkin osa uskoi

siihen, että olisivat tehneet jonkinlaisen suunnitelman, vaikka se ei olisikaan ollut pakollinen. Toisaalta

kuitenkin todettiin, että suunnitelma olisi tehty ehkä vasta hieman myöhemmässä vaiheessa opintoja.

”No ois se varmaan jossain vaiheessa tullu tehtyä, mut en tiiä että oisinko tehny niin alussa. Et kun just

se alkupuoli oli sitä, että käytiin vaan niitä pakollisia matikoit ja fysiikoit ja näit tällasia. Et siin

vaihees sitä ei ees aatellu et ainiin, mä joudun täyttämään suurimman osan tutkinnosta jollain ihan

muulla ku näil pakollisilla kursseilla. Mut et se on aika hyvä, että se piti jo siinä vaiheessa tehä.”

(Nainen, 4.Vsk)
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Haastatteluaineiston perusteella henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemistä voidaan pitää

opiskelumotivaation kannalta hyödyllisenä. Tällä tavalla voidaan yrittää tukea etenkin niitä

opiskelijoita, jotka eivät itsessään välttämättä ole niin suunnitelmallisia. Suunnitelmallisuus kaiken

kaikkiaan helpottaa ajankäyttöä ja mahdollistaa muun muassa töiden jakamista tasaisemmin niin

lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä.

6.2.4 Onnistumisen tunteet ja omat vaikutusmahdollisuudet

Motivaation ylläpitämisen kannalta onnistumisen kokemukset opiskelussa ovat erittäin tärkeitä. Siinä

missä motivaatioteoriat korostavat hyvän motivaation mahdollistavan hyviä tuloksia, voidaan myös

hyvien tulosten ajatella parantava opiskelumotivaatiota (Ruohotie, Kahelin & Kleemola 1981, 33).

Haastateltavat nimesivät onnistumisen tunteita tuottaviksi asioiksi kursseista suoriutumisen, hyvät

arvosanat ja esimerkiksi harjoitustöiden valmiiksi saamisen. Erityisesti onnistumisen tunnetta lisää, jos

tehtävän suorittamisen eteen on joutunut ponnistelemaan.

”No ehkä se on just näist hyvistä numeroista. Että jos sielt tulee se, tai jos tietää, että on tehny paljo

hommia ja sit sielt tulee se hyvä numero, sit tietää että olipas siitä jotain hyötyä kuitenki.

Pänttäämisestä.” (Mies, 4.Vsk)

Myös tämän tutkimuksen yhteydessä kerätyssä lomakeaineistossa opiskelumotivaation kannalta

tärkeäksi tekijäksi nostettiin opintosuorituksen hyväksytty suorittaminen. Vähemmän tärkeään osaan jäi

kuitenkin hyvien arvosanojen saaminen opinnoista, vaikkakin vastaajista 80,8 % oli sitä mieltä, että

hyvien arvosanojen saamisella opintosuorituksista on oman opiskelumotivaation kannalta aika suuri,

suuri tai hyvin suuri merkitys. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeä muistaa, että vaikka hyvät arvosanat

koettaisiinkin opiskelumotivaatiota nostattaviksi, ei se kuitenkaan kerro sitä, millaisia arvosanoja

opiskelijat tavoittelevat opinnoissaan. Haastateltavien keskuudessa arvosanatavoitteet vaihtelivat

laidasta laitaan jonkun tavoitellessa selkeästi parhaita arvosanoja, siinä missä toiselle riitti pelkkä

läpipääseminen. Arvosanatavoitteet vaihtelevat myös osin kurssien mukaan. Osa pohti hyvien

arvosanojen merkitystä jatkon kannalta todeten, että niiden hyöty tulee esiin todennäköisesti lähinnä

tilanteessa, jossa työpaikkaa hakee kaksi muuten tasavahvaa hakijaa. Pääsääntöisesti hyvät arvosanat

kuitenkin koettiin haastateltavien keskuudessa siis onnistumisen tunteita tuottaviksi samoin kuin

opintojen eteneminenkin.
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”Menestyy opinnoissa, saa suoritetuksi, etenee opinnois. Pysyy aikataulussaan ja tuntee, että hei,

nythän mie niinku tajusin ton ja saa niinku, ton tiedon haltuun.” (Mies, 2.Vsk)

Motivaatiotutkimuksen piirissä yhtenä mielenkiinnon kohteena on ihmisten tehtävässä menestymiseen

liittyvien odotusten yhteys itse suoritukseen. On todettu, että mikäli ihmiset odottavat menestyvänsä

annetussa tehtävässä, he myös yrittävät kovemmin sekä suoriutuvat paremmin. Opiskelijat, jotka

uskovat voivansa vaikuttaa oppimiseensa paitsi menestyvät paremmin ovat myös motivoituneempia

kuin opiskelijat, jotka eivät usko vaikutusmahdollisuuksiinsa. (Pintrich 2003.) Tämän vallitsevan

käsityksen voidaan nähdä saaneen tukea ainakin haastateltavan kohdalla, jonka opiskelumotivaatio ja

usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin suhteessa oppimiseen olivat korkealla.

”Ku se on ainakii sellanen asia mihin voin ite omassa elämässäni vaikuttaa, että menestynkö vai enkö.

Niin siitä. Että kun on paljon semmosia asioita mihin mulla ei oo minkäänlaista sanaa. Niinkun kerta

tähän voi vaikuttaa, niin tottakai mie siihen panostan.” (Nainen, 4.Vsk)

Haastateltavat tiedostivat, että omaan opintomenestykseen vaikuttaa merkittävissä määrin oman

tekemisen määrä ja laatu. Toisaalta siihen, kuinka paljon jonkin yksittäisen kurssin eteen ollaan

valmiita tekemään töitä, vaikuttaa usein kurssin kiinnostavuus. Myös yksittäisten tenteissä

epäonnistumisten taustalla nähtiin usein keskeisenä tekijänä oma puutteellinen valmistautuminen.

Ylipäätään usko itseen ja omiin taitoihin on tärkeää opiskelussa ja se auttaa myös opiskeluun

motivoitumisessa. Opiskelijat pohtivat haastattelujen yhteydessä näkemyksiään itsestä opiskelijana.

Haastatelluista opiskelijoista puolet antoi itselleen varsin positiivisia kuvauksia pohtiessaan itseään

opiskelijana. Näissä kuvauksissa tuotiin esiin omaan opiskelutoimintaan liittyvä ahkeruus, täsmällisyys,

tunnollisuus ja asiaan paneutuminen. Näiden opiskelijoiden puheissa korostui tavoitteellisuus,

opiskeluun sitoutuminen sekä asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen. Heistä suurin osa toi erikseen

esiin myös sen, että kaikki työt palautetaan ajallaan. Pääasiassa positiivisia kuvauksia itsestään

opiskelijana antaneiden joukosta löytyvät myös ne opiskelijat, joiden kuvaukset omasta

opiskelumotivaatiostaan olivat muihin haastateltaviin nähden positiivisempia.
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Toisaalta haastateltujen joukossa oli myös opiskelijoita, joiden näkemykset itsestä opiskelijana eivät

olleet niin positiivisia. Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että hän ei ole opiskelijana ahkerimmasta

päästä, toinen kertoi olevansa huono lukemaan ja kolmas kuvasi itseänsä aika laiskaksi. Opiskelijat,

jotka antoivat näitä neutraalimpia tai jopa negatiivisia kuvauksia itsestään opiskelijana, toivat esiin

muun muassa töiden tekemisen jäävän viime tippaan.

Aika monet haastateltavien omaan itseen opiskelijana liittämät kuvaukset koskettivat jollain tavalla

omaa tehokkuutta. Myös kyselylomakkeiden kautta saatiin vastauksia opiskelijoiden näkemyksiin

omasta tehokkuudesta. Tehokkuutta arvioitaessa vain yksi opiskelija oli täysin sitä mieltä, että oma

opiskelu on tehokasta ja samalla tavalla vain yksi opiskelija vastasi olevansa asiasta täysin eri mieltä.

Täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että oma opiskelu on tehokasta, oli ainoastaan 21,2 % kyselyyn

vastanneista. Suurin osa (53,2 %) sijoittui ryhmään, joka oli tehokkuudesta osin samaa mieltä.

Motivaation ja tehokkuuden välistä yhteyttä kuvastaa se, että kyselyn mukaan paremmin motivoituneet

opiskelijat osoittivat kokevansa opiskelunsa olevan myös tehokkaampaa (r=.484,p=.001).

Paitsi se, että uskotaan omiin mahdollisuuksiin menestyä, on opiskelumotivaation kannalta

merkityksellistä myös se, että opiskelija voisi tuntea voivansa vaikuttaa myös muuten omaan

opiskeluunsa liittyviin asioihin. Tässä yhteydessä voidaan pohtia opiskelijan roolia osana

opiskeluympäristöä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen ja siellä tapahtuvaan toimintaan. Esimerkiksi

Pintrich (2003) tuo esiin, että opiskelijoille täytyisi myös tarjota mahdollisuuksia tehdä valintoja.

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehty kysely tukee tätä teoriaa, sillä kyselyaineistosta löytyi

positiivinen yhteys sen väliltä, millaiseksi opiskelijat arvioivat oman motivaationsa ja vastaavasti

millaiseksi he kokevat omat mahdollisuutensa vaikuttaa opintojen sisältöön (r=.359,p=.013).

Haastatteluissa opiskelijat pohtivatkin omia vaikutusmahdollisuuksiaan lähinnä opiskeltavien kurssien

valinnaisuuden kannalta ja pääsääntöisesti koettiin, että valinnaisuutta on tarjolla melko hyvin.

Toisaalta uuden tutkintorakenteen myötä valinnaisuuden nähtiin jonkin verran heikentyneen. Tämä tuli

esiin myös kyselylomakkeella kerätyn aineiston yhteydessä, sillä tulosten mukaan vanhan

tutkintorakenteen mukaisesti etenevät opiskelijat uskoivat omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa

opintojen sisältöön enemmän, kuin uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat (U=174.5,p=.03).

Toisaalta tämä ero voi muodostua osin myös siitä, että opintojen alkuvaiheessa valinnaisuutta on

ylipäätään tarjolla myöhempiä opiskeluvaiheita vähemmän.
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Yksi opiskelijoiden vaikuttamisen väylä on opiskelijoilta kerättävä kurssipalaute. Opiskelijoilta

kerättävällä palautteella voi tosin olla monta muutakin tehtävää, joista keskeisenä esimerkiksi

opiskelijan oman oppimisen arviointi (ks. Karjalainen 2005). Tehtyjen haastattelujen perusteella

opiskelijapalaute nähdään kuitenkin usein juuri opiskelijan mahdollisuutena tuoda esiin ajatuksia

saamastaan opetuksesta. Haastatteluun osallistuneista opiskelijoista suurin osa sanoi pyrkivänsä

täyttämään kurssipalautteen lähes poikkeuksetta jokaisen kurssin jälkeen. Muutama kuitenkin kertoi

ohittavansa palautteenannon helposti ja yksi totesi antavansa palautetta lähinnä silloin, kun kurssissa on

kritisoitavaa. Palautteen vaikuttavuuden osalta opiskelijoiden näkemykset erosivat jonkin verran

toisistaan. Osa uskoi, että palautteella on mahdollisuus vaikuttaa, mutta muutama suhtautui asiaan

skeptisemmin. Tähän yhtenä syynä voi olla se, että palaute ei useinkaan palaa opettajalta takaisin

opiskelijalle, kuten esimerkiksi Parjanen (2003, 8) on todennut.

Opiskelijoiden keskuudessa tuntui olevan jonkin verran epätietoisuutta siitä, mitä palautteelle tehdään

keräämisen jälkeen. Muutama kuitenkin kertoi sellaisista kokemuksista, joissa kurssin yhteydessä

opettaja oli ottanut esiin aiemmin keräämänsä palautteen.

”Yhen kurssin jälkeen oli jotain, että opettaja näytti mitä palautetta oli annettu ja sitä kommentoitiin. --

Miusta se oli ihan hyvä, että sitten tiesi mitä se opettaja ajatteli, että oliko hän samaa mieltä vai eri

mieltä.” (Nainen, 2.Vsk)

Tietoisuus opiskelijapalautteen käsittelystä, vaikutuksista ja koko prosessista ylipäätään voisi kannustaa

opiskelijoita aktiivisempaan vastaamiseen. Luonnollisesti olisi myös tärkeää, että opiskelijat

paneutuisivat vastaamiseen kunnolla, jotta palaute olisi myös mahdollisimman totuudenmukaista.

”Eihän niistä meille mitään hyötyä oo. Ei mitään tuloksia olla ainakaan nähty, että vaikuttaako se

mihinkään mitään. Ne nyt tulee vaan joka kurssin jälkeen ja joskus tulee vastattua ja joskus ei. Että

seki on vähä silleen yks risti kaks vastauksii, että tota. Ehkä se vähä, niihin vois vastatakkii, jos tietäis

mihin ne menee ja tehäänks niil oikeesti sitte jotain.” (Mies, 4.Vsk)
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Opettaja voi usein olla keskeisessä roolissa palauteprosessin edistäjänä. Yksi haastateltava kertoi

opettajasta, jolle on erityisen tärkeää, että palautetta annetaan. Tällä opiskelijalla oli myös vahva usko,

että palautteen avulla on mahdollista vaikuttaa.

”Hän on erityisen kiinnostunut siitä, että annetaan palautetta ja silleen, ja me on annettuki aika paljon

palautetta niistä hänen kursseistaan. Ja annettu parannusehdotuksia. Et kyl ne varmasti ihan näkyy

seuraaviin vuosiin.” (Nainen, 4.Vsk)

Opiskelijoilta opettajille menevän palautteenannon ei kuitenkaan tarvitse aina tapahtua vain kirjallisena

tai varsinaisen kerättävän kurssipalautteen muodossa. Pari haastateltavaa kertoi antavansa palautetta

myös kurssin aikana. Tällainen palaute voi olla välitöntä ja koskea esimerkiksi opetustoimintaa juuri

sinä hetkenä. On esimerkiksi hyvä, jos opiskelija kokee voivansa huomauttaa opettajaa, jos hän seisoo

piirtoheittimen edessä. Yksi opiskelija kertoi antavansa joskus palautetta myös sähköpostitse kurssin

aikana, jos esimerkiksi kurssin järjestelyissä on jotakin, mihin haluaa puuttua. Näihin viesteihin hänen

mukaansa toisinaan reagoidaan ja toisinaan ei. Ylipäätään välitön tai konkreettinen palautteenanto

voidaan mieltää opiskelijoiden keskuudessa toimivampana, kuin esimerkiksi numeroarviointi

erinäisistä oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä tekijöistä.

”Kyl mie uskoisin että se näkyy, varsinkin jos annetaan ihan konreettisia parannusehdotuksii. Mut et

jos nyt annetaan vaan numeroil, et olen samaa mieltä tai eri mieltä, niin eihän se välttämättä ohjaa

mihinkään suuntaan. Mut et jos annetaan ihan parannusehdotuksia, niin kyl varmaan se niinku

auttaa.” (Nainen, 4.Vsk)

Parjasen (2003, 8-9) mukaan olisi tavoiteltavaa, että palautejärjestelmät olisivat interaktiivisia. Olisi

esimerkiksi tärkeää, että erilaisten ehdotusten kulkukaaviot kyettäisiin tekemään näkyviksi.

Opiskelijoiden palautteen antamista voitaisiin mahdollisesti tehostaa juuri siten, että opiskelijat

pyrittäisiin saamaan enemmän tietoisiksi siitä, mikä on palautteen merkitys ja kuinka palauteprosessi

kokonaisuudessaan etenee. Tämän edistämisessä keskeisessä asemassa ovat kurssien opettajat.
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6.2.5 Lähipiiri ja muu elämä

Opiskelu on yleensä hyvin keskeisessä roolissa opiskelijan elämässä. Tämä tuli esiin myös tähän

tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien keskuudessa. Opiskelu vie ison osan ajasta ja se ohjaa

ajankäyttöä. Joillekin opiskelusta ja siihen liittyvistä asioista sekä ihmisistä on tullut erittäin merkittävä

osa koko sen hetkistä elämää.

”Siis varmaan se on niinku kaikkein isoin osa koko mun elämää. -- Nytkin ku mulla ei oo enää mitään

kursseja, mut mie tuun tänne koululle joka päivä vaan sen takia, että se on se, et emmie voi olla sielä

kotonakaan, ku oon kolme ja puol vuotta käyny täällä ihan pitkää päivää tekemässä.” (Nainen, 4.Vsk)

Suurin osa haastateltavista kuitenkin toi vahvasti esiin myös muiden elämänalueiden tärkeyden osana

opiskeluaikaa. Opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä pohtiessaan moni haastateltavista korostikin

juuri oman elämäntilanteensa ja siihen kuuluvien osa-alueiden vaikutusta omaan motivaatioon.

Pääasiassa opiskelumotivaatioon vaikuttavina tekijöinä nähtiin kotiasiat, sosiaaliset suhteet ja

harrastukset. Ihmissuhteet ja muut sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ovat tärkeä osa opiskelijan elämää

myös Aittolan ja Aittolan (1985, 113–114) mukaan ja ne vaikuttavat muun muassa elämäntilanteen

merkityksellisyyden kokemiseen. Joillekin kotiasioiden merkitys suhteessa omaan opiskeluun tuntui

kuitenkin haastattelujen perusteella olevan suurempi kuin toisille. Erityisesti naiset toivat esiin

yksityiselämän ja opiskelun tasapainoin tärkeyttä, sekä sitä, että esimerkiksi sosiaalisen elämän

ongelmat heijastuvat myös opiskelumotivaatioon.

Sen lisäksi, että sosiaalinen elämä tuo vastapainoa opiskeluun, näkyy perheen ja muiden läheisten

ihmisten merkitys opiskelumotivaatiolle myös heiltä saatavana tukena. Perheeltä tuleva tuki koettiin

haastateltavien keskuudessa tärkeäksi. Elämäntilanteesta riippuen tärkeiksi tuen antajiksi nimettiin

pääasiassa vanhemmat, sisarukset sekä puoliso. Vanhempien tuki voi näkyä muun muassa

opiskelukuulumisten kyselemisenä tai kannustuksena vaikeina aikoina. Opiskelijaa voi kannustaa myös

se, että läheiset ovat ”ylpeitä” hänestä, joka voi olla seurausta siitä, että läheiset arvostavat

opiskelupaikkaa tai alaa.
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”-- että sieltä tulee just kaikkein niinku tärkein tuki, tuki siihen, että jos vaikka menee välillä huonosti,

niin kuitenkin tulee, että kyllä kannattaa jatkaa. Että se on kuitenkin pari vuotta ja sit on valmis ja ei se

nyt maata kaada, vaikka kurssi ei ekalla tai tokalla kerralla meekkään läpitte.” (Mies, 2.Vsk)

Myös puoliso voi olla merkittävä tuen antaja. Tuki voi näkyä arjessa esimerkiksi siten, että kiireisinä

opiskeluaikoina puoliso on valmis joustamaan ja ottaa esimerkiksi enemmän vastuuta kotitöistä.

Puoliso voi olla tärkeässä roolissa myös ymmärtäjänä.

”Että lähinnä se on semmosta ymmärrystä, tai siis että, tietää ku iteki on, avopuolisoki on yliopistossa,

niin tietää mitä se on.”(Mies, 4.Vsk)

Opiskelija joutuu tekemään jatkuvasti valintoja opiskelun ja muun elämän välillä lähinnä ajankäytön

suhteen. Erilaisten valintojen taustalla voidaan nähdä kysymys esimerkiksi siitä, mitä opiskelu

opiskelijalle merkitsee. Vaikka opiskelulla olisikin suuri rooli opiskelijan elämässä, joutuu jokainen

opiskelija punnitsemaan sen painoarvoa valintatilanteiden edessä.

”No, ei siinä muuta ku telkkarit ja tietokoneet kiinni ja kirja käteen. Ei siinä oikeen muuta oo. Kyl sit

joskus aina tulee tietokonetta pelailtua, että otanpa tuossa yhden pelin ennen kuin alan lukemaan ja sit

siinä menee koko yö ja jää lukematta. Että sen on oppinu, että ei avaa sitä konetta.” (Mies, 4.Vsk)

Toisille opiskelijoille valintojen tekeminen voi olla helpompaa kuin toisille. Joillakin opiskelijoilla voi

olla tahto ja taito asettaa opiskelu etusijalle melkeinpä tilanteessa kuin tilanteessa. Yksi haastateltavista

toi esimerkiksi esiin, että vaikka ihmissuhteet ovat tärkeitä, on ne mahdollista eristää opiskelun

ulkopuolelle. Luento tai tenttitilaisuus voi olla jopa pakokeino ongelmatilanteista.

”Mut ne mä jotenkin onnistun aina eristämään kyl tän ulkopuolelle. Et jos vaikka kotona ei oo kaikki

hyvin tai jos on riidelly jonkun kans tai on ollu epäystävällinen tai joku on ollu mulle epäystävällinen,

niin ne jää aina ihan täysin taka-alalle siinä vaiheessa, kun pitää opiskella. Oikeestaan se on niin et se

on se pakoreitti niiltä ajatuksilta, että nyt pitää lukea tai nyt pitää mennä luennolle tai tenttiin.”

(Nainen, 4.Vsk)
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Vaikka opiskelu viekin ison osan ajasta, pyritään päiväohjelmaan sisällyttämään muutakin, kuten

esimerkiksi harrastuksia. Säntin (1999, 72) mukaan opiskelijalle onkin eduksi, että hän toimii

opiskelunsa ohessa myös muilla kentillä. Ne tuovat mielekkyyttä opiskelumaailmaan ja auttavat

jaksamaan niin fyysisesti kuin henkisestikin.

”Et kun urheilet, niin kyllä se jaksaa tuo pääkoppakin huomattavasti paremmin. Et se on oikeen

sellanen pelastaja. Et fyysinen tasapaino siihen miten paljon joudut kuitenkin henkisii kykyjäs

käyttämään.” (Nainen, 4.Vsk)

Opiskelun, muun elämän ja vapaa-ajan tasapainottelun sekä niihin liittyvien valintojen yhteydessä

joutuu opiskelija usein miettimään myös keinoja oman opiskelumotivaation nostattamiseen.

Haastateltavien keskuudessa omalla toiminnalla nähtiinkin olevan suuri merkitys opiskelumotivaation

kannalta. On esimerkiksi tärkeä tutkiskella omaa itseään ja tunnistaa itselle parhaat työskentelytavat ja

toisaalta tunnistaa myös omat heikkoudet opiskelussa. Esimerkiksi opiskelijan, joka tietää kotona

työskentelemisen olevan itselle vaikeaa, kannattaa hakeutua tekemään töitä sinne, missä niiden

tekeminen sujuu parhaiten. Omiksi motivointikeinoiksi mainittiin myös itsensä palkitseminen jonkin

opiskeluun liittyvän tehtävän jälkeen sekä ajatusten siirtäminen hetkeksi pois opiskelusta.

”-- se alkaa tossa parin sadan metrin päässä ja se lähtee tota rantaa myöten, ainakin yks. Sellanen,

että pääsee välillä niinku sauhut päästään päästä ja saa itte ajatella joskus ihan jotain muuta.” (Mies,

2.Vsk)

Opiskelun tarkastelu osana koko laajempaa elämäntilannetta antaa uudenlaisia merkityksiä opiskelulle.

Ihmiset arvottavat elämässään asioita eri tavalla ja nämä arvot tulevat esiin esimerkiksi erilaisissa

valintatilanteissa, joita opiskelija kohtaa jatkuvasti. Opiskelijan voisi olla hyvä tietoisesti pohtia

opiskelun roolia omassa elämässään ja pyrkiä tekemään erilaisia valintoja myös näiden pohdintojen

valossa. Jälleen palataan päämääriin ja tavoitteisiin, toimintaan sitoutumiseen sekä näiden

opiskelumotivationaalisiin yhteyksiin.
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6.2.6 Opetus

Kaikki haastatellut opiskelijat olivat sitä mieltä, että saadulla opetuksella on vaikutusta

opiskelumotivaatioon. Etenkin opetushenkilökunnan toiminnalla oli opiskelijoiden mielestä keskeinen

merkitys. Esimerkiksi opettajan tavalla opettaa ja suhtautua opiskelijoihin, käytetyillä menetelmillä

sekä materiaalilla koettiin olevan vaikutusta opiskelumotivaatioon ja juuri näihin alueisiin tulisi monien

haastateltavien mukaan kiinnittää huomiota, mikäli opiskelijoiden motivaatiota halutaan parantaa

opiskeluympäristöstä käsin.

Opetuksen sisällölliseen puoleen kaikki haastatellut opiskelijat olivat melko tyytyväisiä. Opiskelu

koettiin myös pääsääntöisesti haastavuudeltaan sopivaksi, mutta jonkin verran tuotiin kuitenkin esiin

kurssien välillä esiintyvää vaikeustasojen ja työmäärien vaihtelua. Yksi opiskelija kertoi käyneensä

ensimmäisenä opiskeluvuotenaan kurssin, jolla ei kokenut oppineensa yhtään uutta asiaa, koska kaikki

oli jo entuudestaan hänelle tuttua. Toisaalta hänellä oli kokemusta myös kursseista, jotka olivat

osoittautuneet erittäin vaikeiksi.

”Vaihtelee hyvin paljon kursseittain. Että jotkut on todella vaikeita, että kurssin jälkeenkin tuntuu,

etten vieläkään ymmärrä mitään. Semmosia on, ei nyt paljon, mutta yks, kaks kurssia on jäänyt

sellaseen.” (Mies, 2.Vsk)

Sopivan haastavuustason merkitys motivaatiolle tulee esiin esimerkiksi siinä, että uskomukset omasta

pystyvyydestä vaikuttavat suoritettavien tehtävien valintaan (Linnenbrink & Pintrich 2002). Myös

Lindblom-Ylänne, Lonka ja Slotte (2001) näkevät motivaation olevan yhteydessä opiskelijan

kompetenssiin eli opittavan asian tulee olla opittavissa opiskelijan sen hetkisten tieto- ja taitotasojen

avulla tai niitä kehittämällä. Opiskelijan on voitava uskoa omaan mahdollisuuteensa onnistua. Eri

kurssien välillä olevat erot työmäärissä suhteessa saataviin opintopistemääriin voivat puolestaan

hankaloittaa omien opintojen suunnittelua (Mäkinen 2003, 41).

Haastateltavat pohtivat myös opetuksessa käytettyjen menetelmien toimivuutta. Yleisimmin opiskelijat

tarttuivat ryhmätöihin ja niiden paljouteen. Pääsääntöisesti ryhmätyöt nähdään hyvinä

työskentelytapoina useiden kurssien yhteydessä, sillä yhdessäoppiminen voi olla itsenäistä opiskelua

tehokkaampaa ja mielekkäämpää.
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”Että kyllä sitä paitsi siltä parilta, tai jos nyt on kaks tai kolme ihmistä siinä ryhmässä, siit saa aika

paljo tukea. Että kun niitä pähkäilis yksin, että mikä tässä laskussa on pielessä, et jokuhan tässä on

pielessä, mutta mä en keksi että mikä. Siitä saa sen tuen.”(Nainen, 4.Vsk)

Ryhmätöiden ongelmiksi nähdään kuitenkin aikataulujen yhteensovittaminen, ryhmäläisten erilaiset

tavat työskennellä sekä töiden epätasainen jakautuminen. Kaikki opiskelijat eivät sitoudu ryhmätöiden

tekemiseen toivotulla tavalla. Kaksi haastateltavaa toi voimakkaasti esiin sen, että he työskentelevät

mieluummin yksin. Tätä perusteltiin sillä, että yksin tehtäessä on koko ajan tilanteen tasalla ja

työskentely on mahdollista silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Haastatteluissa tuli esiin myös

kokemuksia tilanteista, joissa joku ryhmän jäsenistä ei hoida omaa osuuttaan ja näin ollen muut

joutuvat tekemään töitä hänen puolestaan. Tällaiset tilanteet heijastuvat myös opiskelumotivaatioon.

Näiden kokemusten perusteella muutamat opiskelijat painottivat sitä, kuinka tärkeää on, että omaan

ryhmään voi luottaa.

”Minen voi tarpeeks painottaa sitä miten mie vihaan näit ryhmätöitten tekemistä täällä. Pitäis aina

olla sellanen hyvä ryhmä, jossa jokainen hoitaa oman hommansa. Et sit jos siel on niitä jotka ei tee,

niin sit joutuu tekemään niitten puolesta ja kun ryhmän suoritus kuitenkin arvioidaan.” (Nainen, 4.Vsk)

Opetuksen laatuun liittyvä asia, jonka haastatellut kokivat varsin merkitykselliseksi oman

opiskelumotivaationsa kannalta, on opetushenkilökunta ja sen opetukselliset valmiudet sekä

motivoituminen opettamiseen. Opiskelijan oman opiskelumotivaation kannalta koettiin tärkeäksi, että

opetus on ymmärrettävää ja oppimista edistävää. Myös opettajien kyky tuoda esiin aiheen merkitys

osana laajempaa kokonaisuutta koetaan tärkeäksi. Erityisesti opettajilta kaivattiin kykyä asettua

opiskelijan rooliin sekä taitoa sopeuttaa opetusta opiskelijan tapaan ajatella.

”-- jotka on kauan tehny sitä, heillä ei sellasta oo, he on koko ajan pyörittäny sitä samaa asiaa. Heillä

ei oo sellasta, että opiskelijat voikin ajatella sen toisella tavalla. Että ne ei välttämättä ymmärräkään

sitä näin.” (Mies, 2.Vsk)
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”Jotenkin jossain niin aineessa tuntuu, että vaikka ne on hyvin vaikeita kaikille oppia ne, mutta kun se

on se luennoitsija se professori jolle ne on ihan jokapäiväsii juttuja, niin se vaan käy, että ’kyllähän työ

tän tiiätte’.”  (Mies, 4.Vsk)

Pohtiessaan opetushenkilökunnan opetuksellisia taitoja sekä työhön motivoitumista, haastatelluista

opiskelijoista kaikki toivat esiin, että näissä valmiuksissa on suurta vaihtelua eri henkilöiden välillä.

Useat haastateltavat toivat esiin juuri opettajien pedagogisten taitojen merkityksen. Muutamat

haastateltavat olivat huolissaan siitä, että osastolla olevien asiantuntijoiden tietämystä ei pystytä

hyödyntämään tarpeeksi. Eri henkilöillä uskotaan olevan paljon tietoa, mutta sen jakaminen voi olla

vaikeaa.

”Meillä on paljon hyviä tutkijoita, jotka vaan eivät osaa opettaa, koska heitä kiinnostaa enemmän se

tutkiminen. Toisaalta ois ihan kiva, että hyö sais tuotua ulos sitä, koska heillä on sitä uusinta tietoa.

Sielä on sitte paljo sitä tietoa.” (Nainen, 4.Vsk)

Toisaalta taas peruskurssien kohdalla osa haastateltavista pohti, että pitkään samaa kurssia pitäneet

henkilöt voivat olla hieman kyllästyneitä opettamaan heille itselleen itsestään selviä asioita. Vaihtelun

ja uudistamisen koettiin olevan tärkeää niin opiskelijoiden kuin opettajienkin motivaation kannalta.

”-- vaan siis yleensäkin jotka on pitäny vähän pidempään, että uudistais esimerkiksi materiaalia, mitä

niinku pitää. Sekin vähän niinku lois sitä motivaatiota ja haastetta niillekin päin, että ne tekee uuden

materiaalin, ne ittekin huomaa, että joku asia vaikka erottu huonosti. Niinku tekis sen sillee, että

huomais vähän itteki, että tän vois olla tälleen ja tää on tehty huonosti tässä hommas ja tää voitais

tehä, vaikka tää osio toisella tavalla.” (Mies, 2.Vsk)

Erityisen hankalaa motivoitumisen koettiin olevan kursseihin ja luentoihin, joissa opettaja vain toistaa

asioita kalvolta tai samat asiat on luettavissa kurssiin liittyvästä prujusta. Tämän tyyppisille luennoille

jätetään helposti menemättä, sillä luentoja ei koeta tarpeellisiksi tai mielenkiintoisiksi. Yksi

haastateltavista koki negatiivisiksi myös opetustilanteet, joissa opiskelijoita tentataan niin sanotusti

pakottavaan tyylin. Sen sijaan opetustilanteisiin toivotaan luontevaa vuorovaikutuksellisuutta ja

kontaktia opettajien ja opiskelijoiden välillä. Meriläinen (2006, 503) mainitseekin, että yliopisto-
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opetuksen käytänteitä tulisi kehittää vuorovaikutuksellisempaan ja paineettomampaan suuntaan. Pari

opiskelijaa toi esiin myös luennoitsijoiden hyvien esiintymistaitojen ja jopa lennokkuuden merkityksen,

sillä sellaiset ominaisuudet innostavat käymään luennoilla ja pitävät luentotilanteessa mielenkiintoa

yllä. Joka tapauksessa opettajan asenteella ja suhtautumisella opiskelijaan on opiskelumotivaation

kannalta merkitystä.

”-- jos luennoitsijalla ei oo mitään mielenkiintoa opiskelijoita kohtaan, niin tottakai se motivaatiota

laskee. Ja jos se vielä näyttää sen esimerkiksi luennoilla, että häntä ei kiinnosta tää asia, häntä ei

kiinnosta se mitä te ootte, mitä te opitte, opitteks te ylipäätään mitään. Kyl se vaikuttaa opiskelijoihin.”

(Mies, 2.Vsk)

Opettamistoiminnan tarkastelun yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka

opettaja voi toiminnallaan suunnata opiskelijoiden oppimistoimintaa jopa tiedostamattaan. Opiskelijat

tarkkailevat opintovaatimuksia ja sopeuttavat toimintaansa, kuten oppimisstrategioitaan,

opiskeluympäristöstä tuleviin vaatimuksiin. Esimerkiksi käsiteltyjen asioiden sisäistämistä arvostava, ja

arvostelunsakin tähän perustava opettaja voi olla ohjaamassa opiskelijoita ymmärtävään oppimisen

strategiaan. (Mäkinen 2003, 37.) Myös haastatteluihin osallistuneiden opiskelijoiden keskuudessa

tiedostettiin itsellä olevan erilaisia tapoja valmistautua esimerkiksi tenttiin opettajasta riippuen.

”Sanotaan et ku tietää, että jotkut proffat käyttää samoja tenttikysymyksiä, niin sitte luetaan vaan

vanhat tentit ja otetaan tärpit sieltä. Ja sit muilla, niin tulee luettua ihan se asiakin sieltä, opeteltua

sitten.” (Mies, 4.Vsk)

Esimerkiksi Pintrich (2003, 671-673) on tuonut esiin, että erilaiset opiskeluun liittyvät tehtävät eivät

saisi olla liian helppoja eivätkä liian vaikeita, vaan haastavia ja ratkaistavissa. Opiskelumotivaation

kannalta olisikin tärkeää, että opiskelijoita ei päästettäisi liian helpolla, vaan kuten Ruohotie (1992, 61)

asian esittää, motivaatio on korkeimmillaan, kun tehtävä on sopivan vaikea tai kun siihen liittyy sopiva

onnistumisen mahdollisuus ja epäonnistumisen riski. Riittävän haasteellisuuden merkityksen toi

selkeästi esiin myös yksi haastateltavista pohtiessaan, mikä tekee yksittäisestä kurssista tai tehtävästä

motivoivan.
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”No ainakin henkilökohtaisesti mulle tekee motivoivan se, että mie tiiän, että mie tuun sitä

tarvitsemaan, se on mulle mielenkiintonen ja sit siin on se, että sie joudut itte kaivamaan sen tiedon

jostain, että se ei tuu suunnilleen, et sie googleen kirjotat --” (Mies, 2.Vsk)

Sen lisäksi, että opettaja voi toiminnallaan ohjata opiskelijan opiskelustrategisia valintoja oppimisen ja

motivaationkin kannalta heikompaan suuntaan, sisältyy todettuihin vaikutusmahdollisuuksiin myös

vahvuuksia. Mikäli nämä asiat tiedostetaan ja huomioidaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa,

voidaan tätä kautta opiskelustrategioihin ja myös motivaatioon pyrkiä vaikuttamaan. Jo aiemmin on

todettu, että opiskelijoiden tavoissa opiskella voi ilmetä heikkouksia etenkin yliopisto-opiskelun

alkupuolella. Opetuksen kautta voitaisiin pyrkiä ohjaamaan opiskelijoita myös etsimään ja löytämään

toimivampia oppimisen keinoja.

Yliopisto-opetuksen laadun voidaan todeta olevan yhteydessä opiskelijoiden motivaatioon. Esimerkiksi

Rautapuro ja Väisänen (2002, 11–19) tuovat esiin, että opiskelijoiden tyytyväisyys ja motivoituminen

on sidoksissa kokemuksiin opetuksen laadukkuudesta sekä siitä, että se on opiskelijan päämääriä

palvelevaa. Hyväksi ja tarkoituksenmukaiseksi koettu opetus ja ohjaus auttavat opiskelijoita myös

sitoutumaan opiskeluun. Monet opetukselliset heikkoudet kiteytyvät opettajien pedagogisiin

valmiuksiin. Yliopisto-opettajien pedagogisen koulutuksen puutteellisuus onkin nähty yhtenä yliopisto-

opetuksen ongelmana (Lindblom-Ylänne, Lonka & Slotte 2001, 88). Näiden taitojen merkitys on

korostunut entistä enemmän korkeakoulujen massoittuessa ja samalla opiskelijajoukon rakenteen

muuttuessa. Opiskelijat eroavat yliopistoon tullessaan muun muassa elämänkokemuksiltaan sekä

aiemmilta oppimissaavutuksiltaan (Fazey & Fazey 2001, 345). Myös opiskelijoiden tavoitteet,

lähtötasoiset tiedot ja taidot sekä tapa omaksua tietoa vaihtelevat. Tähän tutkimukseen tehtyjen

haastattelujen perusteella opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa ryhmätyöskentelyyn,

sekä opiskelijoiden erilaisten opiskeluvalmiuksien ja tiedon omaksumistapojen huomioimiseen.

Opetustilanteissa opiskelumotivaation kannalta ovat keskeistä oppimisen edistäminen,

vuorovaikutuksellisuus ja mielenkiintoisuus.

6.2.7 Arviointi- ja palautekäytännöt

Opiskelijoiden arviointi on tärkeä osa opiskelutoimintaa ja esimerkiksi Tynjälän (1999, 109) mukaan

arviointi onkin yksi keskeisimmistä oppimistilanteisiin sekä yksilöllisiin strategioihin ja motivaatioon
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vaikuttavista tekijöistä. Pääsääntöisesti osastolla tapahtuva arviointi koettiin haastateltavien

keskuudessa tasavertaiseksi. Etenkin tenttiarvostelun uskottiin olevan oikeudenmukaista. Opiskelijat

kokivat myös olevansa melko hyvin tietoisia kurssikohtaisista arviointikriteereistä, sillä ne tuodaan

usein ensimmäisellä luentokerralla esiin. Kaksi opiskelijaa otti kuitenkin esiin muutaman kurssin

kohdalla käytetyn listauksen, jossa kerrotaan selvästi mitä kunkin arvosanan saamiseen vaaditaan.

Tällainen käytäntö oli koettu hyväksi.

”-- että sie tiiät, että kun ne asiat ku tulee esityksessä, niin sun on mahollista saada se vitonen. Että sie

tiiät etukäteen, mitä ne vaatii sulta, että saat sen jonku tietyn tason.” (Mies, 2.Vsk)

Arvioinnin ongelmana voidaan kuitenkin nähdä ryhmätyötilanteet. Kuten jo aiemmin on tuotu esiin,

osa haastateltavista näki ryhmätöiden yhtenä epäkohtana töiden jakautumisen epätasaisesti. Samalla

törmätään arvostelun osalta siihen ongelmaan, että ryhmätyöt kuitenkin arvioidaan koko ryhmän osalta,

jolloin yksittäisen opiskelijan työpanokseen ei useinkaan kiinnitetä huomiota. Tästä aiheutuvaa

ongelmaa voitaisiin kuitenkin pyrkiä minimoimaan sitä kautta, että ryhmässä työskentelevistä jäsenistä

kaikki tekisivät oman osuutensa. Arvioinnin tasavertaisuutta peräänkuulutti myös opiskelija, joka

tunnollisesti palauttaa kaikki työt ajallaan.

”Mä oon aina niin kauheen katkera tolle opetushenkilökunnalle, kun ne hyväksyy sellasii harjotustöitä,

jotka tulee kuukauden myöhässä. Toiset on kuitenki nähny vaivaa siihen, että ne palautetaan ajoissa”

(Nainen, 4.Vsk)

Vaikka joustavuus koetaan monin paikoin positiivisena, voi sen vaikutukset olla myös negatiivisia.

Sen lisäksi, että arvostelu voidaan kokea epätasa-arvoiseksi, voivat liian väljät aikarajat heikentää myös

opiskelijan työskentelyn tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta. Eräs haastateltavista uskoi, että hänen

omalle työskentelylleen tiukemmat aikarajat voisivat olla joskus jopa hyvästä. Työn tekeminen ei näin

ollen jäisi niin helposti roikkumaan. Toisaalta tiedostetaan kuitenkin esimerkiksi ryhmätöiden osalta

yhteisen ajan löytämisen ongelmat, mikäli aikarajoitukset ovat liian tiukat.

”-- mutta mä melkein kaipaisin vielä enemmän semmosta, kun tehdään labratyö, niin sille selkkarille,

paljon tiukemmat aikarajat, että missä tehhään, että se tulis tehtyä pois, eikä ne jäis lorvimaan.
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Varsinkin kun tehdään paritöitä ja muita, kun yhteisen ajan löytäminen on välillä hankalaa, niin sitten

ei viittitä ja muuta tällasta ja sitten jää helposti sinne killumaan, niitä töitä.”(Nainen, 4.Vsk)

Myös palautteella on keskeinen rooli oppimisessa ja opiskelumotivaatiossa. Opiskelijan saamalla

palautteella tarkoitetaan yleisesti omasta opiskelusta ja oppimisesta saatua informaatiota. Palautteen

avulla opiskelijan on mahdollista esimerkiksi arvioida, onko hän saavuttanut asettamansa tavoitteet.

Esimerkiksi Ruohotie (2002, 62–63) toteaa palautteen helpottavan oppimista sekä auttavan toimimaan

asetettujen tavoitteiden suunnassa. Palautteen avulla voidaan myös lisätä motivaatiota asettaa aiempaa

korkeampia tavoitteita, siinä missä palaute myös mahdollistaa virheiden tunnistamisen.

Palautteesta puhuttaessa lähes kaikilla haastatelluilla opiskelijoilla oli asiaan samanlainen vastaus:

henkilökohtaista palautetta kaivattaisiin lisää. Useat opiskelijat kuitenkin tiedostivat palautteen

antamisen hankaluuden opettajien toimesta, koska esimerkiksi ryhmäkoot ovat suuria ja aika rajallista.

Palautteen merkitys omalle opiskelumotivaatiolle kuitenkin tiedostettiin. Haastatteluissa muun muassa

todettiin, että palautteen avulla on mahdollista kehittyä ja etenkin positiivisen palautteen myötä voi

saada uusia virikkeitä. Opiskelijoiden puheissa tuli esiin toive sekä positiivisesta että negatiivisesta

palautteesta, mutta etenkin positiivinen palaute koettiin motivoivaksi. Harjoitustöiden yhteydessä

palautetta kuitenkin annetaan helposti vain enemmän korjausehdotuksien muodossa.

”Kaikki hyvät ja huonot puolet. Että mitä enemmän sitä palautetta tulis, niin ehkä kehittyy sitten vähä

paremmin siinä. Että nyt jos sielä on laitettu vaan, että korjaa tuo kuva, niin ei siinä oikeen tiiä, että

miksi se korjata pitää.” (Mies, 4.Vsk)

Yksi palautteen muoto, mitä muutamat haastateltavat kaipasivat, oli tentin jälkeinen palaute. Nämä

opiskelijat olisivat kokeneet tenttipaperin näkemisen ja vastausten läpikäymisen itselleen tärkeäksi.

Opiskelijoiden näkemykset olivat kuitenkin ristiriitaisia sen suhteen, tarjotaanko osastolla tällaiseen

mahdollisuutta. Yksi uskoi, että oman tenttipaperin näkeminen olisi mahdollista, mikäli sitä joskus

pyytäisi. Toinen oli sitä mieltä, että tähän ei ole mahdollisuutta ja kolmannen mukaan tentin

läpikäyminen on mahdollista vain niin rajallisena aikana, että siihen ei ole käytännön mahdollisuutta.
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”Se puuttuu jotenkin se niinku. Se tentin jälkeinen tuki, jota mä kaipaisin sinne. Että näkis sen oman

paperin tai ei, niin silti silleen, että ois missä käytäis ne tenttikysymykset läpi ja mitä niihin ois pitäny

vastata. Miten ne laskut ois menny oikeesti. Koska se opettais aika paljon.” (Nainen, 4.Vsk)

Vastausten kirjosta voidaan päätellä ainakin se, että tentin jälkeiseen tukeen ja palautteeseen tulisi olla

johdonmukaisia käytäntöjä. Lappalaisen (1997a, 24) mukaan palautteen puutteellisuudesta on

muotoutunut yliopistoihin tapa. Tämän seurauksena opiskelijat voivat esimerkiksi tenttiä tiettyä kurssia

kerta toisensa jälkeen tietämättä, miltä osin heidän tietonsa ovat puutteellisia. Tentin jälkeisen

palautteen saamisen mahdollisuus olisi Lappalaisen mukaan tärkeä tarjota opiskelijoille. Yhtenä

vaihtoehtona palautteen antoon on henkilökohtaiset keskustelut opiskelijan ja opettajan välillä, joissa

voidaan sisällöllisen palautteen lisäksi käsitellä myös oppimiseen laajemmin liittyviä kysymyksiä.

Opiskelijoille annettavaa palautetta voisi edistää myös siten, että tenttitulosten pisteytykset

ilmoitettaisiin kysymyksittäin, pulmakohdat tuotaisiin esiin tenttivastausten yhteydessä sekä otettaisiin

käyttöön tentinpalautustilaisuudet (Lappalainen 1997b, 133).

Arvioinnin osalta yhtenä mahdollisena keinona edistää opiskelijoiden opiskelua ja oppimista voidaan

haastattelujen perustella nähdä selkeä kurssivaatimusten sekä arviointikriteereiden esiin tuominen.

Tässä yhteydessä voitaisiin käyttää esimerkiksi listauksista, joissa kerrotaan mitä opiskelijalta

odotetaan tietyn arvosanan saavuttamiseksi. Tällaisen määrittelyn voidaan nähdä edistävän myös

opiskelumotivaatiota, sillä kurssin sisällön, vaatimustason sekä arviointikriteereiden selkeä

esiintuominen voi helpottaa opiskelijoita muun muassa tavoitteiden asettamisessa sekä

suunnitelmallisuudessa.

6.2.8 Ilmapiiri, opiskelijayhteisö ja ohjaus

Opiskeluympäristössä vallitsevalla ilmapiirillä uskottiin haastateltavien keskuudessa olevan vaikutusta

opiskelumotivaatioon monin eri tavoin. Opiskelijoiden välinen hyvä ilmapiiri tuo opiskeluun ja

luennoilla käymiseen mielekkyyttä. Tuttujen ihmisten kanssa on helpompi tehdä ryhmätöitä ja

esimerkiksi seminaariesitelmien pitäminen on mukavampaa tuttujen kuin tuntemattomien ihmisten

keskuudessa. Pitkät koulupäivät kevenevät, kun ympärillä on ihmisiä, joiden kanssa voi jutella.



87

”Se on hyvä, että on semmonen porukka ja meillä on ainaki ollu nyt ketä viime vuonna alotti tuossa

kemialla, niin on ollu tosi hyvä yhteisö ja ollaan tultu toimeen ja on pystyny kyllä kysymään apua ja

tukea.” (Nainen, 2.Vsk)

”-- kun se on taas sitä toista laitaa sille opiskelulle. Antaa voimia jatkaa, painaa pitempääkin päivää

täällä. Kun välillä heitetään vapaalle, vaikka pienessäkin mielessä. Jutellaan.” (Nainen, 4.Vsk)

Opiskelijayhteisön jäsenyys koettiin haastateltavien keskuudessa tärkeänä osana opiskelua. Osa

haastateltavista mainitsi kuuluvansa osaksi pienempää kaveriporukkaa, jonka kanssa töitä tehdään

yhdessä ja nähdään myös vapaa-ajalla. Muutamat taas puhuivat enemmän omasta vuosikurssista ja sen

ryhmähengestä. Aittola ja Aittola (1985, 114) toteavatkin, että opiskelijoiden tärkeimmät ihmissuhteet

ja läheisin ystäväpiiri muodostuvat usein saman koulutusohjelman ja vuosikurssin muista

opiskelijoista. Opiskelijakavereiden suuri merkitys opiskelumotivaatiolle tuli esiin useiden

haastateltavien puheissa.  Sen lisäksi, että muut opiskelijat tuovat opiskeluun mielekkyyttä voivat he

myös innostaa toinen toisiaan opiskelemaan.

”Että jos pojat on lähös luennolle, niin kyllä sitä itekin voi lähteä sit mukaan istumaan sinne. Ja

samoin jos on tota tenttiin lukemas, niin ehkä sit itekii tulee silleen et pitää sitä varmaan minunki sitte

vähän lukea, ku muutkii kerran.” (Mies, 4.Vsk)

”Se että on joku toinen siin joka tekee, niin kyl se vetää sitte muitakin tekemään. Mut sit jos se toinen ei

tekis, niin sit se toisaalt todennäköisesti vetäis siihen että muutkaan ei tee.”  (Nainen, 4.Vsk)

Muiden opiskelijoiden toiminnan motivoivaa vaikutusta voidaan selittää esimerkiksi Banduran (ks.

Bandura 1977) mallioppimisenteorian kautta, jolloin motivoitunut opiskelu voidaan nähdä esimerkiksi

seurauksena innokkaasti opiskelevien havainnoimisesta ja käyttäytymistavan omaksumisesta. Tämän

ilmiön esiintymistä voi lisätä Nevgin (1998, 49) esiin tuoma seikka, että samantyyppiset opiskelijat

hakeutuvat usein toistensa seuraan.

Edellä kuvattu ilmiö voi toimia valitettavasti myös toiseenkin suuntaan, eli myös passiivisuus voi

tarttua. Opiskelijayhteisöön liittyvät asiat eivät siis aina ole opiskelun kannalta pelkästään positiivisia.
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Muutamat haastateltavat toivat esiin tapauksia, joissa opiskelijaelämä ja siihen liittyvä juhlinta on

vienyt opiskelijan mukanaan, jolloin opiskelu jää vähemmän merkitykselliseen rooliin.

”Eka ja toka vuosi meni silleen rallatteluksi poikien kans tuola opiskelijaelämää viettäen, mutta kyllä

sen sit niinku huomas, että täs pitää ihan oikeesti alkaa tehä hommii.” (Mies, 4.Vsk)

Juhlintaan liittyen kaksi haastateltavaa toi esiin negatiiviset kokemuksensa opiskelijoiden alkoholin-

käytöstä. Kumpikaan heistä ei ollut etenkään ensimmäisenä opiskeluvuotenaan osallistunut juuri

opiskelijoiden yhteisiin juhliin muun muassa siksi, että alkoholi oli niissä niin vahvasti mukana.

Opiskelijaelämään liittyvistä vapaa-ajan toiminnoista poisjäänti voi jossain määrin vähentää sosiaalisia

suhteita myös muussa opiskelutoiminnassa, mikä voidaan kokea ikävänä asiana.

”Mutta on vaan vapaa-ajanviettotavat niin erilaiset ja sitten kun vapaa-ajalla ei oo niin paljon

yhdessä, niin kyllä se sitten vaikuttaa siihenkin, että halus tai ei, niin sitten sen perusteella valitaan

aina se, että kuka omaan ryhmään tulee tekemään niitä ryhmätöitä. Ja vastaavia.” (Mies, 2.Vsk)

Osa haastateltavista oli, tai oli aiemmin ollut, aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa. Tämän

toiminnan koettiin muun muassa lisäävän jaksamista ja helpottavan ihmisiin tutustumista. Toisaalta sen

haittapuolina nähtiin esimerkiksi se, että toiminta vie paljon aikaa.

”Voihan niistä olla haittaakin, että helposti jos lähtee tommoseen, niin sitte aikaa käyttää vähän

väärin. Tai ei väärin, mutta joihinkin asioihin sitte liikaa. Ja sitte varsinkin pukkaa itelle sitä stressiä.

Niitäki asioita pitäs hoitaa ja sitte kouluki ois. Mutta on niistä varmaan hyötyäkin.”(Nainen, 2.Vsk)

Ilmapiiri ei toki rajoitu vain opiskelijoiden välisiin suhteisiin, vaan siihen sisältyy monen muun tekijän

lisäksi myös esimerkiksi opiskelijoiden ja henkilökunnan väliset suhteet. Haastateltavien puheissa tuli

monin paikoin esiin henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen ja kontaktien merkitys

opiskelumotivaatiolle. Hyvä yhteishenkeä ja opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia

kommunikoida keskenään niin opetustilanteessa kuin sen ulkopuolellakin, voidaan pitää opiskelu-

motivaatiota nostattavina. Henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen suhteen voidaan nähdä

muotoutuvan pitkälti opetustilanteissa, mutta myös opetustilanteiden ulkopuolisilla tapahtumilla on

suuri merkitys. Osaston ilmapiiriä arvioidessaan haastateltavista muutama antoi merkitystä sille, että
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opetushenkilökunta tervehtii opiskelijaa. Myös sitä, että opiskelijat ja henkilökunta voivat jutella

keskenään, pidettiin ilmapiirin kannalta merkityksellisenä. Pari opiskelijaa otti esiin myös sähköpostin

kautta kommunikoinnin. Se, että henkilökunta vastaa sähköposteihin, koettiin tärkeäksi ja myös

sähköpostien sävyllä on merkitystä.

Vaikka ilmapiiriä luonnehdittiin monin paikoin hyväksi, tuli esiin toiveita opiskelijoiden ja

henkilökunnan yhteistoiminnan lisäämisestä. Myös Säntin (1999) tekemän tutkimuksen mukaan

yliopisto-opiskelijat kaipasivat selvästi enemmän vuorovaikutusta laitoksen henkilökunnan kanssa. Osa

tähän tutkimukseen haastatelluista opiskelijoista koki, että opiskelijan ja muun osaston henkilökunnan

välillä voidaan nähdä pieni kuilu. Etenkin uudemmilla opiskelijoilla on vähemmän kontakteja osaston

henkilökuntaan, minkä luonnollisuus toisaalta tiedostetaan, koska heillä on ollut vähemmän oman

pääaineen kursseja.

”Ois se toisaalta ihan mukavakin, jos menis aina juttelemaan vaikka jonkun opettajankin kans pöytään.

Sitä ehkä kun oppis tunteen paremmin, niin se vois sitä kautta sitten motivoida käymään siel

luennoillakin. Että ei sitä välttämättä kehtais olla pois sit tai jättää jotain tekemättä, sit kun tuntee

henkilöt.” (Mies, 4.Vsk)

Haastatelluista opiskelijoista muutama toi esiin ohjauksen piiriin luettavan toiminnan mahdollisuudet

opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistoiminnan edistämisessä. Opiskelijat ja henkilökunta tulisi

tutustuttaa toisiinsa mahdollisuuksien mukaan heti opintojen alussa.

”Mutta sitte niinku opintosuunnittelijat ja tällaset niinku, tavallaan ydinihmiset osastolla, ois kauheen

kiva että ne tutustuis ihmisinä niihin jo silloin fuksiviikolla.” (Nainen, 4.Vsk)

Ohjauksen kehittämistä pohti myös toinen opiskelija, joka uskoi, että ohjauksen keinoin voitaisiin

pyrkiä vaikuttamaan osastolla vallitsevaan ilmapiiriin siten, että ohjauksen rooli olisi informatiivinen.

Muutamalla opiskelijalla oli kokemuksia tiedonvälityksen toimimattomuudesta esimerkiksi tilanteessa,

jolloin osastolla tapahtuu muutoksia, jotka voivat koskea myös opiskelijaa.
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”Jotain tommost, et niinku pääasiassa tuntuu, että pimennossa on. Että siinä on se kuilu opettajien ja

opiskelijoiden välissä. Että vähän enemmän tiedon vaihtoa kun ois, niin se vois tehä vähän vielä

mielekkäämmäksi tätä hommaa.” (Mies, 4.Vsk)

Osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen tiedonvaihto voidaan nähdä yhtenä tärkeänä tekijänä

edistämässä opiskelijan tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Kärkkäinen (2005, 27) toteaa myös opintojen

ohjauksen ja yliopistoon integroitumisen olevan kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja perustelee tätä sillä,

että ohjaus pohjautuu vuorovaikutukseen ja tämä taas edistää sosiaalista integraatiota. Parhaimmillaan

ohjauksen kautta uudet opiskelijat luovat heti opintojen alussa pysyviä vuorovaikutussuhteita niin

muihin opiskelijoihin kuin henkilökuntaankin. Tähänkin tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien

keskuudessa opinto-ohjauksen vaikutukset opiskelumotivaatioon koettiin esimerkiksi siinä, että

opintojen alussa järjestettävän tutoroinnin avulla uusi opiskelija tutustuu opiskelijaelämään ja pääsee

mukaan porukkaan.

Ohjaus koettiin myös tukevana tekijänä siten, että se voi vahvistaa tietämystä siitä, mitä opiskelee ja

miksi. Opiskelumotivaatiota heikentävänä tekijänä yksi haastateltavista kuvasi tilannetta, jossa

osastolla ei esimerkiksi osata antaa selkeää vastausta siihen, hyväksytäänkö jokin yksittäinen kurssi

osaksi tiettyä opintokokonaisuutta vai ei. Haastateltavan mukaan on tärkeää, ettei opiskelija joudu

tekemään ylimääräistä työtä sen vuoksi, että hänelle on annettu virheellistä informaatiota tai ettei

opiskelijaa ole osattu ohjata kysymyksensä kanssa eteenpäin.

Kun tarkastellaan ylipäätään opiskelijoiden haastatteluissa esiin tuomia kokemuksia ohjauksesta,

voidaan todeta, että suurin osa haastatelluista opiskelijoista kertoi käyttäneensä osastolla tarjolla olevaa

varsinaista opinto-ohjausta melko vähän. Ohjaus koettiin kuitenkin tarpeelliseksi ja pääsääntöisesti sitä

myös uskottiin olevan tarjolla riittävästi. Suurin osa opiskelijoista myös koki, että neuvoa on helppo

mennä kysymään ja kysymyksiin ja ongelmiin uskottiin löytyvän myös ratkaisu. Ohjaukseen oltiin siis

monin paikoin tyytyväisiä, mutta muutamia kehitysehdotuksiakin opiskelijat toivat esiin. Yksi

haastatelluista mainitsi esimerkiksi kiinnostuksensa opintopsykologin palveluihin. Opintopsykologin

luona hänen mukaansa voisi käydä keskustelemassa esimerkiksi juuri opiskelumotivaatioon liittyvistä

asioista.
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Ohjaus on yksi opintoja tukevista tekijöistä, kuten yksi haastateltavista totesi. Esimerkiksi Tiilikaisen

(2000) selvityksen mukaan ohjaus on yhteydessä myös opiskelijoiden yliopistoyhteisöön

sosiaalistumiseen. Ohjauksen kehittämisessä huomiota voitaisiinkin kiinnittää sen rooliin

opiskelijoiden yliopistoon ja omaan osastoon integroitumisen mahdollisena edistäjänä. Ohjaus voi olla

yksi linkki opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistoiminnan edistäjänä. Etenkin opiskelun alussa

ohjauksella on merkittävä rooli, sillä opiskelija on tekemisissä ohjauksen alueeseen liittyvien asioiden

kanssa ensimmäisestä opiskelupäivästään lähtien. Esimerkiksi tutorointi voi olla tärkeässä asemassa

edistämässä ensimmäisten sosiaalisten suhteiden syntymistä uudessa opiskeluympäristössä.

6.2.9 Työelämä

Niin kyselylomakkeella saadun aineiston kuin haastattelujenkin perusteella opiskelun keskeisenä

päämääränä ja samalla opiskelumotivaation yhtenä lähteenä opiskelijat pitävät työelämää.

Opiskelijalle on tärkeää, että hänellä on tietoa alansa työmarkkinoista sekä työelämässä tarvittavista

taidoista. Opintojen konkreettisen hyödyn näkeminen auttaa opiskelijaa motivoitumaan ja sitoutumaan

opintoihinsa. (Mäkinen 2004, 72; Vesikansa 1998, 99.) Tietämys tulevaisuuden työtehtävistä voi

helpottaa päämäärien asettamista siinä missä työelämätietoisuus voi myös vaikuttaa opiskeluun

orientoitumiseen. Opiskeltavien tietojen ja taitojen näkeminen osana tulevaisuuden työkenttää voi

tehostaa opiskelua ja tuoda opiskeluun suunnitelmallisuutta. Konkreettiset päämäärät ovat tärkeitä

myös opiskelumotivaation kannalta.

Kyselyyn osallistuneilta opiskelijoilta tiedusteltiin opiskelussa opittujen asioiden mahdollista hyötyä

tulevaisuuden työtehtävissä. Vastaajista 70,2 % oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että opituista

asioista on hyötyä työssä. Reilu neljännes (27,7 %) vastaajista oli kuitenkin väitteen kanssa vain osin

samaa mieltä ja yksi opiskelija osin eri mieltä. Haastateltavat kuitenkin uskoivat, että heidän on

mahdollista saada koulutuksesta työelämässä tarvittavat perustiedot. Näitä tuloksia voidaan pitää

verrattain positiivisina, sillä esimerkiksi Mäkisen (2004) tekemässä haastattelututkimuksessa vain vajaa

puolet opiskelijoista oli sitä mieltä, että heidän koulutuksensa antaa riittävästi tai melko hyvin

valmiuksia työelämään.

Tähän tutkimukseen haastatelluista opiskelijoista kukaan ei odottanutkaan, että opinnot antaisivat

täydelliset työelämävalmiudet, vaan opiskelijat tiedostivat, että opiskeltavaa tulee olemaan myös
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jatkossa. Muutamat opiskelijat kuvasivat koulutusta laaja-alaiseksi ja totesivat osaamisen tarkentuvan

vasta työelämässä. Sen lisäksi, että opiskelun koettiin antavan alaan liittyvät perustiedot, myös muita

koulutuksesta saatavia valmiuksia nostettiin jonkin verran esiin.

”Siis, no tottakai sen teoreettisen pohjan tää antaa ja tietyst se, et tääl pitää oppia tuntemaan uusia

ihmisiä ja harrastaa tuota tiimityöskentelyä ja siis tällasia sosiaalisia taitoja. Mut sit se mitä töissä

pitää oikeesti osata, niin se tulee vasta sitte ku sinne töihin menee.” (Nainen, 4.Vsk)

Yhteyksiä käytäntöön pidettiin hyvin tärkeinä jo opiskelun aikana. Esimerkiksi vierailevat luennoitsijat

koettiin mielenkiintoisina ja muutkin kontaktit työelämään olivat opiskelijoiden mielestä tervetulleita.

Opiskelun alkupuolella työelämäyhteyksiä esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden muodossa todettiin

olevan melko vähän, mutta osan haastateltavista mielestä se ei vielä siinä vaiheessa ollut tarpeenkaan.

Kaikkien neljännen vuoden opiskelijoiden mielestä yhteyksiä käytännön työelämään saisi olla

enemmänkin. Opintojen konkreettisen hyödyn näkeminen koettiin siis tärkeäksi.

”Minust meil pitäsi olla huomattavsti enemmän kursioita ja sun muita, ihan yrityksiin. Ei siis mitään

kännikursioita, vaan ihan oikeita kursioita. Et näkis kuin ne asiat toimii ja ne oikeesti toimii ja se mitä

me oikeesti opiskellaan niin sil oikeesti on jotain välii. Et sitä ei opeteta vain sen teorian takia. Et ne on

sellassii jota tykkäis et ois ennemän.” (Nainen, 4.Vsk)

Haastatteluissa tuotiin esiin muun muassa toiveet vierailuista yrityksiin, ulkopuoliset luennoitsijat sekä

yrityksiin tehtävät työt kurssien yhteydessä.

”Kyllä miusta ois ihan kiva, että näkis mitä käytännössä se juttu on. Että se varmaan just kans

motivois, et jos just tykkäis siitä, niin motivois enemmän lukemaan. Panostamaan kaikkiin

arvosanoihin ja kaikkiin.” (Nainen, 2.Vsk)

Kaksi haastateltavista mainitsi myös yliopistolla järjestettävän Duuni-Day -tapahtuman, jossa pyritään

luomaan kontakteja yritysten ja opiskelijoiden välille. Toinen ei kokenut sitä kovinkaan hyödylliseksi,

mutta toinen taas piti tapahtumaa ihan hyvänä.
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”Täällä kun oli se Duuni-Day -tapahtuma, että sielä voi niitä kontakteja luoda yrityksiin ja sit jos

kesätöihin pääsee. Sitä kautta näkee myös sitä, että mitä käytännössä tapahtuu.” (Nainen, 2.Vsk)

Haastateltavista kolme kertoi olleensa oman alan kesätöissä. Osa opiskelijoista koki oman alan

kesätyöt, tai silloin tällöin töissä olemisen, merkitykselliseksi oman opiskelumotivaation kannalta.

Työelämään tutustuminen voi antaa suuntaa omille opinnoille ja lisätä opiskelumotivaatiota. Yksi

opiskelija piti erittäin tärkeänä opiskelun mielekkyyden kannalta, että oman alan töitä pääsee tekemään

jo opiskeluaikana. Vastaavanlaisia kokemuksia oli myös opiskelijalla, joka kertoi asioiden alkaneen

kiinnostaa enemmän sen jälkeen, kun oli työskennellyt kesän mieluisissa oman alan töissä.

”Kyllä ainakin huomas syksyllä, että kun tuli töistä takas, niin asiat kiinnosti paljon enemmän. Että

mulla ainakin se kesähomma, kun oli omalta alalta ja sellasta työtä mistä tykkäs, niin autto tosi

paljon.-- Et sit taas kun oli töissä kesän ja näki sen homman, niin sillon oli kyllä, jakso tehä töitä.

Vaikka  tuntuki, että oli ollu koko kesän töissä eikä pitäny yhtään lommaa. Mut sit toisaalta asiat

kiinosti paljon enemmän.” (Nainen, 2.Vsk)

Ylipäätään töiden tekemisen opiskeluaikana voi haastatteluaineiston perusteella todeta saavan aikaan

monin paikoin positiivisia vaikutuksia opiskelumotivaatioon. Yleisimmin työssä käynti painottuu

kesään, mutta töitä voidaan tehdä satunnaisesti myös lukukausien aikana.

”Samaten työt niinkun aina lisää opiskelumotivaatiota silleen, että sä pystyt välillä nollaamaan sen

tilanteen ja lähtee taas takasin.”(Nainen, 4.Vsk)

Työn tekemisessä opiskelun ohessa liitettiin myös haastateltavien keskuudessa negatiivisia puolia.

Kaksi haastateltavista kertoi irtisanoutuneensa kokonaan työelämästä lukukausien aikana. Toinen uskoi

töiden heikentävän jaksamista ja vievän liikaa aikaa opiskelulta.

”En mie usko siihen että samalla käydään töissä kun opiskellaan. Se vaan siis, kyllä mä luulen että se

vaan sitte vaikuttaa siihen jaksamiseen niin paljo, että ne vähäiset hetket jotka saa olla rauhassa niin

mä oon ne mieluummin rauhassa kuin töis jossain kaupan kassalla.” (Nainen, 4.Vsk)



94

Aiemmin toisessa yliopistossa opiskellut haastateltava taas kertoi kokemuksensa siitä, kuinka osa-

aikainen työ oli alkanut edellisen koulutusohjelman yhteydessä viemään nopeasti liikaa aikaa

opiskelulta. Kokemuksensa jälkeen hän oli päättänyt uuteen opiskelupaikkaan siirtyessään jättää työssä

käymisen kokonaan pois lukukausien aikana.

”--mie tein töitä siin osa-aikaseen ja täys päiväsesti opiskelin, mutta se äkkiä käänty toisinpäin. Että

osan aikaa opiskelin ja päätoimisesti töissä. Et nyt mie oon ihan kokonaan sanoutunu irti kaikista

töistä kouluaikana.” (Mies, 4.Vsk)

Työnteko opiskelun aikana koettiin siis monin paikoin opiskelumotivaation kannalta hyödylliseksi.

Sopivassa määrin työelämässä mukana oleminen tuo opiskelulle vastapainoa ja auttaa näkemään oman

opiskelun osana laajempaa kokonaisuutta. Sen lisäksi, että työnteko voi antaa opiskelulle suuntaa ja

myös varmuutta itselle oikean alan löytymisestä, voi työnteon realistinen näkeminen olla muutenkin

hyödyllistä jatkon kannalta. Esimerkiksi itse työelämään siirtyminen voi helpottua, kun opiskelijalle on

jo rakentuneena alaa koskevia realiteetteja.

6.2.10 Tutkintorakenneuudistus

Yhtenä tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli tutkintorakenneuudistuksen mahdolliset

vaikutukset opiskelijoiden motivaatioon. Tätä pyrittiin selvittämään niin kyselylomakkeella kerätyn

kuin haastatteluista saadunkin aineiston avulla. Kuviossa 6 on kuvattu kyselylomakkeella saatuja

vastauksia.
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Kaikista vastaajista 66 % oli sitä mieltä, että tutkintorakenneuudistuksella välitavoitteineen ei ole

vaikutusta opiskelumotivaatioon. 25,5 % sen sijaan näki vaikutukset positiivisina ja ainoastaan 8,5 %

näki uudistuksen vaikutukset negatiivisina. Koska opiskelijoilla on pääsääntöisesti käytännön

kokemusta vain toisesta tutkintorakenteesta, on vastausten jakautumista mielenkiintoista tarkastella

myös opiskelijoiden edustaman tutkintorakenteen mukaisesti. Uuden tutkintorakenteen mukaan

opiskelevista kyselyyn vastanneista opiskelijoista 58,6 % oli sitä mieltä, että tutkintorakenne-

uudistuksella ei ole vaikutusta omaan opiskelumotivaatioon, kun vastaava prosentti oli vanhan tutkinto-

rakenteen mukaan opiskelevilla 77,8 %. Sen sijaan 34,5 % uudessa tutkintorakenteessa opiskelevista

uskoi uudistuksen lisäävän motivaatiota jonkin verran ja vain 6,9 % laskevan jonkin verran. Vanhan

tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevista loput 22,2 % jakautuivat tasan sen suhteen, uskoivatko he,

että uusi tutkintorakenne voisi vaikuttaa motivaatioon jonkin verran sitä lisäävästi vai vähentävästi.

Mann-Whitneyn U-testin mukaan uuden ja vanhan tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat eivät

kuitenkaan eronneet toisistaan tähän kysymykseen annettujen vastausten suhteen tilastollisesti

merkitsevästi.

Tutkintorakenneuudistuksen vaikutusten arvioiminen on opiskelijoille osin melko vaikeaa, sillä

pääsääntöisesti heillä on käytännön kokemusta vain toisesta rakenteesta. Suurin osa haastateltavista oli

kuitenkin selkeästi pohtinut uudistukseen liittyviä asioita ja toivat esiin melko erilaisia mielipiteitä.

Yleisesti tutkintorakenteen uudistumisessa nähtiin sekä etuja että haittoja. Muutamat opiskelijat

mainitsivat esimerkiksi valinnaisuuden vähentyneen, mikä toisaalta rajoittaa oman tutkinnon

muokattavuutta, mutta toisaalta tuo tiukemmat raamit opiskelulle, joka voi helpottaa opiskelua etenkin

opintojaan aloittelevien osalta.

”Toisaalta se tavallaan antaa paljon tiukemmat raamit opiskelulle, mikä on monelle perusopiskelijalle

varmaan hyvä, koska niillä kumminkin se elämä valtaa hyvin helposti, kun lähdetään kotoa. Valtaa se

elämä helpommin sen opintojenkin tilan. -- Se tavallaan pitää sitä vähän kasassa sitä heidän

opiskeluaan. Mutta en mä tiedä, montaa vähän vanhempaa opiskelijaa se voi melkeen jopa niinku

rajottaa se, että se on niin tiiviisti määritelty.” (Nainen, 4.Vsk)

Kaksi neljännen vuoden opiskelijaa mainitsi tutkintorakenneuudistuksen tuoneen epäselvyyttä vanhan

tutkintorakenteen mukaan eteneville, koska esimerkiksi kurssien sisällöt ja opintoviikot ovat
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muuttuneet. Osa myös uskoi uudistuksen myötä vaadittavan kandidaatintyön olevan melko

merkityksetön ja yksi totesi sen vievän aikaa hyödyllisemmiltä opinnoilta.

Tutkintorakenneuudistusta opiskelumotivaation kannalta pohtiessaan opiskelijat olivat kuitenkin

pääsääntöisesti sitä mieltä, että vaikutukset ovat ennemmin positiivisia kuin negatiivisia.

Samansuuntaisia tuloksia nähtiin myös aiemmin esitellyssä kyselyaineistossa. Pääasiassa opiskelijat

pohtivat kandidaatiksi valmistumisen merkitystä ennen varsinaista diplomi-insinöörin tutkintoa.

Etenkin uuden tutkintorakenteen mukaan opiskelevat näkivät, että kandidaatintyö eräänlaisena

välitavoitteena voi motivoida opiskelijaa. Vaikka tarkoituksena olisikin valmistua diplomi-insinööriksi,

osa näki kandidaatin tutkinnon selkeämmin tämänhetkisenä päämääränä. Monet olivat kuitenkin jo

miettineet kandidaatin tutkinnon jälkeen edessä olevia valintoja.

”Tietysti vähän sellanen porkkana välissä, että on se kanditutkinto siinä välissä. Että huomaa, että

jotakin on saanu aikaan. Ja tavallaan tähtää eka siihen kandiin, vaikka tietää että haluaa valmistua

DI:ksi kuitenkin. Että sellanen tietty välietappi. Se on siinä ihan hyvä.” (Nainen, 2.Vsk)

”Mulla on niinku silleen, että mulla on tavotteena se kandin työ ja kandinpaperit, mutta mulla taustalla

jyskyttää koko ajan se, että siellä viiden vuoden päässä... Että siihen diplomi-insinöörin tutkintoon mie

tähtään, mutta tää on vaan tää kandintyö ja kandintutkinto se välitavote siinä.” (Mies, 2.Vsk)

Tutkintorakenneuudistuksen opiskelumotivaatiota parantavan vaikutuksen yksi haastateltavista näki

vanhan tutkintorakenteen mukaan etenevien osalta siinä, että he tehostavat opiskeluaan ehtiäkseen

valmistua ennen vuotta 2010. Yksi opiskelija näki kaksiportaisen tutkinnon etuna sen, että myös niillä

henkilöillä on jokin tutkinto, jotka eivät saa suoritettua diplomi-insinöörin papereihin vaadittavia

opintoja ennen työelämään siirtymistä. Opiskelumotivaatioon liittyväksi uudistuksen negatiiviseksi

vaikutukseksi yksi opiskelija taas mainitsi sen, että kaksiportaisen tutkinnon myötä heikommin

motivoitunut opiskelija voi lopettaa opinnot jo siinä vaiheessa, kun valmistuu kandidaatiksi.

”Toisaalta siinä voi käydä sit niinki, että jos vähän motivoitunut henkilö saa sen kandinpaperin käteen,

niin se lopettaa koulun sit siihen. Että sillon jo tutkinto tavallaan. Mutta tietysti se, että mihin kukakin

tavoittensa laittaa.” (Mies, 4.Vsk)



97

Tähän tutkimukseen kerätyn aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että

tutkintorakenneuudistuksella voi todennäköisesti olla opiskelumotivaatioon positiivisia vaikutuksia.

Tähän yhtenä syynä voidaan pitää ainakin kandidaatin tutkintoa eräänlaisena välitavoitteena.
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7 Johtopäätökset

Tutkimus selvitti korkeakouluopiskelijoiden opiskelumotivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä sekä sitä,

kuinka opiskelijoiden opiskelumotivaatiota voitaisiin mahdollisesti parantaa. Tutkimusaineisto kerättiin

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston opiskelijoilta sekä lomakekyselyn että

haastattelujen avulla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden kuvaukset omasta

opiskelumotivaatiosta vaihtelivat jonkin verran, mutta keskimääräisesti oma opiskelumotivaatio

koettiin hyväksi tai ”keskinkertaiseksi”. Haastatteluissa kuitenkin tuli esiin, että opiskelijat kokevat

opiskelumotivaatiossa olevan parantamisen varaa.

Tulosten perusteella opiskelumotivaatioon on yhteydessä monia eri tekijöitä, joiden merkitys

motivaatiolle voi vaihdella yksilöiden välillä. Useat opiskelumotivaatioon yhteydessä olevat tekijät

ovat kietoutuneet yhteen toinen toisiinsa vaikuttaen. Tämänkin tutkimuksen perusteella voidaan todeta,

että opiskelumotivaatio ei ole luonteeltaan stabiili, vaan siinä esiintyy vaihtelua niin lyhyellä kuin

pidemmälläkin aikavälillä. Nämä vaihtelut voivat olla yhteydessä paitsi erilaisiin tilannetekijöihin

myös laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi omien opintosuunnitelmien selkiytymiseen tai

valmistumisen lähestymiseen.

Opiskelumotivaation perustan voidaan nähdä rakentuvan siitä, että opiskeltava ala kiinnostaa

opiskelijaa kokonaisuudessaan. Tärkeänä lähtökohtana opiskeluun motivoitumisessa on se, että

opiskelija on päässyt opiskelemaan haluamalleen alalle. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita

ensisijaisen hakukohteen toteutumista, vaan myös esimerkiksi toissijainen hakukohde voi osoittautua

sopivaksi ja johtaa motivoituneeseen opiskeluun. Tähän tutkimukseen kerättyjen aineistojen perusteella

kemiantekniikan osaston opiskelijoiden päämäärät liittyvät pitkälti ammatillisten valmiuksien

hankkimiseen, tutkinnon suorittamiseen ja valmistumiseen. Nämä päämäärät ovat merkittäviä myös

opiskelumotivaation kannalta, sillä ylipäätään erilaisten päämäärien ja tavoitteiden voidaan nähdä

olevan tärkeässä asemassa ihmisen toiminnan suuntaamisessa. Ammatillisten valmiuksien hankkimisen

tärkeys ja eräänlainen työelämäsuuntautuneisuus voi merkitä myös sitä, että opetuksessa käytännön ja

työelämäyhteyksien esiintuominen on opiskelijoiden motivaation kannalta erityisen tärkeää.

Kemiantekniikan osastolla laatujärjestelmän puitteissa tehtävää osaston ja teollisuuden edustajien

yhteistyötä voidaan pitää erittäin merkityksellisenä, kun pyrkimyksenä on saada annettava opetus

vastaamaan työelämän tarpeita.
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Työelämää voidaan pitää opiskelumotivaation kannalta muutenkin merkittävänä. Sen lisäksi, että

opiskelijat kaipaavat teoreettisen tiedon linkittymistä käytäntöön, voivat myös omakohtaiset

kokemukset työelämästä lisätä opiskelumotivaatiota. Esimerkiksi oman alan kesätyöt voivat tuoda

varmuutta oikeasta alavalinnasta sekä osoittaa opiskelusta saatavaa konkreettista hyötyä. Ylipäätään

töiden tekeminen sopivassa määrin opiskeluaikana voi joidenkin kohdalla tuoda opiskeluun kaivattua

vaihtelua.

Opiskelijat tulevat yliopistoon hyvin erilaisista lähtökohdista, erilaisin valmiuksin sekä odotuksin.

Myös opiskelun aloittaminen voidaan kokea hyvin eri tavoin. Koska opiskelijat eroavat aiemmilta

tiedoiltaan ja taidoiltaan, voivat esimerkiksi tuntemukset opiskelun haastavuudesta vaihdella.

Yliopisto-opiskelu edellyttää myös monilta uudenlaisia tapoja omaksua tietoa ja opiskella. Tämän

tutkimuksen mukaan juuri näissä valmiuksissa saattaa ilmetä joidenkin opiskelijoiden kohdalla

heikkouksia etenkin opiskelun alkupuolella. Riittämättömät opiskelutaidot vaikeuttavat opiskelujen

sujumista ja voivat heijastua myös opiskelumotivaatioon.

Opiskelumotivaation kannalta tärkeänä voidaan pitää myös opiskelun suunnitelmallisuutta.

Suunnitelmallisuus helpottaa ajankäyttöä ja mahdollistaa töiden jakamista tasaisemmin niin lyhyellä

kuin pidemmälläkin aikavälillä. Tutkimuksen mukaan töiden kasautuminen voi olla yksi merkittävä

stressitekijä opiskelussa. Stressi puolestaan usein heikentää opiskelijan toimintakykyä, joka voi näkyä

opiskeluun motivoitumisessa. Suunnitelmallisuus voi helpottua selkeiden tavoitteiden avulla.

Opiskelija on viime kädessä itse vastuussa opiskelunsa suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta,

mutta näitä voidaan edistää myös ympäristöstä käsin. Uudessa tutkintorakenteessa opiskelijoilta

edellytettävä henkilökohtainen opetussuunnitelma on tästä hyvä esimerkki. Tässä yhteydessä voidaan

mainita myös uuden tutkintorakenteen mukanaan tuoma kandidaatintutkinto, joka ainakin tämän

tutkimuksen valossa voi eräänlaisena välitavoitteena vaikuttaa opiskelumotivaatioon positiivisesti.

Suunnitelmallisuuden kannalta on tärkeää, että opiskelija pystyy hahmottamaan kuhunkin kurssiin

vaadittavaa työmäärää, jota puolestaan helpottaa eri opintojaksojen opintopisteellinen vastaavuus

suhteessa työmääriin. Opiskelua koskevia suunnitelmia tehtäessä opiskelijan on suhteutettava

aikataulujaan myös omaan elämäntilanteeseensa, ja pyrittävä tekemään tässäkin suhteessa

suunnitelmista mahdollisimman realistista. Ylipäätään opiskelijan elämäntilanteen voidaan nähdä
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olevan merkittävässä osassa opiskeluun motivoitumisessa. Opiskelun tärkeydessä suhteessa muihin

elämänalueisiin esiintyy vaihtelua opiskelijoiden välillä. Opiskelun rooli ohjaa esimerkiksi ajankäyttöä

ja se voi säädellä myös elämäntilanteen ja sen tapahtumien heijastumista opiskelutoimintaan.

Opiskelijan lähipiirin merkitys opiskelumotivaatiolle voi puolestaan näkyä esimerkiksi opiskelijan

omaksumina asenteina, valintoina sekä erilaisina tukemisen muotoina. Haastatellut opiskelijat antoivat

merkitystä lähipiiriltä saamalleen tuelle, ymmärtämiselle sekä kannustukselle. Tärkeimpinä

tuenantajina voidaan nähdä elämäntilanteesta riippuen esimerkiksi vanhemmat, sisarukset sekä puoliso.

Sosiaalisen toiminnan ja tuen merkitys opiskelumotivaatiolle tulee esiin myös opiskeluympäristön

tarkastelussa. Esimerkiksi opiskeluympäristössä vallitseva ilmapiiri voi vaikuttaa opiskeluun ja

motivoitumiseen monin eri tavoin. Opiskelijoiden keskinäinen yhteistoiminta tuo opiskeluun

mielekkyyttä ja vastapainoa. Opiskelijoiden hyvän yhteishengen voidaan nähdä edistävän myös

yhteistoiminnallista oppimista. Opiskelijat voivat myös innostaa ja motivoida toisiaan opiskelemaan

joko omalla esimerkillään tai kannustuksella. Opiskelijoiden välisen toiminnan kannalta keskeisessä

roolissa opiskeluympäristössä ovat esimerkiksi ainejärjestöt sekä opintojen alussa opiskelijatutorit.

Opiskelijatoiminnassa on tärkeää monipuolisuus, jossa huomioidaan myös opiskelijoiden erilaisuus.

Ilmapiirin merkitys ei kuitenkaan rajoitu vain opiskelijoiden keskinäisten suhteiden tarkasteluun, sillä

myös opiskelijoiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan välinen toiminta ja vuorovaikutus ovat

merkityksellisiä opiskelumotivaation kannalta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen

kommunikointi ja yhteistyö, niin opetustilanteissa kuin sen ulkopuolellakin, on merkityksellistä

kaikessa opiskelutoiminnassa. Avoin ilmapiiri ja opiskeluympäristö, jossa ihmiset voivat olla

luontevasti vuorovaikutuksessa keskenään, mahdollistaa rakentavaa yhteistyötä tuoden työskentelyyn

myös mielekkyyttä. Kaikki tämä on ensiarvoisen tärkeää myös opiskelijan yliopistoon ja omaan

osastoon integroitumisen kannalta, jota voidaan pitää yhtenä opiskelumotivaatioon positiivisesti

vaikuttavana tekijänä. Opiskelija kokemus yhteisöön kuulumisesta sen merkityksellisenä jäsenenä on

tärkeää.

Opiskeluympäristöllä ja siellä tapahtuvalla toiminnalla voidaan katsoa olevan yhteyttä

opiskelumotivaatioon. Opetussuunnitelmien toimivuus ja kurssien sisällöllinen laadukkuus ovat

tärkeitä. Opintojen tulisi muodostaa mahdollisimman selkeä kokonaisuus, jotta opiskelun eri osasia ja
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tietoaineksia on mahdollista suhteuttaa toisiinsa. Tässä opettajien yhteistyöllä on keskeinen rooli.

Ylipäätään opetuksella ja opetushenkilökunnalla sen keskeisenä toteuttajana on vaikutusta

opiskelijoiden motivoitumiseen. Esimerkiksi opettajan tapa opettaa, käytetyt menetelmät ja materiaalit

sekä suhtautuminen opiskelijaan ovat merkityksellisiä. Opettaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

opiskelijan oppimisprosessiin ja parhaimmillaan luoda innostavaa ja avointa opiskeluilmapiiriä, jossa

on edellytykset vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhteistyön toimivuus on tärkeää opettajan ja

opiskelijan välillä, mutta myös opiskelijoiden väliseen oppimistoimintaan on kiinnitettävä opetuksessa

huomiota. Esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn sisältyy paljon oppimista edistäviä tekijöitä, mutta sen

käyttöön liittyy myös riskejä. Ensinnäkään sen soveltuvuutta kaikkiin tilanteisiin ei tule pitää

itsestäänselvyytenä, vaan menetelmän käyttöä tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Toisekseen

ryhmätyöskentelyn toimivuuteen ja erityisesti opiskelijoiden siihen sitouttamiseen tulee kiinnittää

huomiota. Ryhmätöiden paljous etenkin itsenäiseen työskentelyyn orientoituneille, tai töiden

epätasainen jakautuminen, voivat olla uhka myös opiskelumotivaatiolle.

Opiskelumotivaation kannalta merkityksellisenä voidaan pitää myös opiskelusta saatua palautetta.

Palaute on tärkeää oman opiskelutoiminnan arvioinnissa sekä etenemisen seurannassa. Realistinen ja

monipuolinen palaute on tärkeää, mutta etenkin positiiviseen palautteeseen liittyy usein motivaatiota

nostattavia elementtejä. Henkilökohtaisen palautteen vähyyttä voidaan kuitenkin pitää yhtenä yliopisto-

opiskelun heikkoutena. Opiskelijalle palaute tulee yleensä arvioinnin muodossa, joka käytännössä

tarkoittaa usein numeerista arvosanaa yksittäisestä kurssista, tentistä tai harjoitustyöstä.

Opiskelumotivaation kannalta arvostelussa on tärkeää tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus, sekä

tietoisuus arvostelukriteereistä, joka auttaa suuntaamaan omaa toimintaa asetettujen tavoitteiden

mukaisesti. Tässä yhteydessä myös opettajan on tärkeä tiedostaa oman toimintansa ohjaava vaikutus,

sillä esimerkiksi arviointiperusteet ja tenttikäytännöt suuntaavat osin opiskelijan oppimistoimintaa.

Opiskelijoilta kerättävä palaute on yksi keino tarkastella opiskelijoiden oppimista sekä saada näkyviin

opiskelijoiden kokemukset saadusta opetuksesta. Toimiva palautejärjestelmä antaa opiskelijalle

mahdollisuuden vaikuttaa. Tämä kuitenkin edellyttää palauteprosessin tekemistä näkyväksi siten, että

opiskelija todella kokee voivansa vaikuttaa. Opettajat ovat keskeisessä roolissa tuomassa esiin

palautteen merkitystä ja sen antamisen tärkeyttä.



102

Ohjaus on yksi opiskelua tukeva osa-alue, jonka opiskelija kohtaa yleensä heti opiskelun alussa muun

muassa tutoroinnin muodossa. Ohjauksen avulla voidaan opiskelijaa tukea myös opintojen

myöhemmässä vaiheessa opintojen eteenpäin viemisessä. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että ohjausta

on saatavilla silloin, kun sille on tarvetta. Vaikka tähän tutkimukseen haastatellut opiskelijat kertoivat

hakeneensa ohjausta verrattain vähän, kokivat he kuitenkin tarpeen tullen ohjausta olevan tarjolla.

Lähtökohtana opiskelumotivaation kehittämiseen voidaan pitää sitä, että opiskelija itse tiedostaa sekä

päämääränsä että tavoitteensa. Tässä avainasemassa on opiskelijan oma tietoinen työskentely, jonka

avulla pyritään selkiyttämään ajatuksia muun muassa omista pyrkimyksistä, toiveista ja odotuksista.

Opiskelijan ajasta ja voimavaroista kilpailevat monet elämän ja opiskelun osa-alueet. Selkeät

päämäärät helpottavat kuitenkin ratkaisun tekemistä valintatilanteissa ja auttavat keskittämään energiaa

itselle tärkeisiin asioihin.

Opiskelijan on tärkeä myös tiedostaa, mitä yksittäisten tavoitteiden ja suuremman päämäärän

saavuttaminen vaatii. Lopputuloksen ja toimintaan motivoitumisen kannalta on tärkeää, että asetetut

tavoitteet ja päämäärät ovat realistisia. Omia suunnitelmia tulee suhteuttaa paitsi omiin kykyihin ja

ympäristön vaatimuksiin, myös koko laajempaan elämänkenttään. Kaikessa opiskelijan toiminnassa

suunnitelmallisuudella on merkittävä asema, sillä se auttaa voimavarojen keskittämisessä ja helpottaa

ajankäyttöä. Suunnitelmallisuudella voitaisiin vähentää töiden kasautumista ja tästä aiheutuvaa stressiä,

joka voidaan kokea opiskelumotivaatioita heikentävänä tekijänä. Yhtenä konkreettisena keinona oman

suunnitelmallisuuden ja ajankäytön tukemisessa voidaan käyttää esimerkiksi opintopäiväkirjaa, jonne

on mahdollista kirjata muun muassa tavoitteita, suunnitelmia sekä aikatauluja. Tätä voidaan pitää

välineenä myös oman opiskelutoiminnan arvioinnissa ja seurannassa.

Opiskelijan tulisi sitoutua opiskeluun ja asettaa itselleen paitsi realistisia, myös riittävän haasteellisia

tehtäviä ja tavoitteita. On tunnettua, että haasteelliset tehtävät, joihin sisältyy kuitenkin onnistumisen

mahdollisuus, ovat motivaation kannalta optimaalisia. Usko omiin kykyihin ja oman toiminnan

merkityksellisyyteen on opiskelijalle tärkeää. Haasteisiin tarttuminen ja niissä onnistuminen

vahvistavat itsetuntoa ja saavat aikaan onnistumisen tunteita, jotka molemmat ovat tärkeitä

opiskelumotivaation kannalta. Opinnoissa onnistuminen edellyttää kuitenkin riittäviä valmiuksia

oppimiseen. Esimerkiksi opiskelijan käyttämien opiskelustrategioiden soveltuvuus on tärkeässä osassa
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opiskelussa pärjäämisessä ja puutteet tällä alueella voivat heijastua myös opiskelumotivaatioon.

Olisikin tärkeää, että opiskelija olisi tietoinen käyttämistään opiskelustrategioista ja kykenisi

tunnistamaan mahdolliset heikkoudet riittävän varhaisessa vaiheessa opiskelua.

Opiskelijan opiskelutoiminnan ja motivaation kannalta olisi tavoiteltavaa, että opiskelija tunnistaisi

omia heikkouksia ja vahvuuksia sekä löytäisi itselle parhaita tapoja ja paikkoja työskennellä. Jos

esimerkiksi kotona on liikaa opiskelua häiritseviä tekijöitä, on töitä siirryttävä tekemään sinne, missä se

on helpompaa. Opiskelijan on hyvä hallita myös itsesäätelyä, joka voi olla tarpeen esimerkiksi silloin,

kun motivaatio on hukassa. Itsensä palkitseminen ja tunnustuksen antaminen omalle toiminnalle voi

olla välillä tarpeen. On myös tärkeä etsiä tasapainoa elämän eri osa-alueiden välille ja muistettava, että

vaikka opiskelu onkin usein tärkeä osa elämää, tarvitaan sen vastapainoksi myös vapaa-aikaa.

Vaikka opiskelumotivaatio kehittyy opiskelijassa itsessään ja opiskelija on pääsääntöisesti itse

vastuussa päämäärien ja tavoitteiden asettamisesta, suunnitelmien laadinnasta tai esimerkiksi omasta

ajankäytöstään, voidaan kaikkea tätä pyrkiä kuitenkin tukemaan ja helpottamaan myös

opiskeluympäristöstä käsin. Alun alkaen on tärkeää, että opiskelijalla on ymmärrys siitä, mitä tulevat

opinnot pitävät sisällään. Tämä luo haasteita ensimmäisen syksyn opinto-ohjaukselle ja tutoroinnille,

mutta myös esimerkiksi peruskurssien opettajille. Opintokokonaisuuksien ja eri osasten merkitysten

esiintuominen osana laajempaa kokonaisuutta on erittäin merkityksellistä opiskelijan motivoitumisen

kannalta koko opiskelun ajan. On tärkeää, että opettaja tuo esiin muun muassa kunkin kurssin

tavoitteet, työskentelytavat sekä arvioinnin ja mahdollisuuksien mukaan myös neuvottelee näistä

yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Näin opiskelijan on mahdollista hahmottaa esimerkiksi opiskeluun

vaadittavaa työmäärää, joka taas voi helpottaa suunnitelmallisuutta. Yhtenä kehittämisehdotuksena

tähän alueeseen voidaan nähdä haastatteluissakin esiin tulleet arviointikriteereiden listaukset, joiden

avulla opiskelija tulee tietoiseksi kunkin arvosanan edellyttämästä osaamisesta ja työpanoksesta.

Oman haasteensa opettamiseen asettavat yhä heterogeenisemmat opiskelijaryhmät. Koska opiskelijat

ovat lähtötasoiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan hyvin erilaisia, vaaditaan myös opettajalta kykyä

huomioida opiskelijoiden erilaisuus ja etenkin ne opiskelijat, joille oppiminen tuottaa vaikeuksia.

Opiskeluun motivoitumisessakin voidaan olettaa olevan ongelmia erityisesti juuri niiden opiskelijoiden

kohdalla, joiden aiemmassa tietopohjassa on puutteita tai joille oppiminen ylipäätään tuottaa
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hankaluuksia. Näiden opiskelijoiden aseman helpottamisessa yhtenä keskeisenä tekijänä on esimerkiksi

opettajan taito tunnistaa opettamastaan aineksesta ne kohdat, joiden omaksuminen tuottaa opiskelijoille

erityisesti vaikeuksia. Huomion kohdistaminen näihin kohtiin, ja opiskelijoiden tukeminen vaikeiden

asiasisältöjen läpikäymisessä, voi edistää sekä oppimista että parantaa opiskelumotivaatiota. Yhtenä

välineenä oppiaineksen erityisten ongelmakohtien tunnistamisessa voidaan hyödyntää opiskelija-

palautetta.

On mahdotonta määritellä yleispäteviä opettamisen ja oppimisen menettelytapoja. Tämä johtaa siihen,

että toimintatapoja näiden toteuttamiseen tulee hakea paikallisesti ja tämän prosessin on oltava

käynnissä jatkuvasti. Yhtenä merkittävänä osana opetusta ovat opetusmenetelmälliset ratkaisut, joissa

opetettava aine, sen sisältö sekä mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijan intressit on huomioitava.

Yleisesti ottaen opetusmenetelmien monipuolisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Tämän

tutkimuksen valossa yhdeksi kehityskohteeksi nousee ryhmätyöskentely. Kuten jo aiemmin on todettu,

ryhmätyöhön monin paikoin oppimista edistävänä menetelmänä voi liittyä myös ongelmia, jotka voivat

olla seurausta puutteellisista ryhmätyöskentelyn taidoista sekä sitoutumattomuudesta. Näiden

välttämiseksi ryhmätyöskentely on mahdollista ottaa kokonaisuudessaan yhdeksi oppimisen kohteeksi.

Opiskelijat tulisi saada tietoiseksi jokaisen työpanoksen tärkeydestä sekä koko ryhmätyöskentely-

prosessin vaatimuksista. Sen sijaan, että ryhmätyöskentely nähtäisiin itsestäänselvyytenä, sitä tulisi

ohjeistaa ja mahdollisuuksien mukaan myös ohjata. Kun ryhmätyöskentely nähdään itsessään

oppimisen kohteena, voidaan sen avulla harjoittaa myös työelämässä vaadittavia valmiuksia, kuten

tiimityöskentelyä. Ryhmätyöskentelyyn on mahdollista sisällyttää myös vertaisarvioinnin elementtejä,

jolloin voidaan lisätä myös opiskelijoiden toivoman henkilökohtaisen palautteen määrää.

Ylipäätään palautteen merkitys on tärkeä tiedostaa ja löytää mahdolliset palautteen antamisen paikat.

Opiskelijan mahdollisuuksia saada esimerkiksi tentinjälkeistä palautetta voitaisiin pohtia. Opiskelijan ja

opettajan kohtaamistilannetta voitaisiin hyödyntää myös mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan

laajemmin oppimiseen tai opiskeluun liittyvien asioiden käsittelemisessä.

Opettamistoiminnan kehittämisen ja samalla opiskelumotivaation edistämisen voidaan nähdä

kiteytyvän pitkälti opettajien pedagogisiin taitoihin. Yhä edelleen yliopisto on paikka, jossa

opettamiseen ei vaadita erityistä pedagogista osaamista. Opetuksellisten taitojen merkitys on kuitenkin
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korostunut enenevässä määrin opiskelijamäärien kasvaessa ja opiskelijajoukon moninaistuessa. Niinpä

yliopisto-opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Koulutuksen tarjoamien ei kuitenkaan yksinomaan riitä, vaan opettamiseen osallistuvat henkilöt on

saatava myös motivoitumaan kouluttautumiseen sekä näkemään sen tarpeellisuus. Kyse voi olla

esimerkiksi yliopisto- tai osastokohtaisesta kannustamisesta tai laajemmin opetustyön arvostuksen ja

merkityksellisyyden lisäämisestä suhteessa muihin yliopistollisiin tehtäväalueisiin.

Opiskelumotivaation tukemiseen pyrittäessä voidaan myös todeta, että opettajien ja opiskelijoiden

yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen edistämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tätä kautta voitaisiin

luoda hyvää ilmapiiriä ja samalla tukea opiskelijoiden integroitumista yhteisöön. Yksi ratkaisu

vuorovaikutuksen lisäämiseen voisivat olla epäviralliset kahvitilaisuudet. ”Osastokahvit” voisivat olla

opiskelijan ja henkilökunnan vapaamuotoinen kohtauspaikka sopivin väliajoin. Niin osaston opiskelijat

kuin henkilökuntakin olisivat tervetulleita näihin esimerkiksi ainejärjestön ja osaston henkilökunnan

yhteistyössä järjestämiin tilaisuuksiin. Vapaamuotoisen keskustelun lisäksi tilaisuudessa voitaisiin

tarpeen mukaan keskustella kaikkia osapuolia koskevista ajankohtaisista asioista. Tätä kautta voitaisiin

parantaa myös informaation kulkua osaston ja opiskelijoiden välillä.

Myös ohjauksella voi olla keskeinen rooli esimerkiksi opiskelijoiden yhteisöön integroitumisen

tukemisessa, jolloin se voi toimia yhtenä linkkinä opiskelijan ja henkilökunnan välillä. Ohjauksen ei

välttämättä tarvitse olla muusta toiminnasta erillään, vaan se voi olla myös luonteva osa opiskelijan ja

opettajan vuorovaikutusta. Epävirallistenkin yliopiston käytävillä tapahtuvien kohtaamisten merkitys

voi  olla  suuri,  jos  opiskelijalla  on  rohkeus  kysyä  ja  opettajalla  kiinnostusta  ja  aikaa  pysähtyä.  Tämä

kuitenkin edellyttää molempien osapuolien ottamaa askelta lähemmäs toisiaan. Todennäköisesti

lähentymisen on kuitenkin ensin tapahduttava henkilökunnan puolelta, sillä auktoriteetin asema on

edelleen siellä. Yhtenä ohjaukseen liittyvänä mahdollisuutena voidaan mainita myös opintopsykologit,

joiden avulla voidaan huomioida uudella tavalla opiskelijan henkinen jaksaminen ja ottaa esiin

mahdollisesti myös opiskelumotivaatioon liittyviä kysymyksiä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston

opiskelijoille onkin pian tarjolla tällaista ohjausta ja tukea, sillä lähiaikoina yliopistolla työskentelyn

aloittaa opintopsykologi.
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Yksittäisenä vaikuttamisen paikkana haluan kiinnittää vielä huomiota kemiantekniikan osastolla

kandidaattiopintonsa aloittaville suunnattuun opintojaksoon, johon voidaan nähdä sisältyvän paljon

mahdollisuuksia opiskelutoiminnan ja samalla opiskelumotivaation edistämiseksi. Tämän

vapaaehtoisen ”Oppimisen kehittäminen kemiantekniikan koulutusohjelmassa” -kurssin tarkoitus on

sitouttaa opiskelijoita osaston laatukulttuuriin ja aktivoida opiskelijoita muun muassa rakentavan

palautteen antamiseen sekä edistää tehokasta opiskelua. Mikäli mahdollista, tämän kurssin puitteissa

voitaisiin pyrkiä aktivoimaan opiskelijaa tietoiseen pohdintaan omasta opiskelutoiminnastaan sen koko

laajuudessa. Huomiota voitaisiin kiinnittää esimerkiksi tässä tutkimuksessa esiin tuotuihin opiskelijan

omaan toimintaan liittyviin, opiskelumotivaation yhteydessä oleviin tekijöihin. Yksittäisenä osa-

alueena huomio voi kohdistua esimerkiksi siihen, että opiskelijan opiskelustrategiat saataisiin

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vastaamaan yliopisto-opiskelun vaatimuksia. Vaikka kurssi

säilyisikin vapaaehtoisena, voitaisiin opiskelijoille sen ottamista osaksi omia opintoja suositella.

Edellä on esitelty tutkimusongelmien kannalta keskeisiä tuloksia sekä tuotu esiin myös jonkin verran

konkreettisia kehitysideoita, joiden avulla sekä opiskelija että tutkimuksen kohteena oleva osasto

voisivat edistää opiskeluun motivoitumista. Opiskelumotivaation voidaan todeta muotoutuvat hyvin

monien osasten yhteisvaikutuksesta, jossa yksilön kokemuksella on aina merkittävä rooli. Monin

paikoin on korostunut vuorovaikutuksen, yhteistyön ja oman toiminnan merkityksellisyyden elementit.

Vaikka opiskelumotivaatio on pitkälti lähtöisin opiskelijasta itsestään, on opiskeluympäristöllä

kuitenkin mahdollisuudet tukea tuota opiskelun ja oppimisen kannalta erittäin merkityksellistä aluetta.

On kyse yksilöllisyyden huomioimisesta, tarpeen tunnistamisesta sekä halusta vaikuttaa.
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8 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimus

Tutkimusprosessia kokonaisuudessaan on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti sekä

monipuolisesti ja tällä tavoin tekemään tutkimuksen luotettavuuden arviointi mahdolliseksi myös

lukijalle. Yksi keskeinen vaihe luotettavuuden kannalta on tutkimuksen analyysivaihe. Tähän hyvin

subjektiiviseen osuuteen liittyy riskejä, jotka kuitenkin on pyritty ylittämään huolellisuudella sekä

tietoisella pohdinnalla, joka on kohdistunut muun muassa omiin ennakkokäsityksiin. Pyrkimyksenä oli

ottaa vastaan se, mitä aineistolla oli annettavanaan palaamalla aineistoon uudelleen ja uudelleen.

Tutkimusta voidaan pitää siinä mielessä onnistuneena, että valituilla menetelmillä pystyttiin keräämään

sellaista aineistoa, jonka avulla oli mahdollista antaa vastauksia asetettuihin tutkimusongelmiin.

Tutkimuksen arvioinnissa keskeisenä on tehdyn tutkimuksen validius, jolloin puhutaan lähinnä

tutkimuksen pätevyydestä sekä saatujen tulosten ja tehtyjen päätelmien oikeellisuudesta. Tutkimuksen

laatua pyrittiin parantamaan muun muassa siten, että kvantitatiivisen aineiston osalta kyselylomakkeen

pohjana hyödynnettiin jo aiemmin käytettyä lomaketta. Kvalitatiivisen aineistonkeruun osalta

puolestaan laatuun kiinnitettiin huomiota muun muassa siten, että haastattelurungon sekä siihen

liittyvien teema-alueiden ja kysymysten toimivuutta testattiin esihaastattelun avulla.

Yhtenä tutkimuksen luotettavuuteen positiivisesti vaikuttavana tekijänä voidaan pitää sitä, että en

tuntenut haastateltavia etukäteen. Uskon, että tämä edesauttoi avoimen keskusteluilmapiirin syntymistä,

koska olin riittävän etäällä, enkä esimerkiksi osaston henkilökuntaa. Toisaalla näen, että sillä

taustatyöllä mitä tein ennen tutkimuksen aloittamista liittyen osaston toimintaan, käytäntöihin ja

esimerkiksi tutkintorakenteeseen, oli merkitystä paitsi kokonaisuuden kannalta, myös haastattelu-

tilanteissa. Se mahdollisti keskinäisen ymmärryksen sekä helpotti teema-alueiden syventämistä ja

saatuihin vastauksiin reagoimista.

Tutkimustoimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä tässä tutkimuksessa pohdittavaksi nousevat

lähinnä haastateltavien suostumukseen ja tähän liittyvään informointiin sekä luottamuksellisuuteen

liittyvät kysymykset. Informointiin perustuvalla suostumuksella tarkoitetaan sitä, että tutkittavalle on

annettu tutkimuksesta niin paljon informaatiota, että hänen on ollut mahdollista tehdä päätöksensä

tutkimukseen osallistumisesta tai siitä kieltäytymisestä sen varassa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 20).

Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat ilmaisivat kiinnostuksensa osallistua haastatteluihin
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vastatessaan ennen haastatteluja tehtyyn lomakekyselyyn. He olivat näin ollen tietoisia tietyissä määrin

tulevan haastattelun aihepiiristä sekä tutkimuksen tarkoituksesta jo tässä vaiheessa. Tätä voidaan pitää

eettisyyden kannalta hyvänä seikkana. Haastateltaville tarjottiin myös mahdollisuus esittää kysymyksiä

sekä ennen että jälkeen haastattelujen. Muutamat opiskelijat tiedustelivatkin tässä yhteydessä

tutkimukseen liittyviä asioita. Luottamuksellisuutta on huomioitu muun muassa haastatteluja

koskevassa tilavalinnassa. Haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseksi haastatteluihin osallistuneiden

henkilöllisyyttä ei ole myöskään tutkijan toimesta tuotu esiin. Anonymiteetin säilyminen on huomioitu

myös sitaatteja koskevissa tunnistetiedoissa.

Tulosten yleistettävyys on etenkin laadullisessa tutkimuksessa yleisesti hieman ongelmallista.

Tämäkään tutkimus ei asetelmaltaan anna lupaa kovin merkittäviin yleistyksiin, eikä se ollut

tutkimuksen tarkoituskaan. Voidaan kuitenkin todeta, että tutkimuksessa käsitellyt asiat ja esiin tulleet

löydökset ovat varmasti monin paikoin näkyvissä myös laajemmin yliopisto- ja

korkeakoulumaailmassa. Ainakin itse yliopisto-opiskelijana pystyn tunnistamaan yhtäläisyyksiä omiin

kokemuksiini.

Opiskelijoiden opiskelumotivaatiota koskevassa tutkimuksessa juuri opiskelijat itse ovat tärkeitä

informantteja, koska heitä voidaan pitää omien kokemustensa asiantuntijoina. Kun tutkimuksen

pyrkimyksenä on löytää keinoja opiskelijoiden opiskelumotivaation parantamiseen, olisi mielestäni

tärkeää saada kuuluviin juuri niiden opiskelijoiden äänet, joiden opiskelumotivaatio erityisesti kaipaisi

tukea. Tämän tutkimuksen yhteydessä on aiheellista kysyä, tulivatko nämä äänet kuulluksi. Tähän

kysymykseen on vaikea vastata, mutta epäilen, että ainakaan haastattelujen osalta motivaatio-

ongelmien kanssa eniten kamppailevia ei tavoitettu. Tätä voidaan pitää yhtenä tämän tutkimuksen

heikkoutena. Jatkotutkimuksen kannalta voisikin olla tärkeää pyrkiä tavoittamaan juuri nämä

opiskelijat.

Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota pelkästään opiskelijoiden näkökulmaan, mutta

mielenkiintoista olisi tarkastella motivaatiokysymyksissä myös opettajien kokemuksia. Kuinka

esimerkiksi opiskelijoiden motivoituminen heijastuu opettajan toimintaan? Onko opiskelijan ja

opettajan toiminnasta mahdollista muodostua positiivisia tai negatiivisia kehiä, joissa osapuolten

toiminta tai asennoituminen ruokkii toinen toisiaan?
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Tämän tutkimuksen yhteydessä kerättiin ensin kyselyaineisto, jonka avulla pyrittiin samaan yleistä

kuvausta opiskelijoiden motivaatioon yhteydessä olevista tekijöistä ja sen jälkeen toteutettiin

haastattelut. Mielenkiintoista olisi edelleen yhdistää näitä kahta menetelmää aineiston hankinnassa,

mutta aineistot voisi hankkia päinvastaisessa järjestyksessä. Haastatteluissa esiin tulleita asioita,

ajatuksia ja kokemuksia voisi muotoilla kyselylomakkeeksi ja testata, pätevätkö nämä myös

laajemmassa joukossa.
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LIITE 1: Kyselylomake

Arvoisa vastaaja, Marraskuu 2006

Vastaamalla seuraaviin opiskelumotivaatiota ja asenteita koskeviin kysymyksiin olet mukana
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksella tehtävän opiskelumotivaatiota käsittelevän pro
gradu –tutkielman toteutuksessa. Vastaukset toivotaan annettavan nimellä ja sähköpostiosoitteella
varustettuina, sillä lomakekyselystä saatujen vastausten perusteella osaa vastaajista pyydetään
osallistumaan ensi keväänä järjestettäviin samaa aihepiiriä koskeviin  haastatteluihin. Nimellisyydestä
huolimatta vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä annetut tiedot tule missään tutkimuksen
vaiheessa ilmi siten, että vastaaja olisi muiden kuin tutkijan tunnistettavissa. Tutkimuksen onnistumisen
kannalta on hyvin tärkeää saada sinulta rehellinen vastaus jokaiseen kysymykseen.

Tutkimusta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä gradun tekijä Elsi Kattilakoskeen.

Kiitos vastauksestasi jo etukäteen!

Vastaajan taustatiedot

Vastaa kysymykseen kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan tai ympyröimällä oikea vaihtoehto.

1. Nimi ja sähköpostiosoite __________________________________________________

2. Ikä ______ vuotta

3. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

4. Olet 2. vuosikurssin opiskelija 4. vuosikurssin opiskelija

5. Tutkintorakenne, jonka mukaan opiskelet 1 vanha 2 uusi

6. Opintosuuntasi (vanha tutkinto) / Pääaineesi (uusi tutkinto)

1 Puunjalostustekniikka      2 Sovellettu kemia     3 Kemian tuotantotekniikka/Prosessitekniikka

7. Opiskelun luonne tällä hetkellä 1 opiskelen päätoimisesti 2 opiskelen sivutoimisesti

8. Oliko kemiantekniikan koulutusohjelma ensisijainen hakukohteesi?     1 kyllä        2 ei
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Opiskelumotivaatio

9)  Miten arvioisit omaa yleistä, tämän hetkistä opiskelumotivaatiotasi?
olen erittäin             olen melko    olen keskinkertaisesti      olen vain vähän     en ole lainkaan
motivoitunut          motivoitunut           motivoitunut    motivoitunut         motivoitunut
        5                              4                                  3                                 2                           1

10) Arvioi seuraavien asioiden merkitystä oman opiskelumotivaatiosi synnyttäjinä.

hyvin
suuri

merkitys
suuri

merkitys
aika suuri
merkitys

jonkin
verran

merkitystä
ei mer-
kitystä

1. Tutkinnon suorittaminen, valmistuminen 5 4 3 2 1
2. Itsensä kehittäminen, sivistyminen 5 4 3 2 1
3. Ammatillisten valmiuksien hankkiminen 5 4 3 2 1
4. Opiskelijaelämä 5 4 3 2 1
5. Yliopisto-opiskelun saama

yhteiskunnallinen arvostus
5 4 3 2 1

11) Millaiset jokapäiväisiin opintoihin liittyvät asiat lisäävät opiskeluintoasi? Arvioi seuraavien
asioiden merkitystä omalle opiskelumotivaatiollesi.

hyvin
suuri

merkitys
suuri

merkitys
aika suuri
merkitys

jonkin
verran

merkitystä
ei mer-
kitystä

1. Opintosuorituksen hyväksytty
suorittaminen

5 4 3 2 1

2. Asioiden sisäistäminen ja uudenlainen
oivaltaminen

5 4 3 2 1

3. Hyvä luento, luennoitsija, harjoitus- tai
seminaaritilaisuus

5 4 3 2 1

4. Nopea edistyminen opinnoissa 5 4 3 2 1
5. Hyvien arvosanojen saaminen

opintosuorituksista
5 4 3 2 1
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Asenteet

12) Arvioi seuraavien opiskelemista koskevien väitteiden paikkaansa pitävyyttä osaltasi.

täysin
samaa
mieltä

samaa
mieltä

osin
samaa
mieltä

osin eri
mieltä eri mieltä

1. Olin tietoinen tulevan koulutusalani
työllisyystilanteesta hakiessani
opiskelemaan

5 4 3 2 1

2. Uskon oppimistani asioista olevan hyötyä
työssä

5 4 3 2 1

3. Olen tyytyväinen valitsemaani
koulutusohjelmaan

5 4 3 2 1

4. Olen tyytyväinen valitsemaani
pääaineeseen/opintosuuntaan

5 4 3 2 1

5. Opiskeluni on tehokasta 5 4 3 2 1
6. Pystyn riittävästi vaikuttamaan opintojeni

sisältöön
5 4 3 2 1

7. Opiskelu kemiantekniikan osastolla on
vastannut ennakko-odotuksiani

5 4 3 2 1

13) Oletko vaihtanut tai vakavasti harkinnut vaihtavasi koulutusohjelmaa?

1. Oletko vaihtanut  koulutusohjelmaa 1. kyllä 2. en
2. Oletko vakavasti harkinnut koulutus-

ohjelman vaihtamista
1. kyllä 2. en
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14) Kysymys uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskeleville

Opiskelet kemiantekniikan osastolla uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Uuden tutkintorakenteen
mukaisesti opiskelevat suorittavat kandidaatin tutkinnon ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Millaista
vaikutusta uskot tällaisella välitavoitteella olevan omaan opiskelumotivaatioosi?

1. Laskee motivaatiota paljon
2. Laskee motivaatiota jonkin verran
3. Ei vaikutusta
4. Lisää motivaatiota jonkin verran
5. Lisää motivaatiota paljon

15) Kysymys vanhan tutkintorakenteen mukaisesti opiskeleville

Opiskelet kemiantekniikan osastolla vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. Uuden tutkintorakenteen
mukaisesti opiskelevat suorittavat kandidaatin tutkinnon ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Millaista
vaikutusta uskoisit tällaisella välitavoitteella olevan omaan opiskelumotivaatioosi?

1. Laskee motivaatiota paljon
2. Laskee motivaatiota jonkin verran
3. Ei vaikutusta
4. Lisää motivaatiota jonkin verran
5. Lisää motivaatiota paljon

16) Olisitko kiinnostunut osallistumaan keväällä järjestettäviin samaa aihepiiriä koskevaan
yksilöhaastatteluun?

1. Kyllä
2. En

Kiitos vastauksistasi!
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LIITE 2: Haastattelurunko

Alkulämmittely

Opiskelija itse

- Päämäärät, tavoitteet ja orientoituminen

- Motivaatio

- Kodin vaikutus

- Suunnitelmallisuus

- Aiemmat kokemukset

- Opiskelu elämänvaiheena

Opiskeluympäristö

- Opetuksen laatu

- Ohjaus

- Palaute

- Arviointi

- Opiskeluilmapiiri

- Tutkintorakenneuudistus

Yhteiskunta

- Arvostus

- Työelämä

Motivaation parantaminen
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LIITE 3: Liitetaulukot

Liitetaulukko 1.  Olen tyytyväinen valitsemaani koulutusohjelmaan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid osin eri mieltä 2 4,3 4,3 4,3

osin samaa mieltä 10 21,3 21,3 25,5

samaa mieltä 24 51,1 51,1 76,6

täysin samaa mieltä 11 23,4 23,4 100,0

Yhteensä 47 100,0 100,0

Liitetaulukko 2.  Olen tyytyväinen valitsemaani pääaineeseen/opintosuuntaan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
eri mieltä 2 4,3 4,3 4,3
osin eri mieltä 2 4,3 4,3 8,5
osin samaa mieltä 9 19,1 19,1 27,7
samaa mieltä 20 42,6 42,6 70,2
täysin samaa mieltä 14 29,8 29,8 100,0

Valid

Yhteensä 47 100,0 100,0

Liitetaulukko 3.  Olen vakavasti harkinnut vaihtavani koulutusohjelmaa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
kyllä 17 36,2 36,2 36,2
en 30 63,8 63,8 100,0

Valid

Yhteensä 47 100,0 100,0

Liitetaulukko 4.  Opiskeluni on tehokasta

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid eri mieltä 1 2,1 2,1 2,1

osin eri miletä 11 23,4 23,4 25,5
osin samaa mieltä 25 53,2 53,2 78,7
samaa mieltä 9 19,1 19,1 97,9
täysin samaa mieltä 1 2,1 2,1 100,0
Yhteensä 47 100,0 100,0
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Liitetaulukko 5.  Uskon oppimistani asioista olevan hyötyä työssä

tietoisuus työllisyydestä

Liitetaulukko 6.  Olin tietoinen tulevan koulutusalani työllisyystilanteesta

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid eri mieltä 3 6,4 6,4 6,4

osin eri mieltä 7 14,9 14,9 21,3
osin samaa mieltä 19 40,4 40,4 61,7
samaa mieltä 11 23,4 23,4 85,1
täysin samaa mieltä 7 14,9 14,9 100,0
Yhteensä 47 100,0 100,0

Liitetaulukko 7.  Opiskelu kemiantekniikan osastolla on vastannut ennakko-odotuksiani

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid eri mieltä 1 2,1 2,1 2,1

osin eri mieltä 4 8,5 8,5 10,6
osin samaa mieltä 23 48,9 48,9 59,6
samaa mieltä 17 36,2 36,2 95,7
täysin samaa mieltä 2 4,3 4,3 100,0
Yhteensä 47 100,0 100,0

Liitetaulukko 8.  Korrelaatiot

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid osin eri mieltä 1 2,1 2,1 2,1

osin samaa mieltä 13 27,7 27,7 29,8
samaa mieltä 21 44,7 44,7 74,5
täysin samaa mieltä 12 25,5 25,5 100,0
Yhteensä 47 100,0 100,0

Olen
tyytyväinen
valitsemaani

koulutusohjelm
aan

Olen
tyytyväinen
valitsemaani

pääaineeseen/o
pintosuuntaan

Opiskeluni on
tehokasta

Pystyn riittävästi
vaikuttamaan

opintojeni
sisältöön

Spearman's rho Motivoituminen Correlation Coefficient ,464(**) ,368(*) ,484(**) ,359(*)
Sig. (2-tailed) ,001 ,011 ,001 ,013
N 47 47 47 47
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Liitetaulukko 9.
Mann-Whitney Test

Ranks

Olen vakavasti
harkinnut vaihtavani
koulutusohjelmaa N Mean Rank Sum of Ranks
Kyllä 17 18,56 315,50
En 30 27,08 812,50

motivoituminen

Yhteensä 47

Test Statistics(a)

Motivoitum
inen

Mann-Whitney U 162,500
Wilcoxon W 315,500
Z -2,247
Asymp. Sig. (2-tailed) ,025

a  Grouping Variable: olen vakavasti harkinnut vaihtavani koulutusohjelmaa

Liitetaulukko 10.
Mann-Whitney Test

Ranks

Tutkintorakenne N Mean Rank Sum of Ranks
Vanha 19 28,82 547,50
Uusi 28 20,73 580,50

Pystyn riittävästi
vaikuttamaan
opintojeni sisältöön

Yhteensä 47

Test Statistics(a)

Pystyn riittävästi
vaikuttamaan

opintojeni
sisältöön

Mann-Whitney U 174,500
Wilcoxon W 580,500
Z -2,146
Asymp. Sig. (2-tailed) ,032

a  Grouping Variable: tutkintorakenne
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Liitetaulukko 11.
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Pääaine tai opintosuunta N Mean Rank
Puunjalostustekniikka 12 31,00
Sovellettu kemia 20 17,50
Kemian tuotantotekniikka/
prosessitekniikka 15 27,07

Olin tietoinen tulevan
koulutusalani
työllisyystilanteesta
hakiessani opiskelemaan

Yhteensä 47

Test Statistics(a,b)

Olin tietoinen
tulevan

koulutusalani
työllisyystilantee

sta hakiessani
opiskelemaan

Chi-Square 9,154
f 2
Asymp. Sig. ,010

a  Kruskal Wallis Test
b  Grouping Variable: pääaine tai opintosuunta

Liitetaulukko 12.
Mann-Whitney Test

Ranks

Pääaine tai opintosuunta N Mean Rank Sum of Ranks
Puunjalostustekniikka 12 22,21 266,50

Sovellettu kemia 20 13,08 261,50

Olin tietoinen tulevan
koulutusalani
työllisyystilanteesta
hakiessani opiskelemaan

Yhteensä 32

Test Statistics(b)

Olin tietoinen
tulevan

koulutusalani
työllisyystilantee

sta hakiessani
opiskelemaan

Mann-Whitney U 51,500
Wilcoxon W 261,500
Z -2,785
Asymp. Sig. (2-tailed) ,005
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)] ,006(a)

a  Not corrected for ties.
b  Grouping Variable: pääaine tai opintosuunta
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Liitetaulukko 13.
Mann-Whitney Test

Ranks

Pääaine tai opintosuunta N Mean Rank Sum of Ranks
Sovellettu kemia 20 14,93 298,50
Kemian tuotantotekniikka/
Prosessitekniikka 15 22,10 331,50

Olin tietoinen tulevan
koulutusalani
työllisyystilanteesta
hakiessani opiskelemaan

Yhteensä 35

Test Statistics(b)

Olin tietoinen
tulevan

koulutusalani
työllisyystilantee

sta hakiessani
opiskelemaan

Mann-Whitney U 88,500
Wilcoxon W 298,500
Z -2,139
Asymp. Sig. (2-tailed) ,032
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)] ,039(a)

a  Not corrected for ties.
b  Grouping Variable: pääaine tai opintosuunta
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