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Aikuiselta oppijana odotetaan kykyä sitoutua opiskelutavoitteisiinsa sekä oman toimintansa arvioin-
tiin. Näiden tekijöiden merkitys korostuu korkeakoulutasoisessa opiskelussa ja verkko-opiskelussa, 
sillä oppijan ulkoinen säätely ei ole näissä konteksteissa samalla tavoin läsnä kuin niiden ulkopuo-
lella. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien tekijöi-
den merkitystä avoimen yliopiston verkko-opiskelijoilla. Tutkimuksen kohteena olivat viiden eri 
verkkokurssin opiskelijat, jotka olivat aloittaneet opintojensa suorittamisen Tampereen yliopiston 
avoimessa yliopistossa syksyllä 2011. 
 
Tutkimusaineiston keruu toteutettiin verkossa eLomake-sovelluksella. Aineiston analyysissa käytet-
tiin hyväksi menetelmätriangulaatiota: strukturoitujen kysymysten ja väittämien aineisto analysoi-
tiin kvantitatiivisesti käyttäen hyväksi ensisijaisesti parametrisia menetelmiä (pääkomponenttiana-
lyysia, regressioanalyysia, kaksisuuntaista varianssianalyysia). Avoimien kysymysten vastauksen 
analysoitiin kvalitatiivisesti määrällisesti painottuneella sisällön analyysilla. 
 
Volitionaalisilla kontrollistrategioilla sekä muilla oppimisprosessin itsesäätelyyn liittyvillä tekijöillä 
emootioiden säätely mukaan lukien oli tutkimustulosten mukaan yhteys opiskelun tavoitesitoutumi-
sen tasoon. Tämä ilmeni kompleksisina ja toisiinsa vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksena. 
Verkko-oppimisympäristöllä ja opiskelun ammatillisen kompetenssin kartuttamisella ei sen sijaan 
ollut suoraa yhteyttä opiskelun tavoitesitoutumiseen, vaan niiden merkitys ilmeni välillisesti. Tulos-
ten mukaan opiskelijoilla oli kykyä hallita onnistuneesti emootioidensa, oppimisensa, oppimispro-
sessinsa ja oppimistulostensa itsesäätelyä. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan olleet alun alkaen-
kaan motivoituneet opiskeluunsa eivätkä kyenneet tekemään ns. opiskelusopimusta päättämällä 
itselleen selvät opiskelutavoitteet. Opiskelun sitoutumisen taso saattoi myös vaihdella opiskelun 
kuluessa. 
 
Tutkimustulosten perusteella kasvatustieteessä on edelleen tarvetta kehittää uusia ja tarkempia mit-
tareita opiskelun tavoitesitoutumisen analysoimiseksi. Näitä mittareita on mahdollista käyttää hy-
väksi oppimiseen liittyvien interventioiden kehittämisessä sekä yliopistojen valintakokeissa. Opis-
kelijoiden metakäsitteelliseen tietoisuuteen liittyvien tekijöiden tutkimusta voi pitää eräänä avaime-
na esille nousseiden haasteiden ratkaisemiselle. Lisätutkimuksen arvoisena voi myös pitää tutkijan 
kehittämää hypoteettista mallia, jossa opiskelun tavoitesitoutumisen tason mittaukseen on yhdistetty 
itsesäätely ja opiskelijan identiteetin kehittyminen. 
 
Asiasanat: opiskelun tavoitesitoutuminen, oppimisprosessin itsesäätely, motivaatio, orientaatio, 
volitio, emootiot
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1 JOHDANTO 

 

Korkeakoulutasoisessa opiskelussa tarvitaan kykyä asettaa itselle oppimiseen liittyviä päämääriä ja 

sitoutua asetettuihin tavoitteisiin. Sitoutumisen merkitystä kuvaa hyvin Roger Bennettin, Rita Kot-

taszin ja Julia Noccilinon tutkimuksen tulos (2007), jonka mukaan opintoihin sitoutumattomuus 

nousi tutkinto-opiskelijoilla keskeisimmäksi syyksi opintojen keskeyttämiselle. Myös itsesäätely 

opiskeluun liittyvänä tekijänä on noussut merkittävään asemaan. Yksilöillä on nykyään jatkuvasti 

tarvetta päivittää tietämystään ja taitojaan, ja uutta osaamista pitää kyetä oppimaan toisista riippu-

mattomasti. Nelson Du Bois ja Richard Staley (1997) esittävätkin, että ihmiset ilman itsesäätelyn 

taitoja saattavat olla nyky-yhteiskunnassa yhtä epäedullisessa asemassa kuin ne, jotka ovat lukutai-

dottomia. Barry J. Zimmermanin (2000) mukaan itsesäätely saattaa olla ehkä kaikkein tärkein inhi-

millinen ominaisuutemme. Opiskeluun sitoutuminen sekä itsesäätely ovat olleet runsaan mielen-

kiinnon kohteena tutkimusaiheina. Niihin liittyviä teorioita ja malleja on luotu myös akateemisen 

opiskelun yhteyteen pyrkimyksenä kuvata sitä, mitä menestyvät opiskelijat tekevät opiskelunsa ai-

kana ja miksi juuri he menestyvät. (Ks. esim. Crook 2000; Hollenbeck, Williams & Klein 1989; 

Järvelä 2001; Whipp & Chiarelli 2004.) 

 

Teoksessaan Oppimisen uusi järjestys tutkijat Risto Rinne ja Eeva Salmi (1998, 51) esittävät, että 

yhteiskunnassamme on siirrytty ns. sirpalemaiseen elämänkaaren malliin. Aiemmin kouluttauduttiin 

ja työskenneltiin jollakin tietyllä uralla. Siirtyminen lineaarisesta elämänkulusta limittäiseen on 

merkinnyt sitä, että yksittäisen uran sijasta yksilöt rakentavat useita päällekkäisiä ja poikittaisia uria 

sekä elämänpolkuja. Tähän ”uuteen järjestykseen” liittyy useiden koulutuskerroksien rakentamista 

opiskeluvaiheiden seuratessa toinen toistaan. Tässä murroksessa työn, harrastusten ja muiden elä-

mänalueiden väliset raja-aidat ovat saattaneet hämärtyä. (Ks. myös Moore 2003, 17; Rinne, Jauhiai-

nen, Tuomisto, Alho-Malmelin, Halttunen & Lehtonen 2003, 14–16.) Avoin yliopisto on yksi vas-

taus yksilöiden kouluttautumistarpeisiin, sillä sen tehtävänä on ollut lisätä koulutuksellista tasa-

arvoa sekä antaa yksilöille ns. toinen mahdollisuus korkeakoulutasoisiin opintoihin (Rinne, Jauhiai-

nen, Tuomisto, Alho-Malmelin, Halttunen & Lehtonen 2003, 38, 56). 

 

Tieto- ja viestintäteknologian hyväksikäyttö on tuonut uusia mahdollisuuksia opetuksen toteuttami-

seen. Aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen merkityksen kasvun myötä on kasvanut myös 

verkko-opiskelun merkitys. Verkko oppimisympäristönä voi tuoda joustavuutta opiskeluun, sillä 

tiettyyn aikaan tai paikkaan sidottu läsnäolo ei välttämättä muodosta pääosaa opiskelusta. Mutta 
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verkko-opiskeluun liittyy myös haasteita. Matikaisen ja Mannisen (2000, 8–9) mukaan opiskelu 

verkossa edellyttää perinteiseen lähiopetukseen verrattuna opiskelijoilta huomattavasti suurempaa 

autonomisuutta. Opiskelu verkossa edellyttää motivoitumisen ja tavoitteisiin sitoutumisen lisäksi 

myös itsesäätelyn taitoja. Opiskelussa tarvitaan myös kykyä tehdä valintoja ja kykyä panna toimeen 

tehtyjä päätöksiä. 

 

Aikuisiällä opiskeluun voivat tuoda omat haasteensa opiskelun sovittaminen perhe- tai työelämän 

yhteyteen. Välttämättä aina ei kuitenkaan osata ennakoida opiskelun vaatimaa työn ja ajan määrää. 

Opiskelussa niin kuin muussakin elämässä onnistumisen kokemuksilla on merkitystä opiskeluta-

voitteiden saavuttamiselle, sillä turhautumisen kokemukset voivat johtaa opintojen hidastumiseen 

tai jopa niiden keskeyttämiseen. (Järvenoja & Järvelä 2006; Vainionpää 2006, 154.) 

 

Opiskelun tavoitesitoutuminen ja siihen liittyvät tekijät ovat merkittäviä opiskelun edistymiselle ja 

niillä on yhteys myös opiskelutavoitteiden saavuttamiselle. Opiskelu itsessään ja siihen liittyvien 

taitojen oppiminen ovat osa yhteiskuntaan sosiaalistumisen prosessia. Opiskelussa menestyminen 

kasvattaa itsetuntoa, ja tämä puolestaan on tutkimusten mukaan yhteydessä pienentyneeseen riskiin 

joutua opiskelun jälkeen työttömäksi. Huonolla itsetunnolla on todettu olevan myös yhteys suuren-

tuneeseen työssä loppuun palamisen riskiin. (Salmela-Aro, Tolvanen & Nurmi 2009; 2011; ks. 

myös Jauhiainen & Alho-Malmelin 2003.) Opiskelun tavoitesitoutumisen liittyvien tekijöiden tut-

kimuksella voi edellä kuvatun perusteella esittää olevan merkitystä niin yksilöiden, instituutioiden 

kuin yhteiskunnankin tasolla. Tästä nousevat perustelut tutkimuksen kontekstin, tutkimuskohteen 

sekä -aiheen valinnalle, vaikka tieteellisen tutkimuksen kohteena aihealueet ovat erillisinä ilmiöinä 

olleet lukuisten yksittäisten tutkimusten kohteina. Tämä tutkimus kiinnittää huomionsa yksilön ky-

kyyn tehdä valintoja ja ohjata omaa toimintaansa siten, että itselle merkittävät päämäärät on mah-

dollista saavuttaa. Metatasolla kyse on opiskelijan identiteetin kasvusta. (Lehtinen, Kuusinen & 

Vauras 2007, 27; Marcia 1966). Opiskelijan identiteetin kasvu voidaan puolestaan liittää sosiaalis-

tumisen prosessiin, jossa yksilö kasvaa yhteiskunnan jäseneksi. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat Tampereen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat. Viiden tutkitun 

verkkokurssin opiskelijat aloittivat opintojensa suorittamisen syksyllä 2011. Kurssit on toteutettu 

joko kokonaan tai osittain verkossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelun tavoitesitoutu-

miseen liittyvien tekijöiden merkitystä avoimen yliopiston verkko-opiskelijoilla. Tutkittuja tekijöitä 

voi pitää keskeisinä oppijan asettamien opiskelupäämäärien saavuttamiselle. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA  

 

Opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvät tekijät muodostavat merkittävän ja samalla moniulotteisen 

tutkimuskohteen aikuiskasvatuksen sektorilla. Aikuiselta oppijana odotetaan kykyä sitoutua opiske-

lutavoitteisiinsa sekä kykyä oman toimintansa arviointiin. Opiskelutavoitteisiin sitoutumisen ja itse-

säätelyn merkitys korostuu korkeakouluopiskelussa ja etenkin verkko-opiskelussa, sillä oppijan 

ulkoinen säätely ei ole niissä samalla tavoin läsnä kuin näiden kontekstien ulkopuolella. (Du Pois & 

Staley 1997; Korhonen 2003, 39; Muhonen & Piesanen 2006, 193; Pantzar 1992, 26.) Lindblom-

Ylänteen ja Longan (2001) mukaan useimmat yliopistossa tiedekunnassa opintojaan aloittelevat 

eivät vielä hallitse itsesäätelytaitoja. Näin saattaa olla asian laita myös avoimen yliopiston opiskeli-

joilla. Itsesäätelyn merkitystä opiskelussa korostaa se, että tutkimusten mukaan ne opiskelijat, jotka 

kykenevät säätelemään omaa toimintaansa, kykenevät myös ylläpitämään sitoutumistaan opiske-

luun mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. (Heikkilä 2011, 18–19; Pintrich & De Groot 1990.) 

 

Verkko-opiskeluun liittyy oma käsitteistönsä ja teoriansa. Varpu Tissari määrittelee verkko-opetuk-

sen toiminnaksi, joka sisältää itse verkkoympäristössä tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen lisäksi 

kasvokkaisen opetuksen ja ohjauksen. Verkko-opiskelu on mahdollista laajan tulkinnan mukaan 

ymmärtää käsitteeksi, joka käsittää opiskelijan toiminnan sekä itse verkkoympäristössä että myös 

sen ulkopuolella. (Tissari 2004.) Oppimisympäristö voidaan mieltää oppimista edistäväksi paikaksi, 

tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jossa opiskelijalla on käytössään erilaisia resursseja 

(Manninen 2003; Mannisenmäki & Manninen 2004, 15). Verkko-oppimisympäristössä opettaminen 

ja opiskelu tapahtuvat tietoverkkojen ja Internetin varaan rakennetussa vuorovaikutusympäristössä 

(Manninen 2000). Aikuisopiskelijan tulee kyetä hahmottamaan omien opiskeluun liittyvien tieto-

jensa ja taitojensa täydentämisen tarpeita sekä kyetä korjaamaan toimintamalleihinsa liittyviä puut-

teita. Aloittaessaan opiskelunsa avoimessa yliopistossa osa kurssilaisista saattaa tutustua ensim-

mäistä kertaa elämässään verkko-opiskeluun ja samalla tämä voi olla myös ensimmäinen kosketus 

korkeakoulutasoisiin opintoihin. Nämä tekijät joko yhdessä tai erikseen voivat muodostaa haasteita 

avoimessa yliopistossa opintojaan aloittelevalle opiskelijalle. 

 

Verkkokursseilla osa opetuksesta voidaan toteuttaa lähiopetuksena luentojen, pienryhmäopetuksen 

ja seminaarien muodossa, mutta kurssi saatetaan toteuttaa myös kokonaan ilman lähiopetusta. Mo-

nimuoto-opetuksena toteutetuilla kursseilla opiskelijalla on sekä lähi- että etäopetusta. Paakkolan 

(1993, 18) määritelmän mukaan monimuoto-opetus ”on opetusmuoto, joka perustuu opiskelijan 
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itseopiskeluun. Se tapahtuu pääasiassa itseopiskelua varten laadittujen opintoaineistojen avulla ja 

sitä tuetaan rajoitetulla vuorovaikutuksella”. Monimuoto-opetuksen periaatteilla toteutetuilla verk-

kokursseilla voi olla aineksina lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, ryhmäkeskusteluja, ryhmätöitä, 

tapaamisia, kirjallisuuteen tutustumista sekä työskentelyä verkossa (Korhonen 2003, 25). Verkko-

kurssit tarjoavat opiskelijoille suurempaa autonomisuutta, mutta samalla edellyttävät kykyä hallita 

ja kontrolloida omaa opiskeluun liittyvää toimintaa (Artino 2008; Korhonen 2003, 232). 

 

 

2.1 ”Mikä meitä liikuttaa” – motivaatio, tavoitteet  ja toiminta 

 

2.1.1 Motivaatioteorioiden näkökulmia 

 

Kaikessa oppimisessa yksi keskeisimmistä tekijöistä on opiskeluun motivoituminen. Nurmi ja Sal-

mela-Aro esittävät teoksessa Mikä meitä liikuttaa motivaatiosta seuraavaa: ”Motivaatiopsykologia 

pyrkii selittämään, miksi ihmiset toimivat ja ajattelevat juuri tietyllä eivätkä jollakin toisella, vaihto-

ehtoisella tavalla.” Motivaatio antaa selityksen sille, miksi joku käyttää vapaa-aikaansa esimerkiksi 

opiskeluun avoimen yliopiston verkkokursseilla jonkun muun toiminnan sijasta. Motivaatio käyt-

täytymisen selityksenä edellyttää kuitenkin sitä, että kyseisellä yksilöllä on mahdollisuus tehdä va-

lintoja eri vaihtoehtojen välillä. (Nurmi & Salmela-Aro 2002a.) 

 

Motivaation käsite on alun perin johdettu latinan kielen sanasta ”movere”, joka tarkoittaa liikkumis-

ta (Pintrich & Schunk 1996, 77). Motivaatiosta on ajan myötä muodostunut käsite, jolla kuvataan 

ihmisten käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää (Peltonen & Ruohotie 1992, 

16). Motivoitumiseksi kutsutaan tilaa, jonka motiivit saavat aikaan. Kaikki ihmisen toiminnan mo-

tiivit eivät kuitenkaan aina ole tiedostettuja, vaan osa niistä voi olla tiedostamattomia. (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 16; Ruohotie 1998, 37.) Bymanin (2002) mukaan henkilön voidaan sanoa olevan 

motivoitunut silloin, kun hänen toiminnallaan on jokin päämäärä eli intentio. 

 

Motivaatiota on tutkittu viimeisen sadan vuoden aikana runsaasti. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan 

pystytty luomaan yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa, joka pystyisi kokoamaan ja samalla myös yh-

distämään kaikki motivaatioprosessiin liittyvät teoriat (Ruohotie 1998, 50). Viime vuosikymmenten 

aikana yritykset jäsentää ja integroida motivaatioteorioita ovat olleet lukuisten tutkijoiden mielen-

kiinnon kohteena (Kaartinen 2005, 60). Tähän raporttiin on koottu mukaan tutkittavan ilmiön kan-
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nalta merkittäviä teoreettisia näkökulmia ja käsitteitä. Kaiken kattavan esityksen luominen motivaa-

tioprosesseista ei tässä yhteydessä ole mahdollista eikä myöskään mielekästä, sillä aihealue on var-

sin laaja ja sijoittuu osittain tutkimuksen fokuksen ulkopuolelle. 

 

Motivaatiota on jäsennetty tutkijoiden teoreettisissa tarkasteluissa monin eri tavoin. Kirjassaan Ai-

kuisten opiskelumotivaatio Pekka Ruohotie (1982, 5–6) esittää mm. seuraavia määritelmiä motivaa-

tiosta: 

 

”Motivaatio on yksilön tila, joka määrää millä vireydellä (aktiivisuudella, ahkeruudella) ja mi-

ten suuntautuneena hän tietyssä tilanteessa toimii.” (Peltonen 1973, 29–30.) 

”Motivaatiolla tarkoitetaan prosesseja, jotka virittävät, suuntaavat ja ylläpitävät käyttäytymis-

tä.” (Ball 1977, 2.) 

”Motivaatiolla tarkoitetaan prosesseja, jotka virittävät, ylläpitävät ja säätelevät toimintoja.” 

(Good 1973, 375.) 

 

Motivaatio-käsitettä voidaan pitää vektorisuureena, jossa on eroteltavissa komponentteina kaksi 

osaa: toiminnan vireys ja suunta (Ruohotie 1998, 37). Peltonen ja Ruohotie ovat yhdistäneet edelli-

siin määritelmiin kolme yhteistä ominaisuutta. Ensinnäkin motivaatioon liittyy vireys, tietty ener-

gia, joka ”ajaa” yksilöä käyttäytymään tietyllä tavalla. Toiseksi ihmisten toiminta on päämäärä-

suuntautunutta. Kolmanneksi motivaatioon voidaan liittää myös systeemiorientoituminen. Systee-

miorientoitumisella viitataan yksilössä ja hänen ympäristössään oleviin voimiin, jotka palautepro-

sesseina joko vahvistavat toiminnan intensiteettiä tai saavat suuntaamaan henkilön ponnistukset 

toisaalle. (Peltonen & Ruohotie 1992, 16–17; Boekaerts 1997.) 

 

Motivaatio terminä liittyy tiettyyn tilanteeseen ja sitä pidetään suhteellisen lyhytaikaisena, dynaa-

misesti tilanteesta toiseen vaihtelevana toiminnan virittäjänä. Aikaulottuvuudesta käsin motivaatiota 

määriteltäessä se voidaan jakaa yleismotivaatioon ja tilannemotivaatioon. Nimensä mukaisesti ti-

lannemotivaatio liittyy johonkin tiettyyn tilanteeseen, jossa sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet virittävät 

joukon motiiveja ja saavat aikaan tiettyä tavoitetta kohti suuntautuvaa toimintaa. Opiskelun yhtey-

dessä termi yleismotivaatio (ts. koulutusmotivaatio) kuvaa yleistä asennoitumista koulutusta koh-

taan. Yleismotivaatioon voidaan liittää myös käyttäytymisen pysyvämpi luonne. Tilannemotivaatio 

ja yleismotivaatio ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa, sillä tilannemotivaatio on vahvasti riippuvai-

nen yleismotivaatiosta. Käsitteenä yleismotivaatio tulee lähelle asenteen käsitettä, sillä asennetta 
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pidetään suhteellisen pysyvänä ominaisuutena. (Peltonen 1981, 72; Ruohotie 1982, 7–8; Ruohotie 

1998, 9, 41.) 

 

Aikuisten opiskelumotivaatiota määritellessään Ruohotie (1982, 4) on kuvannut motivaatiota pro-

sessina jakaen sen neljään eri vaiheeseen: 

 

1) Hakeutumismotivaatio (mielenkiinnon herääminen, tiedon hankintamotivaatio, ilmoittautu-

mismotivaatio) 

2) Osallistumismotivaatio (aloitusmotivaatio, pysymismotivaatio, loppuun suorittamisen moti-

vaatio) 

3) Työskentelymotivaatio (motivaatio opetustilanteessa, motivaatio itsenäisessä opetustilantees-

sa ulkopuolisessa opiskelussa) 

4) Jatkamismotivaatio (hakeutuminen uuteen opiskeluvaiheeseen, elinikäisen opiskelun omak-

suminen elämänmuodoksi). 

 

Motivaatio saa siis aikaan mielenkiinnon heräämisen, jota sitten voi seurata esimerkiksi osallistu-

minen aikuiskoulutukseen. Motivaatio ylläpitää tätä liikkeelle lähtenyttä toimintaa. Aikuiskasvatuk-

sen ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna edellä kuvatussa prosessissa on merkittä-

vää se, että jatkamismotivaatio saa yksilöt hakeutumaan opiskelun piiriin uudestaan alkuperäisten 

tavoitteiden täytyttyä. Jauhiaisen ja Alho-Malmelinin (2003) mukaan avoimessa yliopistossa aikuis-

opiskelijoiden voi olettaa olevan erityisen motivoituneita opiskeluunsa. 

 

Kaikki ihmisen toiminta ei kuitenkaan ole motivaatiosta peräisin. Chung (1977, 7) jakaa ihmisen 

käyttäytymisen kolmeen eri luokkaan: motivaatiokäyttäytymiseen, frustraatiokäyttäytymiseen sekä 

fysiologisiin reflekseihin. Motivoitunut yksilö valitsee ja pyrkii suuntaamaan toimintansa tietyn 

tavoitteen saavuttamiseksi ja toiminta on siten päämääräsuuntautunutta käyttäytymistä. Frustraatio-

käyttäytyminen on sen sijaan turhautumisesta eli motivaatiokäyttäytymisen estymisestä johtuvaa 

käyttäytymistä. Fysiologisia refleksejä ei pidetä osoituksena motivaatiosta, vaan ne johtuvat ihmi-

sen automaattisesta reagoinnista ulkoisiin ärsykkeisiin. 

 

Nurmen ja Salmela-Aron (2002b) mukaan motivaatiolla on kaksi perusfunktiota: valinta ja sopeutu-

minen. Yksilö voi joko valita tietyn ympäristön tai sitten sopeutua tietyn ympäristön aiheuttamiin 

muutoksiin. Esimerkiksi avoimessa yliopistossa voi olla mahdollista valita erilaisten osallistumis-
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tapojen välillä lähiopetuksen, monimuoto-opetuksen tai kokonaan verkossa tapahtuvan toiminnan 

kesken ja näissä mahdollisesti vielä erilaisten suoritusmuotojen välillä. Jos oppijalla on runsaasti 

erilaisia valinnan mahdollisuuksia, keskeiseksi mekanismiksi muodostuu valinta. Kun vaihtoehtoja 

on vähän tai niitä ei ole lainkaan mekanismina on sopeutuminen. Avoimessa yliopistossa on toisi-

naan mahdollisuus tehdä valinta luentomuotoisesti tai verkossa toteutettujen kurssien välillä, mutta 

yleensä tätä valinnan mahdollisuutta ei ole. Ensimmäistä verkkokurssiaan aloittavalle verkko oppi-

misympäristönä voi aiempien kokemusten puuttumisen takia tuntua vieraalta. Tämä voi olla haaste 

itsesäätelylle ja sillä voi olla merkitystä myös opiskeluun sitoutumiselle. 

 

Jaottelu sisä- ja ulkosyntyiseen motivaatioon lähti alun perin liikkeelle amerikkalaisen Edward De-

cin (1971) kritiikistä behaviorismia kohtaan. Behaviorismissa esitetään, että ihmisen toimintaa voi-

daan motivoida pääasiassa ulkoisten palkintojen avulla. Ulkoinen ja sisäinen motivaatio eroavat toi-

sistaan sen suhteen mikä merkitys toiminnalla on yksilölle. Ulkoisesti motivoitunut oppija tekee 

asioita niiden välineellisen arvon vuoksi. Merkittäviksi nousevat palkkiot, suosion saaminen, toisten 

hyväksyntä tai rangaistuksen välttäminen. Sisäisesti motivoitunut oppija sen sijaan työskentelee 

siksi, että työskentely on itsessään mielekästä tai palkitsevaa. Opiskelijalla on silloin halu kehittyä 

ja kasvaa henkisesti. (Deci & Ryan 1985, 32–34, 49–51; Ryan & Deci 2000.) Peltosen ja Ruohotien 

(1992, 19) mukaan sisäisen ja ulkoisen motivaation määritelmiä ei voi pitää täysin erillisinä, vaan 

ne ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä. 

 

Motivaation taksonomiassaan Ryan ja Deci (2000) nostavat amotivaation edellisten lisäksi yhdeksi 

motivaation ulottuvuudeksi. Amotivaatiolla kuvataan yksilön täydellistä haluttomuutta toimintaan. 

Amotivaatio voi olla seurausta siitä, että henkilö ei arvosta toimintaa tai ei usko kykenevänsä suo-

riutumaan tehtävästä. Amotivaatioon voi johtaa myös se, että yksilö ei usko toiminnan seurauksena 

syntyvän hänen toivomiaan tuloksia. Voidaan ajatella, että verkko-opiskelussa itsesäätelyyn liittyvät 

vajeet saattavat joissakin tapauksissa johtaa yksilöllä amotivaatioon. Kun yksilö ei usko menesty-

misensä mahdollisuuksiin opiskelussa saattaa hän jo sen vuoksi vähentää tai jopa lopettaa opintoi-

hin liittyvät ponnistelunsa. 

 

Motivoituminen joko sisäisesti tai ulkoisesti ei kuitenkaan ole stabiili olotila. Ulkosyntyinen toimin-

ta voi asteittain kehittyä suotuisissa olosuhteissa sisäiseksi. Ryan ja Deci (2000) jaottelevat ulkoisen 

motivaation neljään eri tasoon, joissa henkilön autonomisuuden tunne asteittain lisääntyy ulkoisen 

säätelyn kokemuksesta täysin integroituneeseen säätelyyn. Henkilön kokemus ulkoisesta säätelystä 
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viittaa siihen, että toiminnalla koetaan olevan syy-yhteys ulkoiseen kontrolliin. Sisäistetty säätely 

ulkoisen motivaation tyyppinä puolestaan viittaa siihen, että henkilöllä on tunne paineesta suorittaa 

tehtävä välttääkseen syyllisyyden tai pelon tunteen. Hän voi myös toimia saavuttaakseen itsekun-

nioituksen tai itsetunnon kasvua. Samaistumisessa henkilö tunnistaa käyttäytymisensä tärkeyden ja 

on siten hyväksynyt säätelyn omakseen. Kaikkein autonomisin motivaation säätelyn muoto on in-

tegroitu säätely. Siinä säätely on integroitunut täysin osaksi henkilöä itseään ja toiminta tuntuu 

omalta. Mitä enemmän oppija sisäistää toimintansa syitä, sitä suuremmassa määrin hänen ulkoisesti 

motivoitunut toiminta muuttuu sisäiseksi. Motivaatiota voi pitää eräänlaisena jatkumona: motivaa-

tio joko lisääntyy tai vähenee toiminnan säätelyn ja autonomian tunteen muuttumisen myötä. 

 

 

2.1.2 Orientaation typologioita 

 

Orientaatio on käsitteenä motivaatiota laajempi. Päivi Tynjälän (1999, 112) mukaan orientaatiolla 

kuvataan tyylien, strategioiden, intentioiden, motiivien ja opiskelumenetelmien muodostamaa koko-

naisuutta. Yksi tapa tarkastella orientaatioita on lähestyä niitä eräänlaisen monitasomallin kautta. 

Jarkko Mäkinen (2003, 18–19) erottaa opiskeluorientaatioissa kolme eri tasoa: yleisorientaation 

(general orientation), alakohtaisen orientaation (course-specific orientation) ja tilanneorientaation 

(situational orientation). Orientaatiota ei kuitenkaan voi pitää minään synnynnäisenä tai pysyvänä 

ominaisuutena, vaan se voi vaihdella ajan kuluessa. Orientaatiot eivät tyypittele opiskelijaa, vaan 

kuvaavat sitä miten oppija lähestyy omaa oppimistaan. (Beaty, Gibbs & Morgan 2005.) 

 

Yleisorientaatiot muodostavat Mäkisen mallissa orientaatioiden yleisimmän tason. Yleisorientaatio 

kertoo syyn sille miksi joku opiskelee ja mikä opiskelussa nähdään tärkeimpänä. Väitöskirjassaan 

Mäkinen (2003, 31) jaottelee yleisorientaation kahdeksaan eri luokkaan. Taulukko 1 kuvaa tätä 

ryhmittelyä liittäen mukaan opiskelun merkityksen ja kiinnostuksen kohteen. 

 

Opiskelun yhteyteen liitettynä orientaatiot on perinteisesti jaettu suoritusorientaatioon ja oppimis-

orientaatioon. Oppimisorientaatiossa opiskelijalla on päämääränä uuden tiedon hankkiminen ja 

omaksuminen tullakseen pätevämmäksi. Suoritusorientaatiossa yksilölle on tärkeintä omien kyky-

jen toisille näyttäminen. Henkilö saattaa myös pyrkiä välttämään negatiivisen palautteen saamista, 

koska haluaa näyttää, että pärjää paremmin kuin muut. (Veermans & Tapola 2006.) 
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Taulukko 1. Opiskelun yleisorientaatiot ja niiden sisältö (Mäkinen 2003, 31). 

 

Yleisorientaatio Opiskelun keskeinen merkitys Keskeinen kiinnostuksen kohde 

Syväorientaatio 
(Deep orientation) 

Opiskeltavien sisältöjen syvällinen 
ymmärtäminen 

Henkilökohtainen oppiminen ja 
kehittyminen 

Pintaorientaatio 
(Surface orientation) 

Tenttien läpäisy, selviytyminen opis-
kelusta 

Opiskeluympäristöön mukautumi-
nen 

Suunnitelmallisuus 
(Systematic orientation) 

Ajanhallinta ja huolellinen opintojen 
suunnittelu 

Opiskelun tehokkuus 

Saavutusorientaatio 
(Achievement orientation) 

Hyvien arvosanojen tavoittelu ja 
kilpailu 

Opinnoissa menestyminen 

Sosiaalinen orientaatio 
(Social orientation) 

Toisten opiskelijoiden tapaaminen 
tarkoituksena hauskanpito yhdessä 

Sosiaaliset suhteet 

Työelämäorientaatio 
(Work-life orientation) 

Nopea valmistuminen ja työelämään 
siirtyminen 

Ammatillinen kehittyminen 

Ahdistuneisuus 
(Anxiety) 

Stressi (opintojen kuormittavuus ja 
epäonnistumisen pelko) 

Puolustautuminen stressiltä 

Omistautumattomuus 
(Lack of interest) 

Opiskelun merkitys on kadonnut, 
esim. epäonnistumisen takia 

Ei ole 

 

 

Entwistle on puolestaan tunnistanut neljä eri opiskeluorientaatiota, jotka ovat tietoa toistava orien-

taatio (reproducing orientation), tietoa muokkaava orientaatio (meaning orientation), ei-akateemi-

nen orientaatio (nonacademic orientation) ja menestyksekäs tai saavuttava orientaatio (achieving 

orientation). Merkitykseltään kahta ensin mainittua on pidetty tärkeämpinä kuin kahta jälkimmäistä. 

Tietoa muokkaava orientaatio on yhdistetty syvällisen oppimisen pyrkimykseen, tiedon ja ideoiden 

yhdistelyyn sekä sisäiseen motivaatioon. Tietoa toistava orientaatio sen sijaan johtaa pinnalliseen 

oppimiseen ja siihen liittyy epäonnistumisen pelkoa sekä ulkoinen motivaatio. (Entwistle & Rams-

den 1983; Entwistle 1988, 31–34.) Käsitteet oppimisorientaatio ja opiskeluorientaatio sekoittuvat 

helposti keskenään. Tästä syystä tutkijat Lindblom-Ylänne, Nevgi ja Kaivola (2003) käyttävät oppi-

misorientaation sijasta termiä akateemiset ja ammatilliset orientaatiot. 

 

Oppimisen orientaatioita tutkiessaan Taylor löysi neljä erilaista orientaatiota. Ammatillisessa orien-

taatiossa tärkeintä oppijalle on saada yliopisto-opiskelun avulla ammatti. Akateemisessa orientaa-

tiossa oppijan päämäärät koskettelevat sen sijaan korkeakouluopiskelun akateemista puolta. Henki-

lökohtainen orientaatio liittyy opiskelijan henkilökohtaiseen kehittymisen tavoitteeseen. Opiskelu-

yhteisöt ovat sosiaalisia yhteisöjä ja kun opiskelun tavoitteena ovat pääasiassa sen suomat mahdolli-

suudet sosiaaliseen kanssakäymiseen, voidaan puhua sosiaalisesta orientaatiosta. (Ks. Beaty, Gibbs 

& Morgan 2005.) Taulukossa 2 näihin orientaatioihin on liitetty opiskelun kiinnostuksen kohteet, 
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päämäärä sekä opiskeluun liittyvät huolenaiheet. Taulukossa on tehty ryhmittelyä myös kiinnostuk-

sen ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden välillä 

 

Taulukko 2. Yliopisto-opiskelijoiden orientaatiot Taylorin mukaan (Lähde: Beaty, Gibbs & Morgan 
2005). 
 

Orientaatio Kiinnostus Päämäärä Huolen aihe 

Ammatillinen Sisäinen 
Ulkoinen 

Koulutus 
Kvalifikaatio 

Kurssin relevanssi tulevalle uralle 
Kvalifikaation tunnustaminen 

Akateeminen Sisäinen 
Ulkoinen 

Intellektuelli kiinnostus 
Koulutuksellinen progressio 

Stimuloivat kurssit 
Arvosanat 

Henkilökohtainen Sisäinen 
Ulkoinen 

Itsensä kehittäminen 
Todiste kyvykkyydestä 

Mielenkiintoiset materiaalit 
Palaute ja kurssin läpäiseminen 

Sosiaalinen Sisäinen 
Ulkoinen 

– 
Hauskanpito 

– 
Sosiaaliset ja urheilulliset fasiliteetit 

 
 
 
Edellä esitettyihin taulukkoihin sekä muissa tässä tutkimuksessa esitettyihin luokitteluihin liittyen 

on syytä muistaa, että erilaiset typologiat sekä niihin luodut kategoriat ovat vain analyysien ja teo-

rioiden avuksi luotuja rakennelmia. Valtaosalla avoimen yliopiston opiskelijoista on voitu havaita 

henkilökohtaisen orientaation lisäksi viitteitä akateemisesta ja ammatillisesta orientaatiosta (ks. 

Beaty, Gibbs & Morgan 2005). 

 

Attribuutioista käsin tarkasteltuna ihmiset voidaan jakaa hallintaorientoituneisiin ja avuttomuus-

orientoituneisiin. Hallintaorientoituneet selittävät menestymisen omana ansionaan tai epäonnistu-

miset omana syynään. Avuttomuusorientoituneet sen sijaan etsivät tapahtumien syitä itsensä ulko-

puolelta. Onnistuminen saatetaan selittää hyvällä tuurilla ja epäonnistuminen tehtävän vaikeudella 

tai muilla ulkoisilla tekijöillä. Avuttomuusorientaatio saattaa johtaa siihen, että ihminen ei koskaan 

panosta kaikkea suoritukseensa, koska epäonnistumisen sattuessa on aina mahdollista selittää se 

sillä, ettei edes ollut yrittänyt tosissaan. (Lehtinen 1989, 11–15.) Mikäli oppija lähestyy toimintaan-

sa hallintaorientaation näkökulmasta, hänellä on mahdollisuus kiinnittämällä huomiotaan kohenta-

mista vaativiin tekijöihin kehittyä suorituksissaan. Hallintaorientaation attribuutiot merkitsevät sitä, 

että toiminnan kontrolliodotus (locus of control) on aikuisopiskelijalla itsellään. 
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2.1.3 Tavoiteteoria ja kehystäminen motivoitumisen taustatekijöinä 

 

Locken ja Lathamin (1990) tavoiteteorian (goal-setting theory) mukaan yksilöiden toimintaa ohjaa-

vat tietoiset tavoitteet ja aikomukset. Locke jakaa teoriassaan motivaation osatekijöiksi eli sekvens-

seiksi. Tavoiteteorian mukaan motivaatiossa on viime kädessä kyse tarpeiden tyydyttämisestä, ja 

motivaatiosekvenssi alkaakin tarpeista (needs). Seuraavaan sekvenssiin siirryttäessä ihminen antaa 

toiminnalleen arvon. Arvot ja motiivit muodostavat motivaatioytimen (motivational core). Mallin 

kolmannen sekvenssin muodostaa toiminta. Toiminta on seurausta tarpeista, arvoista, tavoitteista, 

päämääristä ja odotuksista. Toimintaa määrittävät odotukset ja itsensä kokeminen kykeneväksi nii-

den saavuttamiseen. Päämäärät ja itsensä kykeneväksi kokeminen määrittävät Locken mukaan käyt-

täytymistä suorimmin ja välittömimmin. Tavoiteteorian kaksi viimeistä sekvenssiä – tavoitellut 

palkkiot ja tyytyväisyys – ohjaavat millaisia päämääriä kukin itselleen asettaa ja kuinka tärkeinä 

pitää toiminnasta tavoiteltavia palkkioita. Valintojen tekeminen liittyy tavoiteteoriassa sen kaikkiin 

sekvensseihin. (Locke 1991.) 

 

Tavoiteteoriassa päämäärien asettamiseen on osallisena useita välittäviä tekijöitä. Yksi niistä on 

palauteprosessi, jota ihmiset tarvitsevat ohjatakseen toimintaansa. Päämääriin sitoutumisessa tarvi-

taan myös minäpystyvyyden (self-efficacy) tehostumista sekä tavoitteiden tärkeänä näkemistä. Mo-

nimutkaiset tehtävät edellyttävät myös tietoa siitä, miten tehtävään liittyvä tietämys on saavutetta-

vissa. Lisäksi tarvitaan tietoa tilanteeseen kulloinkin liittyvistä pakoista. (Locke & Latham 2006.) 

 

Tavoiteteoriaa ei ole alun perin luotu palvelemaan kasvatustieteen teoreettisia tarpeita vaan työelä-

män psykologiaa. Sen oletuksena on, että jokainen yksilö pystyy automaattisesti korkeatasoiseen 

itsereflektioon. Tätä seikkaa voi pitää mallin heikkoutena. Teorian puutteena voi pitää myös sitä, 

ettei se sisällä mielenkiinnon (interest) käsitettä, joka uusissa motiivijärjestelmämalleissa on liitetty 

motiivien, arvojen ja päämäärien yhteyteen. (Metsämuuronen 1995, 68.) Puutteistaan huolimatta 

tavoiteteorialla on tässä yhteydessä ansionsa motivaation prosessuaalisen olemuksen kuvaajana. 

 

Kehystäminen (framing effect) on varsin tunnettu konsepti psykologian piirissä. Yksi tyyppi kehys-

tämistä on sen arviointi liittyykö toimintaan menestymisen mahdollisuus vai johtaako yritys mah-

dollisesti epäonnistumiseen. Se puolestaan on yhteydessä tavoitteiden asettamiseen. Kun tehtävässä 

esiintyy uusia haasteita päämäärän vaikeuden pysyessä ennallaan, ihmiset joilla on taipumus arvioi-

da tilanne uhkana (epäonnistumiseen keskittyminen) saavuttavat merkittävästi heikompia suorituk-
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sia kuin ne henkilöt, jotka pitävät tilannetta haasteena ja keskittyvät menestymiseen sekä hyödylli-

siin ponnisteluihin (onnistumiseen keskittyminen). Myös orientaatiolla on havaittu olevan vaikutus-

ta päämäärien asettamiseen. Päämääräorientoituneilla opiskelijoilla on taipumus valita tehtäviä, jot-

ka he arvioivat voivansa saavuttaa tietämyksellään ja taidoillaan. (Locke & Latham 2006.) 

 

 

2.1.4 Toimintateoria ja motivaatio elämänkulussa 

 

Toimintateoria (action theory) esittää, että yksilöt pyrkivät tavoitteellisella toiminnallaan suuntaa-

maan omaa elämänkulkuaan. Yksilön omasta toiminnastaan saama palaute ja sille annettu merkitys 

muokkaavat kunkin henkilön käsitystä hänestä itsestään sekä ympäristöstä. Heinz Heckhausen 

(1991) on jäsentänyt tavoitteet ns. Rubikon-mallissa nelivaiheiseksi prosessiksi: 1) tavoitteen asetta-

minen tai sen muokkaaminen, 2) toiminnan valmistelu ja suunnittelu, 3) toiminta ja 4) toiminnan 

tulosten arviointi sekä saatu palaute toiminnasta. Aikuisopiskeluun liitettynä nämä ajatukset merkit-

sevät sitä, että opiskelusta saatu palaute – esimerkiksi onnistumisen kokemukset – vaikuttavat jat-

kossa opiskelijan motivoitumiseen. Useista eri tilanteista, tapahtumista ja yrityksistä saatu palaute 

saa aikaan henkilön motivaatiorakenteen vakiintumisen tietyn kaltaiseksi. Näin esimerkiksi opiske-

lijan kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet alkavat suuntautua juuri hänelle ominaisella tavalla. (Ks. 

myös Gollwitzer 1990; Heckhausen, Schulz & Wrosch 2010.) 

 

Toimintateoriaan liittyy ns. elämänkulun motivaatiomalli, jonka mukaan yksilöt ovat oman elämän-

kulkunsa rakentajia, mutta samalla myös sen rakentamia. Elämänkulun kehityksen motivaatioteo-

rian mukaan yksilöt pyrkivät tavoitteellisella toiminnallaan suuntaamaan omaa elämänkulkuaan. 

Teorian mukaan elämässä erilaiset kokemukset ja toiminnasta saatu palaute muokkaavat ihmisen 

tulevia suunnitelmia sekä samalla käsitystä yksilöstä itsestään ja hänen ympäristöstään. Yksilö pyr-

kii tavoitteiden asettelullaan suuntaamaan ja samalla jäsentämään omaa toimintaansa elämän eri 

konteksteissa. (Heckhausen, Schulz & Wrosch 2010.) 

 

Edellä kuvattujen motivaatioon liittyvien näkökulmien yhteydessä on syytä muistaa, että vaikka 

motivoitumiseen liittyvät prosessit ovat yksilön sisäisiä, motivaatioon liittyvät tekijät syntyvät vuo-

rovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Yksilön motivoitunutta toimintaa voi siten pitää sosiaali-

sesti virittyneenä. Tähän sosiaalisesti virittyneeseen toimintaan verkko-opiskelussa liittyy kasvok-

kaisesta vuorovaikutuksesta poikkeavia tekijöitä. Verkko-opiskelijat eivät ole opiskelussaan toisten-
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sa kanssa joka hetki fyysisesti läsnä ja käytyyn ajatusten vaihtoonkin saattaa liittyä verkon kautta 

toteutettuna viipeitä ja rajoitteita. Nämä tekijät voivat olla yhteydessä itsesäätelyyn ja opiskelun 

tavoitesitoutumiseen. 

 

 

2.2 Oppimisprosessin itsesäätely 

 

Kasvatustieteessä sekä oppimiseen liittyvässä psykologiassa oppijan rooli oman toimintansa sääteli-

jänä on noussut merkittävän mielenkiinnon kohteeksi (Boekaerts, Pintrich & Zeidner 2000). Itse-

säätelyyn liittyvä tieteen kenttä on kaiken kaikkiaan laaja, käsittäen oppimisen itsesäätelyn (self-

regulated learning) lisäksi terveyden- ja stressinhallinnan säätelyn tutkimuksen (Zeidner, Boekaerts 

& Pintrich 2000). Itsesäätelyyn liittyviä teoriasuuntauksia on useita ja ne eroavat yksityiskohtiensa 

osalta toisistaan, kuten taulukossa 3 on kuvattu (Puustinen & Pulkkinen 2001, 281). Teoreettiset 

mallit kuitenkin olettavat, että oppijat ovat tietoisia tämän säätelyprosessin myötävaikutuksesta op-

pimistuloksiinsa. (Bandura 1991; Boekaerts 1997; Pintrich 2000; Zimmerman 2008.) 

 

Taulukko 3. Itsesäädellyn oppimisen mallien vertailua (Puustinen & Pulkkinen 2001, 281). 
 

 
Teoreetikko 

Itsesäätelyprosessi 
Alustava vaihe Suoritusvaihe Arviointivaihe 

Boekaerts Tunnistus, tulkinta, ensisijai-
nen ja toissijainen arviointi, 
päämäärän asettaminen 

Päämäärän tavoittelu Suorituksen palaute 

Borkowski Tehtävän analyysi, strategian 
valinta 

Strategian käyttö, strategian 
tarkistaminen, strategian 
tarkkailu 

Suorituksen palaute 

Pintrich Ennakkoharkinta, suunnitte-
lu, aktivointi 

Tarkkailu, kontrolli Reaktio ja reflektio 

Winne Tehtävän määrittely, pää-
määrän asettaminen, suunnit-
telu 

Taktiikkojen ja strategioiden 
soveltaminen 

Metakognition sovelta-
minen 

Zimmerman Ennakkoharkinta (tehtävän 
analyysi, itsemotivaatio) 

Suoritus (itsekontrolli, itse-
tarkkailu) 

Itsereflektio (itsearvioin-
ti, itsereagointi) 

 

 

Itsesäädellyssä oppimisprosessissa oppija suunnittelee, organisoi, tarkkailee, asettaa tavoitteita ja 

arvioi omaa oppimistaan prosessin eri vaiheissa. Tämän toiminnan tuloksena hän saattaa myös kor-

jata ja suunnata toimintaansa uudelleen. Itsesäätely on siten yhteydessä oppijan itseymmärryksen ja 

ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen. Sosiaalikognitiivisen teorian viitekehyksessä itsesäätely on 
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tulkittu tilannespesifiksi. Tämä merkitsee sitä, ettei itsesäätelyä pidetä luonteenpiirteenä tai henkilön 

kehittymiseen liittyvänä tiettynä tasona. Henkilöitä ei myöskään voi pitää joko yleisesti itsesäätyvi-

nä tai säätymättöminä. (Schunk 2001.) 

 

Oppimisprosessin säätely voi olla joko ulkoista tai sisäistä. Ulkoisesti säädellyssä oppimisessa opet-

taja säätelee oppijan toimintaa. Ulkoisen säätelyn tarve on yhteydessä opintojen vaiheeseen. Opin-

tojensa alussa oppijalla ei välttämättä ole hallussaan riittävästi toimintansa säätelytaitoja, vaan hän 

saattaa tarvita opettajan tukea ja kannustusta oman toimintansa kehittämiseksi. Itsesäätelytaitojen 

kehittyessä opettajan rooli muuttuu tietämyksen siirtäjästä itsesäädellyn oppimisen ohjaajaksi ja 

tukijaksi. (Vermunt & Verloop 1999.)  

 

Puustisen ja Pulkkisen (2001) mukaan itsesäätelymallien teoreettinen tausta on eri malleja keskei-

sesti erottava tekijä. Zimmermanin, Pintrichin ja Ruohotien itsesäätelymallit muistuttavat toisiaan, 

sillä ne pohjautuvat Banduran (1986) sosiaalikognitiiviseen teoriaan. Banduran (1991) sosiaalikog-

nitiivinen itsesäätelyteoria ansaitsee tässä yhteydessä tulla esitellyksi. Siitä johdettua Zimmermanin 

(2000) itsesäätelymallia tullaan käyttämään tutkimuksen yhtenä tarkastelunäkökulmana. 

 

Sosiaalikognitiivisessa itsesäätelyteoriassa (Bandura 1991) itsesäätely jaetaan kolmeen eri vaihee-

seen: a) oman toiminnan tarkkailuun, b) oman toiminnan arviointiin ja c) itsereagointiin. Oman 

toiminnan havainnointi tarjoaa ainakin kaksi merkittävää seikkaa itsesäätelylle. Ensinnäkin se tar-

joaa yksilölle informaatiota realististen päämäärien asettamiseksi sekä pohjan arvioida, kuinka hen-

kilö on edistynyt tavoitteissaan kohti päämääriään. Lisäksi se tarjoaa dynaamisen mallin, jossa kiin-

nitetään huomiota henkilön ajattelutapoihin ja toimintaan eri sosiaalisissa konteksteissa. Nämä mal-

lit voivat olla panoksena itseohjautuvalle muutokselle. Kun ihmiset panevat merkille ajattelumallin-

sa, emootionsa ja käyttäytymisensä tietyssä tilanteessa ja olosuhteissa, joissa tietyt reaktiot ilmaan-

tuvat, he voivat keskittää huomiotaan näihin käyttäytymismalleihin. Oman käyttäytymisen havain-

noinnin vaihe onkin ensimmäinen askel kohti itsesäätelyä. Itsesäätelyn sosiaalikognitiivisen teorian 

mukaan yksilöt eivät pysty vaikuttamaan motivaatioonsa ja toimintaansa merkittävästi, elleivät he 

suuntaa riittävää huomiota toimintaansa sen kuluessa ja kiinnitä huomiota myös toiminnan välittö-

miin ja viivästyneisiin seurauksiin. Yksilön arvot ja toiminnan merkitys vaikuttavat huomion suun-

tautumiseen valikoivasti juuri tiettyihin toiminnan näkökulmiin. Vastaavasti huomion ulkopuolelle 

jäävät ne näkökulmat, jotka ovat vähemmän merkityksellisiä. (Bandura 1991.) 
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Banduran sosiaalikognitiivisessa itsesäätelyteoriassa toiminnan arvioinnin vaiheessa yksilölle muo-

dostuneet normit esittävät merkittävää roolia itseohjautumisessa. Se tullaanko tehtyä suoritusta tar-

kastelemaan edullisena vai negatiivisena riippuu arvioinnissa käytetyistä normeista. Oppijan sosiaa-

lisessa ympäristössä olevat henkilöt vaikuttavat näiden normien säätymiseen. Normien muodosta-

minen pohjautuu osittain siihen, kuinka yksilölle merkittävät henkilöt ovat reagoineet hänen käyt-

täytymiseensä. Suora opetus on kaikkein tehokkainta normien edistämisessä silloin, kun se perustuu 

jaettuihin arvoihin sekä molemminpuoliseen tukeen. Toiset eivät kuitenkaan ainoastaan opeta tai 

määrää normeja toinen toisilleen, vaan toimivat myös esimerkkeinä silloin, kun reagoivat itse 

omaan käyttäytymiseensä. He reagoivat itsetyytyväisyydellä tai itsehyväksynnällä toimintaansa 

silloin, kun se on täyttänyt heidän norminsa ja negatiivisesti silloin, kun he eivät ole yltäneet nor-

meihinsa tai ovat rikkoneet normejaan. (Bandura 1991.) 

 

Suorituksen arviointi antaa alkusysäyksen itsesäätelyn kolmannelle vaiheelle itsereagoinnille. Itse-

reagointi tarjoaa mekanismin, jonka kautta normit säätelevät toiminnan etenemistä. Itsesäätelyn 

kontrolli on hankittu luomalla kiihokkeita yksilön omalle toiminnalle ja ennakoiden tunnereaktioita 

yksilön omaan käyttäytymiseen riippuen siitä, kuinka hyvin ne sopivat henkilön sisäisiin normeihin. 

Yksilöt pyrkivät toimimaan tavoilla, jotka tuottavat positiivisia itsereagointeja ja pyrkivät välttä-

mään käyttäytymistä, jonka tuloksena ovat oman toiminnan arvostelun reaktiot. (Bandura 1991.) 

 

Kuhl jakaa yksilön päämäärätietoisen toiminnan kahteen vaiheeseen: 1) päätöstä edeltävään valinta-

motivaatioon ja 2) päätöksen jälkeiseen toimeenpanevaan motivaatioon. Valintamotivaation vai-

heessa oppija punnitsee omia vaihtoehtojaan ennakkokäsitystensä ja kiinnostuksensa suhteen ja 

tekee valinnan siitä millaisiin tavoitteisiin sitoutuu. Päätöksen jälkeisessä toimeenpanevassa vai-

heessa (volitio) oppija pyrkii säätelemään ja ylläpitämään motivaatiotaan ja sitoutunutta toimintaan-

sa valittua tavoitetta kohti. (Kuhl 1985.) Volitio eli tahdonalaisten tekojen kontrolli (action control 

process) on siten osa oppimisen motivaatioiden tahdonalaista itsesäätelyä. Se on sinnikkyyttä pyrkiä 

kohti itse asetettuja tavoitteita. Volition vaihe seuraa motivoitumista. Volition vaiheessa oppija pyr-

kii kontrolloimaan niitä tekijöitä, jotka voivat haitata opiskelun etenemistä tai mielenkiinnon suun-

tautumista opiskelun ulkopuolelle. Käytännössä motivationaalinen ja volitionaalinen vaihe voivat 

usein olla osittain päällekkäisiä tai vuorottelevia, sillä joissakin tilanteissa saattaa olla tarkoituk-

senmukaista muuttaa tai suunnata omia tavoitteita uudelleen myös toimeenpanevan vaiheen aikana. 

Volitiota tarvitaan silloin, kun oppijalla on motivaation tai emootioiden hallintaan liittyviä ongel-

mia, jotka voivat olla esteenä asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. (Järvenoja & Järvelä 2006.) 
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Käytännössä oman toiminnan motivationaalinen säätely tapahtuu käyttämällä erilaisia volitionaali-

sia kontrollistrategioita. Kuhl (1984) on jakanut volitionaaliset prosessit neljään eri luokkaan. Meta-

kognitiiviset kontrollistrategiat viittaavat kognitiivisten toimintojen säätelyn ja hallinnan pyrkimyk-

seen, kykyyn tiedostaa, valvoa ja säädellä omaa ajatteluaan. Emotionaalisten kontrollistrategioiden 

avulla pyritään kontrolloimaan tunnetiloja, jotka saattaisivat olla häiriöksi tai esteenä toiminnalle. 

Motivationaalisilla kontrollistrategioilla pyritään sekä löytämään että ylläpitämään tehtävään liitty-

viä motivaatiotekijöitä. Opiskelija voi pyrkiä esimerkiksi avoimessa yliopistossa opiskellessaan 

konkretisoimaan suoritettujen tehtävien merkitystä itselle ja näin pyrkiä ylläpitämään yllä motivaa-

tiotaan ja ponnistuksia tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ympäristön kontrollistrategioilla henkilö 

pyrkii säätelemään ympäristöään ja oppimistilannettaan siten, että mahdolliset häiriötekijät vähene-

vät ja muiden kontrollistrategioiden käyttö helpottuu. Aikuisopiskelun käytännöissä tämä voi tapah-

tua siten, että henkilö esimerkiksi kirjallisuuteen tutustuessaan hakeutuu kirjastoon, jossa hän on 

opiskelussa tarvittavien resurssien äärellä, mutta samalla perhe- tai työelämään liittyvien häiriöteki-

jöiden ulottumattomissa. 

 

Volitiolla ja oppimisen itsesäätelyllä kuvataan osittain samaa ilmiötä eli tavoitteisiin sitoutumista, 

vastuun ottamista omasta opiskelusta ja tämän toiminnan ylläpitämistä. Volitio ei kuitenkaan ole 

synonyymi itsesäätelylle, vaan käsitteenä painottaa erityisesti suorituksenaikaisia säätely- ja kont-

rolliprosesseja. Volitiota voidaan pitää keskeisenä oman motivoituneen toiminnan itsesäätelyssä. 

(Järvenoja & Järvelä 2006.) Volition konsepti tarjoaa kuvan siitä, kuinka oppijat hallitsevat moni-

mutkaisia toimintoja akateemisessa opiskelussaan. Tutkimusten mukaan oppimisen itsesäätelyyn 

kykenevät yksilöt ovat kaikkein tehokkaimpia oppijoina. (Du Bois & Staley 1997.) 

 

Sosiaalikognitiivisessa perspektiivistä tarkasteltuna itsesäätelyssä voidaan erottaa kolmen eri tekijän 

keskinäinen vuorovaikutus: yksilön, käyttäytymisen ja ympäristön. Tässä vuorovaikutuksessa oppi-

ja voi pyrkiä sovittamaan yhteen tavoitteitaan, toimintaansa ja sisäisiä tilojaan ympäristön vaati-

muksia vastaaviksi. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi pyrkiä muokkaamaan niitä siten, että ne tukevat 

omia tavoitteita. Näiden kolmen tekijän vuorovaikutuksessa toimii palautesilmukoita (feedback), 

jotka vaikuttavat yksilön toimintaan. Tämä palaute on kriittinen tekijä ja vaikuttaa itsesäätelytaito-

jen kehittymiseen. Yksilö, joka laiminlyö sosiaalisen ja fyysisen ympäristönsä resurssien käyttämis-

tä, saattaa jarruttaa itse henkilökohtaista kehitystään ja on sen tähden vähemmän kyvykäs säätele-
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mään omaa elämäänsä. (Zimmerman 2000.) Kuviossa 1 on kuvattu näiden kolmen tekijän kesken 

vallitsevaa vuorovaikutusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1. Itsesäätelyn sosiaalikognitiivinen malli: vuorovaikutus yksilön, käyttäytymisen ja ympäris-
tön välillä. (Zimmerman 1989, käännös J. Jousea.)  
 
 

 

Edellä oleva malli verkko-opiskeluun liitettynä ilmenee käytännössä siten, että oppijan suorat ym-

päristön säätelyn mahdollisuudet ovat rajalliset. Oppija ei voi suoraan vaikuttaa oppimisympäristös-

sä vallitseviin tekijöihin. Oppimisympäristö sen sijaan säätelee oppijan toimintaa esimerkiksi anta-

malla mahdollisuuksia tietyn kaltaiseen vuorovaikutukseen. Oppija voi kuitenkin pyrkiä oman käyt-

täytymisensä kautta säätelemään välillisesti oppimisympäristössä vallitsevia tekijöitä esimerkiksi 

vuorovaikutuksella ja yrittää näin saada aikaan muutoksia tässä ympäristössä. Ympäristöön liittyvän 

säätelyn rajallisuuden vuoksi oppijalle jää kuitenkin jäljelle mahdollisuus säädellä joko itseään tai 

käyttäytymistään. Oppijalla on mahdollisuus kehittää kumpaakin näistä itsesäätelyn ulottuvuuksista. 

 

 

Strategian käyttö 
Palautesilmukka  

Yksilö 

 
Käyttäytyminen 

 
Ympäristö 

Muilta peitelty 
itsesäätely 

Käyttäytymisen 
itsesäätely 

Ympäristön 
itsesäätely 
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Kuvio 2. Itsesäätelyn kolmivaiheisen prosessin syklit (Zimmerman 2000, käännös J. Jousea).  

 

 

Itsesäätelyn sosiaalikognitiivisessa mallissa itsesäätelyn prosessit ja siihen liittyvät uskomukset ja-

kaantuvat kolmeen eri vaiheeseen: ennakkoharkinta, suorituksen kontrolli (volitio) ja itsereflektio 

(kuvio 2). Ennakkoharkinta viittaa prosesseihin, jotka edeltävät varsinaisia toiminnan ponnisteluja 

ja joissa asetetaan tavoitetaso näille ponnisteluille. Volitionaalinen kontrolli viittaa puolestaan pro-

sesseihin, jotka havaitaan ponnistuksen (suorituksen) aikana. Itsereflektio liittyy prosesseihin, jotka 

ilmenevät toiminnan jälkeen vaikuttaen yksilön kokemaan palautteeseen omasta toiminnastaan. 

Itsereflektio tämän prosessin viimeisessä vaiheessa lopulta vaikuttaa uusiin vastaisuudessa tuleviin 

ponnistuksiin. (Zimmerman 2000.) 

 

Cornon (2001) mukaan oppiminen on jatkuva prosessi, jossa opiskelijat asettavat itselleen tavoittei-

ta ja sitoutuvat ponnistelemaan niitä kohti. Saavuttaakseen päämääränsä oppijan täytyy olla kyvykäs 

säätelemään opiskeluun liittyvää toimintaansa. Pintrichin määritelmän mukaan oppimisen itsesääte-

lyllä tarkoitetaan niitä kognitiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia vaiheita ja strategioita, joilla 

yksilö säätelee, ylläpitää ja tarkkailee omaa tavoitteellista toimintaansa. Avoimessa yliopistossa 

opiskelunkin yhteydessä saattaa tulla myös vastoinkäymisiä tai ongelmia. Itsesäätelytaitojaan käyt-

tävä oppija pyrkii selvittämään kohtaamansa ongelmat ja suuntaamaan kiinnostustaan siten, että 

opiskeluun liittyvä tavoitesuuntautunut toiminta voi jatkua. Oppimisen itsesäätelyyn ei siten liity 

ainoastaan kognitiivisten prosessien säätelyyn, vaan on myös motiivien ja emootioiden kontrolloin-

tia. (Pintrich 2000.) 

 

Suorituksen kontrolli 
 (volitionaalinen 
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Ennakkoharkinta 

 
Itsereflektio 



 
 
 

 
19 

  

Itsesäätelytaitojen merkitys korostuu opiskelussa, sillä henkilön alttius sitoutua ja ylläpitää ponnis-

tuksiaan opiskelussa on yhteydessä itsesäätelyn tehokkuuteen (Zimmerman 2000). Perhe- tai työelä-

män vaatimukset saattavat tuoda mukanaan merkittäviä ajan hallinnan haasteita aikuisopiskelulle 

”ajasta ja paikasta riippumattoman” verkko-opiskelun yhteydessä. Esimerkiksi harrastuksiin, perhe- 

tai työelämään voi liittyä opiskelun kanssa kilpailevia mielenkiinnon kohteita. Verkko-opiskelussa 

vastuuta oppimisesta on siirtynyt opettajalta oppijalle ja tästäkin syystä voi syntyä tilanteita, jotka 

aikaansaavat aivan uudenlaisten ratkaisujen tarpeita. Toisaalta yksin työskentelemään tottunut opis-

kelija voi joutua tutustumaan itselle vieraisiin yhteisöllisen oppimisen käytänteisiin. Oppija voi 

myös tehdä opiskeluun liittyvistä tilanteista sellaisia tulkintoja, jotka jättävät jälkeensä jännitteitä ja 

tarpeen omien emootioiden säätelyyn. Aikuisopiskelussa itsesäätelyn merkityksen voikin nähdä 

korostuvan useista eri syistä korkeakoulutasoisten opintojen yhteydessä. 

 

Yksilön kognitioita on mahdollista tarkastella kahdella eri tasolla: objektitasolla ja metatasolla. Ob-

jektitason toimintaa on esimerkiksi aiemmin opitun asian mieleen palauttaminen. Kognitioiden me-

tatasolla puolestaan pyritään tekemään arvio tämän mieleen palautuneen muistikuvan luotettavuu-

desta. Metataso säätelee ja valvoo objektitasolla tapahtuvia toimintoja. (Flavell 1979; Iiskala & 

Hurme 2006.) 

 

Metakognition käsite kuvaa yksilön tietoisuutta kognitiivisista prosesseista ja niiden seurauksista 

(Flavell 1979). Sen yhteydessä käytetään myös termiä metaoppiminen, jolla kuvataan oppimaan 

oppimista eli yksilön käyttämien oppimistapojen tiedostamista ja arviointia (Novak & Gowin 1995, 

11–13). Metakognition käsitettä on käytetty oppimisen psykologian yhteydessä laajalti. Käsittee-

seen liittyviä jaotteluja on syntynyt useita. Vesa Korhonen nostaa esiin Flavellin ryhmittelyn meta-

kognitiivisiin tietoihin (metacognitive knowledge) ja metakognitiivisiin kokemuksiin (metacognitive 

experience). Edellisellä viitataan tietoon kognitioistamme ja kognitiivisista toiminnoistamme. Jäl-

kimmäiseen liittyvät kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset prosessit arvioidessamme suorituk-

sen onnistumista. (Korhonen 2003, 51–52.) 

 

Tuike Iiskala ja Tarja-Riitta Hurme (2006) esittelevät varsin yleisen ryhmittelyn metakognitiivisiin 

tietoihin ja metakognitiivisiin taitoihin. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan oman ajattelun 

valvontaa ja säätelyä. Metakognitiivinen taito ja tieto ovat osittain päällekkäisiä ja vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Metakognitiiviset tiedot käsittävät tässä jaottelussa yksilön tietoja ja uskomuksia 

ajattelustaan ja toiminnastaan. 
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Metakognitiiviset taidot voidaan edelleen jakaa deklaratiiviseen, proseduraaliseen ja konditionaali-

seen tietoon. Deklaratiivisella tiedolla (mitä-tieto) ymmärretään oppijan tietoja ja käsityksiä itses-

tään oppijana sekä tietoa strategioista. Proseduraalisella tiedolla (miten-tieto) käsitetään oppijan 

tietoa siitä, miten hän käyttää eri strategioita oppimisensa yhteydessä. Konditionaalinen tieto (mik-

si-tieto) on tietoa siitä, milloin ja miksi eri strategioita on tarkoituksenmukaista käyttää. (Iiskala & 

Hurme 2006.) 

 

Albert Banduran kehittämässä minäpystyvyysteoriassa esitetään, että yksilöillä on uskomuksia 

omasta kyvykkyydestään organisoida ja toteuttaa toimintaansa (Bandura 1977). Näistä minäkäsityk-

seen liittyvistä uskomuksista tutkijat käyttävät eri nimityksiä, kuten itsetehokkuus (Peltonen & Ruo-

hotie 1992; Siitonen 1999, 139–140), tehokkuususkomus (Kaartinen 2005, 61–62) tai minäpysty-

vyys (Luomalahti 2005, 174–175; Partanen 2011, 20). Minäkäsitys ja minäpystyvyys voidaan käsit-

teinä erottaa siten, että minäpystyvyys (self-efficacy) vaihtelee tilanteittain, kun taas minäkäsityksel-

lä kuvataan yksilön kokonaisvaltaista käsitystä itsestään tilanteesta riippumatta (Puhakka 1995, 26). 

Minäpystyvyyden muodostumisessa emootioilla näyttää olevan hyvin suuri merkitys (Lehtinen, 

Kuusinen & Vauras 2007, 190–197). Tässä raportissa tullaan käyttämään minäpystyvyyden käsitet-

tä kuvaamaan näitä omaan kyvykkyyteen liittyviä uskomuksia. 

 

Henkilön omaan toimintaansa liittämät kykyuskomukset ovat yhteydessä akateemisen oppimisen 

strategioihin, akateemisen ajan hallinnan käyttöön, vertaisoppijoiden luoman paineen vastustami-

seen, itsetarkkailuun sekä päämäärien asettamiseen (Zimmerman 2000). Yksilön käsityksiä omasta 

kyvystään suoriutua voi pitää merkittävänä asiana opiskeluun sitoutumisessa, koska se määrää sen 

mihin yksilö ylipäätään ryhtyy. Lisäksi käsitys minäpystyvyydestä vaikuttaa siihen, kuinka kauan 

(sinnikkäästi) hän tulee jatkamaan sellaisten tavoitteiden ponnistelussa, joiden onnistuminen ei näy-

tä todennäköiseltä. (Kaartinen 2005, 62.) Avoimessa yliopistossa verkossa ensi kertaa opiskelevalle 

käsityksestä omasta pystyvyydestään voi olla erityistä merkitystä, sillä hänellä ei ole vielä entuudes-

taan kokemuksia opiskelusta tässä kontekstissa. Aikuisopiskelijoilla saattaa olla myös vajeita tieto-

teknisissä taidoissa ja tämän lisäksi aiemmasta opiskelusta on saattanut kulua jo vuosia. Opiskeluun 

on aiemmin saattanut liittyä myös opettajajohtoisempia käytänteitä. Nämä tekijät oppija saattaa liit-

tää omiin kyvykkyysuskomuksiinsa verkko-opiskelussa yhteydessä. Opiskelijalla voi siten olla 

useista eri syistä tarvetta toimintansa tarkkailuun ja motivoitumiseen, jotta hän pystyisi saavutta-

maan opiskelulle asettamansa tavoitteet. 
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Itsesäätelyssään kehittyneet opiskelijat kykenevät eri keinoin vaikuttamaan motivaatioonsa ja myös 

pystyvyysuskomuksiinsa. Anne Haarala-Muhosen mukaan yliopisto-opiskelijoiden on havaittu 

käyttävän tehokkaasti seuraavia kognitiivisia strategioita motivaationsa ylläpitämisessä: positiivinen 

sisäinen puhe (self-talk), itsensä vakuuttaminen (self-affirmation) ja puolusteleva vähättely (defen-

sive pessimism). (Haarala-Muhonen 2011, 12.) Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen vajeista huoli-

matta verkko-opiskelussa opiskelijalla voi olla tämän mukaan myös itsellään avaimia motivoitumi-

seensa ja minäpystyvyytensä rakentamiseen. 

 

Prograstinaatiota voidaan kuvata sanoilla viivyttely, lykkääminen tai viime tipassa tekeminen. Se 

on yleinen opiskelun itsesäätelyssä epäonnistumisen muoto, sillä arviolta 80–90 %:lla korkeakoulu-

opiskelijoista havaitaan tämän käyttäytymisen piirteitä. Prograstinaation on todettu olevan yhtey-

dessä heikkoon käsitykseen minäpystyvyydestä. Kun opiskelija ei usko omiin kykyihinsä ei olekaan 

yllätys, että prokrastinaatiolla on todettu olevan yhteys heikkoon opintomenestykseen sekä pahoin-

vointiin. (Steel 2007.) Zimmerman (2000) on liittänyt prograstinaation itsesäätelyn itsereflektion 

vaiheessa mahdollisesti syntyviin defensiivisiin puolustusreaktioihin avuttomuuden, tehtävien vält-

tämisen, kognitiivisesta sitoutumisesta irtautumisen ja apatian ohella.  

 

Emootioiden säätelyongelmat voivat aiheuttaa myös muita itsesäätelyyn liittyviä ongelmia. Ahdis-

tuneisuuden tunteella kuvataan Isometsän mukaan sisäistä jännitystä, levottomuuden, kauhun tai 

paniikin tunnetta. Lievää ahdistuneisuutta voidaan pitää normaalina arkipäiväisenä tunnekokemuk-

sena. Kokemus ahdistuksesta voi kuitenkin johtaa välttämiskäyttäytymiseen. Silloin henkilö enem-

män tai vähemmän tietoisesti yrittää hallita tai välttää ahdistuksen tunnetta karttamalla ahdistusta 

aiheuttavia tilanteita. Ahdistuneisuuteen liittyvät usein vaikeudet hallita liiallista huolestuneisuutta 

opiskelussa. Tästä johtuva väsyminen, keskittymisvaikeudet tai ärtyneisyys saattavat aiheuttaa on-

gelmia sosiaalisen kanssakäymisessä. (Isometsä 2006; Lindblom-Ylänne & Lonka 2000.) Peter 

Eynde ja Jeannie Turner ovat löytäneet emootioiden ja kognitiivisten tekijöiden merkitystä tut-

kiessaan yhteyden tunteiden ja itsesäätelytaitojen välillä. He havaitsivat yhteyden myös tunteiden ja 

opiskelumenestyksen välillä. (Eynde & Turner 2006.) Itsesäätelyn puute on todettu olevan negatii-

visesti yhteydessä sekä opiskelussa etenemiseen että opiskelumenestykseen (Lindblom-Ylänne & 

Lonka 2000; 2001). 
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Emootioiden säätelyä voi pitää siten merkittävänä tekijänä opiskelussa. Ahdistuksesta voi muodos-

tua itseään ruokkiva, emootioiden itsesäätelyyn liittyvä ongelma. Emootioiden säätelyyn ja hallin-

taan voi kuitenkin harjaantua opiskellessa. Näiden taitojen kehittymisestä ja hallinnasta voi olla 

hyötyä myös muissa konteksteissa. Esimerkiksi muutokset työelämässä saattavat aiheuttaa emoo-

tioiden hallintaan liittyvää kuormitusta. Kun henkilölle on muodostunut käsitys itsestä myös tunne-

puolensa hallitsijana, voi jo tämä vähentää eri tilanteissa syntynyttä kuormitusta. Jos emootioiden 

hallinta ei aiheuta ylenmääräistä kuormitusta, yksilö ei pyri tästä syystä karttamaan ratkaisua vaati-

vien tilanteiden kohtaamista. Näin hänelle jää enemmän voimavaroja keskittyä olennaisiin, ongel-

man ratkaisua edistäviin ponnisteluihin. 

 

 

2.3 Tavoitesitoutuminen opiskelussa 

 

Liz Beaty, Graham Gibbs ja Alistair Morgan ovat avoimen yliopiston opiskelijoita käsitelleessä 

tutkimuksessaan esittäneet, että aloittaessaan opiskelunsa oppija tekee eräänlaisen opiskelusopi-

muksen, joka heijastelee yksilön opiskelutavoitteita ja motivaatiota. Tämä sopimus ei kuitenkaan 

ole pysyvä, vaan opiskelukokemusten myötä joutuu jatkuvasti pohdinnan alle. (Beaty, Gibbs & 

Morgan 2005.) Sitoutuminen käsitteenä mielletään tavallisesti sosiaalipsykologiseksi ilmiöksi. 

Opiskeluun sitoutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oppija esteistä ja vastoinkäymisistä huo-

limatta kokee opiskelunsa merkittäväksi ja tärkeäksi (Ruohotie 1998, 55). 

 

Opiskeluun liittyvillä intentioilla, motivaatiolla ja tavoiteorientaatiolla on havaittu olevan merkittä-

vä yhteys aloitettujen opintojen jatkamiselle ja niissä menestymiselle. Rautopuron ja Väisäsen 

(2002) tutkimuksen mukaan yliopisto-opintoihin sitoutumisella, odotuksilla opinnoista ja tavoite-

orientaatiolla näyttää olevan tärkeä vaikutus myöhempään sitoutumiseen, tyytyväisyyteen ja pysy-

miseen opinnoissa. Tavoitesitoutumisen tasoa on mahdollista mitata vaativien tehtävien päämäärien 

saavuttamisella. Mitä korkeampi on vaativista tehtävistä suoriutumisen taso, sitä korkeampana voi-

daan pitää keskimääräistä päämäärään sitoutumisen tasoa. (Klein, Alge, Wesson & Hollenbeck 

1999.) 

 

Boas Shamirin (1998) esittämässä mallissa sitoutuminen jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen ulottuvuu-

teen. Ulkoiseen sitoutumiseen liittyvät aika, raha ja toimintaan uhrattu ponnistelun määrä. Sisäiseen 

sitoutumiseen liittyvät toiminnan merkityksellisyys, motivaatio ja ensisijaisuus. Näiden kahden eri 
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sitoutumisen muodon välillä on linkkejä ja ne vaikuttavat toinen toisiinsa (Metsämuuronen 1995, 

90–91). Mainitut tekijät yhdessä muodostavat tässä mallissa kokonaissitoutumisen. Avoimen yli-

opiston verkko-opiskeluun tämän mallin voi liittää siten, että osalle oppijoista opiskelu on harrastus, 

johon käytetään aikaa, rahaa ja ponnisteluja aivan kuten muihinkin harrastuksiin. Sisäisen sitoutu-

misen ulottuvuus puolestaan voidaan liittää avoimen yliopiston opintojen kompentoiviin ulottu-

vuuksiin sekä itsensä kehittämisen pyrkimyksiin. 

 

James W. Kushman (1992, 7) mukaan oppijoiden oppimiseen sitoutuminen koostuu kolmesta kom-

ponentista, jotka ovat keskinäisessä suhteessa: opettajan tehokkuuden tunteesta, oletuksista että op-

pilaat oppivat sekä halukkuudesta ponnistella oppilaiden oppimisen eteen. Nämä tekijät ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään vaikuttaen opiskelijoiden sitoutumiseen. Sosniak puolestaan esittää, että 

sitoutuminen on seurausta oppimisesta itsestään eli kaikista niistä kokemuksista, joita yksilöllä on 

ollut elämänsä aikana. Tähän sitoutumiseen liittyy vuorovaikutus: taitotason kasvaessa sitoutumi-

nen lisääntyi siitä syystä, että yksilö kokee olevansa jotakin erityistä, jota muut ihailevat. (Sosniak 

1985.) Se, että yksilö kokee olevansa parempi kuin muut, saattaa jo itsessään kannustaa ponnistele-

maan enemmän oman oppimisen eteen. Se puolestaan voi johtaa myönteiseen omasta toiminnasta 

oppimisen kierteeseen. 

 

Opiskeluun sitoutumisessa Marcia tunnistaa neljä vaihetta: hajaantuneen identiteetin vaiheen, iden-

titeetin etsintävaiheen, ajautuneen identiteetin vaiheen sekä muodostetun identiteetin vaiheen. Ha-

jaantuneen identiteetin vaiheessa yksilöllä on haluttomuutta tehdä ja toisaalta myös sitoutua valin-

toihin. Identiteetin etsintävaiheeseen liittyy heikko tai epämääräinen sitoutuminen, jossa yksilö va-

lintojen tekemisen sijasta pyrkii löytämään kompromisseja täyttääkseen erilaiset omat että ympäris-

tön odotukset. Opiskelijan tekemät valinnat ja sitoutuminen voivat myös olla näennäisiä. Ajautu-

neen identiteetin vaiheessa yksilön sitoutuminen ei perustu omiin valintoihin, vaan ympäristön sa-

nelemiin vaihtoehtoihin. Muodostetun identiteetin vaihe kuvaa tilannetta, jossa yksilö on itse tehnyt 

valintansa miettien tavoitteitaan ja tutustuen erilaisiin mahdollisuuksiin sekä ympäristön vaatimuk-

siin. Tällöin opiskelija on itse luonut omat merkityksensä opiskelulleen. Itse tehdyt valinnat ja pää-

tökset tukevat myös opiskeluun sitoutumista. (Marcia 1966.) 

 

Tavoitesitoutuminen (goal commitment) ja omasta toiminnasta saadun palautteen arviointi kietoutu-

vat läheisesti toisiinsa. Ruohotien mukaan minäpystyvyys vaikuttaa tavoitevalintaan ja sitoutumi-

seen. Näin se on epäsuorasti yhteydessä tavoitteiden määrittelyyn. Aikuisopiskelussakin oppimista-
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voitteiden takana on usein yksilöiden halu oman kompetenssinsa lisäämiseen sekä uusien asioiden 

hallintaan. Ruohotien mukaan osaamista korostavat tavoitteet oppimisessa kuitenkin liittyvät oppi-

jan ulkoiseen motivaatioon, eivätkä edistä yksilön sisäistä motivaatiota. Sisäistä motivaatiota kui-

tenkin tarvitaan mielenkiinnon viriämiseen uuden oppimiseksi. (Ruohotie 1996, 212.) Elinikäisen 

oppimisen kannalta tätä Ruohotien korostamaa näkökulmaa voi pitää merkittävänä, sillä yksilön 

elämä saattaa nykyään koostua opiskelun ja työelämän vuorottelevista ajanjaksoista. Työelämään 

liittyen tavoitesitoutumisesta on käyty myös keskustelua sen positiivisista ja negatiivisista vaikutuk-

sista. Päämääriin ja suorituksiin sitoutuminen voi johtaa myös yksilön hyvinvoinnin laskuun, mikäli 

hän joutuu työskentelemään jatkuvasti voimiensa äärirajoilla. (Lindberg & Wincent 2011.) 

 

Juha Siitosen (1999, 99) mukaan sitoutumis-käsitteen pohtiminen herättää mm. seuraavia kysymyk-

siä: mihin sitoudutaan, millaista sitoutumista on olemassa, mitä lisämääreitä tutkijat antavat sitoutu-

miselle, voiko sitoutumisen asteen määritellä ja miten sitoutumista vahvistetaan. Tieteen kentällä 

sitoutumista on tarkasteltu hyvin monesta eri perspektiivistä. Tutkijat saattavat tarkastella sitä sosio-

logisena tai psykologisena ilmiönä. Leithwood, Menzies ja Jantzi (1994) toteavat, että sitoutumisen 

kohteena on lähes aina ihminen, idea tai toiminta. Heidän mukaansa sitoutumisen aste on pääteltä-

vissä tarkkailemalla, kuinka aktiivisesti yksilöt toimivat suhteessa heidän sitoutumisensa kohteisiin 

(ihmiset, idea tai toiminta). 

 

Siitonen on esittänyt, että voimaantuminen ja sitoutumisen vahvistuminen liittyvät läheisesti toisiin-

sa. Hän myös katsoo, että voimaantumisen ja motivaation tutkimuksen käsitteet ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Seuraavassa on kuvattu voimaantumis- ja motivaatiopsykologiassa kuvattuja käsitteitä, 

jotka ovat Siitosen mukaan yhdenmukaisia sekä voimaantumisen että motivaation teoreettisessa 

kontekstissa (Siitonen 1999, 91–93, 96–97): 

 

1) ”Päämäärien asettamisen perustan keskeisiä käsitteitä ovat mm. vapaus, itsemäärääminen, 

valinnanvapaus, vapaa tahto, itsesäätely, tarpeet, halut, intentiot, arvot, odotukset ja hyväk-

syntä. 

2) Päämääriin suuntautumisen prosesseihin liittyvät läheisesti mm. käsitteet ilmapiiri, turvalli-

suus, luottamus, kunnioittaminen, arvostus, tuki, toimintavapaus, avoimuus, vuorovaikutus, 

sosiaalisuus, osallistuminen, kontekstiuskomukset, itsetehokkuus, kykyuskomukset, emoo-

tiot ja kontrolloitavuus. 
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3) Toiminnan seurauksena saavutettavaan tilaan liittyvät mm. käsitteet hyvinvointi, tyytyväi-

syys, myönteisyys, ilo, luovuus, optimaalinen kokemus, itsetietoisuus, itsetunto, itseluotta-

mus, minäkäsitys, kompetenssi, sitoutuminen ja vastuu.” (Siitonen 1999, 97.) 

 

Siitonen esittää, että ”…sekä voimaantumisen että motivaation kannalta on oleellista, että edellä 

esitetty kolmijako ymmärretään ennemminkin spiraalisena kuin vaiheittaisena prosessina ja että 

luokittelun käsitteet ovat ennakoimattomalla tavalla keskinäisessä yhteydessä toisiinsa.” Siitonen 

nostaa tutkimuksessaan esiin katalyytti-idean: vahva voimaantuminen (empowerment) johtaa vah-

vaan sitoutumiseen, kun taas heikko voimaantuminen (disempowerment) johtaa heikkoon sitoutu-

miseen. Voimaantuminen on yhteydessä toimintaympäristön mahdollistamiin näkökohtiin (esim. 

valinnanvapaus, ilmapiiri, arvostus, turvallisuus), henkilökohtaiseen ja organisatoriseen hyvinvoin-

tiin sekä minäkäsityksen vahvistumiseen. Siitosen mukaan voimaantumista voidaan pitää yhtenä 

sitoutumisen katalyyteista. (Siitonen 1999, 97, 161.) 

 

Hollenbeck, Williams ja Klein (1989) esittävät yliopisto-opiskelijoiden tavoitesitoutumisesta, että 

tavoitteiden julkisuus vaikuttaa myönteisesti sitoutumiseen. Tutkijoiden mukaan tavoitesitoutumista 

edistää se, että henkilölle itselleen muodostuu tarve pyrkiä tavoitteen saavuttamiseen ja että hän voi 

itse kontrolloida tätä prosessia tavoitteen asettamisesta alkaen. Tavoitteiden pitäisi olla tarpeeksi 

vaativia, mutta kuitenkin oppijan saavutettavissa olevia. (Hollenbeck ym. 1989; vrt. Locke & Lat-

ham 2006.) Opiskeluun sitoutumisella on merkitystä, sillä tutkimusten mukaan heti kun ihminen on 

sitoutunut päämäärän tavoittelemiseen, motivationaalinen taakka näyttää siirtyvän päämääristä hen-

kilökohtaisten toimintauskomusten (kyky- ja toimintauskomukset) sekä emootioiden osalle (Ford 

1992, 250, ks. Hollenbeck, Williams & Klein 1989). 

 

Tavoitteiden asettamiseen ja sitoutumiseen ovat edellä kuvatun mukaan yhteydessä useat eri tekijät, 

kuten ihmisten arvot, tarpeet, odotukset, emootiot sekä luontainen autonomisuuden ja oman toimin-

nan kontrollin, valinnanvapauden, minäpystyvyyden ja kompetenssin tarve. Näitä sitoutumiseen 

liittyviä prosesseja ovat motivaatiotutkijat pyrkineet selvittämään jo useiden vuosikymmenien ajan 

(ks. Bandura 1986; Ford, 1992; Locke 1991; 1996; Weiner 1993). 

 

Tässä yhteydessä on syytä tuoda esiin myös sisukkuus sitoutumiseen liittyvänä käsitteenä. Sisuk-

kuus koostuu Kobasan, Orrin ja Westmanin mukaan kolmesta tekijästä: sitoutumisesta, kontrollista 

ja haasteista. Sitoutunut yksilö luottaa siihen, että hänen tekemänsä asiat ovat oikeita, tärkeitä ja 
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mielenkiintoisia. Kontrolli puolestaan viittaa siihen, että yksilö kykenee vaikuttamaan tapahtumien 

kulkuun. Haasteilla tarkoitetaan sitä, että yksilön elämässä vallitseva perusvire on pikemminkin 

muutos kuin pysyvyys. Tutkimuksissa on havaittu, että henkilöt jotka ovat sisukkaita (hardy), käyt-

tävät tehokkaampia coping-tapoja kuin vähemmän sinnikkäät henkilöt ja saattavat jopa nauttia tres-

saavista tilanteista. Sisukkuus näyttää pehmentävän tilanteesta syntyneen stressin vaikutuksia. (Ko-

basa 1982; Orr & Westman 1990, 75). Edellä mainitulla coping-termillä kuvataan niitä keinoja, 

joita henkilö käyttää, kun hän kohtaa itselleen stressiä aiheuttavan tilanteen (Lazarus 1966, 151). 

Tehtävän koettu vaikeus vaikuttaa sitoutumisen asteeseen. Liian vähäinen ja toisaalta liian suuren 

haastavuuden asteen on havaittu opiskelussa johtavan heikkoon sitoutumiseen (Shernoff, Csiks-

zentmihalyi, Schneider & Shernoff 2003). 

 

Verkko on yhteisöllisen oppimisen ympäristö, jossa painottuvat ryhmän tiedolliset prosessit sekä 

tavoitteellinen työskentely yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Opiskelussa ryhmän tuella on mer-

kitystä oman oppimisen organisoitumisessa. Ryhmän jäsenenä toimittaessa muodostuu sidoksia 

ryhmän jäsenten kesken. Vahva sidos ilmenee ponnisteluina ja sitoutumisena kohti ryhmän yhteisiä 

päämääriä. (Korhonen 2003, 32, 129–130, 137–140, 143–146, 238, 247.) Van Oersin ja Hännikäi-

sen (2001) mukaan ajatus yhteenkuuluvuuden tunteesta tuo yhteisössä toimittaessa esiin toiminnan 

emotionaalisen ulottuvuuden. Tällä yhteenkuuluvuuden tunteella on merkitystä sille, kuinka haluk-

kaasti osallistujat sitoutuvat tähän yhteisen tiedonrakentamisen prosessiin. Halukkuus on puolestaan 

yhteydessä emotionaaliseen ja motivationaaliseen sitoutumiseen oppimistilanteessa (Crook 2000, 

Järvelä 2001). Oliver ja Shaw (2003) esittävät, että verkko-opiskelun ongelmat liittyvät juuri osal-

listujien työskentelyyn sitoutumiseen. 

 

Opiskeluun sitoutumiseen on mahdollista liittää yhtenä näkökulmana odotusarvoteoria. Eccles esit-

tää, että tehtävien valitsemisen, sitoutumisen asteen sekä itse suorituksen taustalla vaikuttaa kaksi 

tekijää: toisaalta se, miten hyvin ihminen uskoo ja ennakoi suoriutuvansa tehtävästä (odotukset) 

mutta myös se, kuinka paljon hän arvostaa tätä tehtävää tai toimintaa (tehtävän arvo). Odotusarvo-

teorian mukaan nämä tekijät ovat tehtäväkohtaisia. Ecclesin mukaan odotukset koostuvat yksilön 

omaan itseensä sekä tehtävään liittämistä uskomuksista ja ennakoinneista. Yksilön tehtävälle tai 

toiminnalle antama arvo puolestaan kuvaa sitä, missä määrin tehtävä kiinnostaa ja on puoleensave-

tävä yksilön kannalta. Tehtävälle tai toiminnalle annettu arvo on siten yhteydessä toimintaan sitou-

tumiseen. (Eccles 1983.) 
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Kiinnostus lähtee Hidin ja Renningerin mukaan yksilöstä, mutta kiinnostuksen kohde ja ympäristö 

vaikuttavat kiinnostuksen suuntaan ja sen kehittymiseen. Kiinnostuksen kehittymistä tukevat oman 

sinnikkyyden ja itsesäätelyn ohella muut ihmiset, yhteisöt ja ympäristöt joissa oppija toimii. Hidin 

ja Renningerin luoman nelivaiheisen mallin mukaan kiinnostus kehittyy ja syvenee tilannekohtai-

sesta kiinnostuksesta asteittain kohti pysyvää henkilökohtaista kiinnostusta. Tämänkin mallin osaksi 

on liitetty emootioita ja arvostuksia. Mallin mukaan kiinnostusta ei voi syntyä kuitenkaan ilman 

aiempaa tietoa kiinnostuksen kohteesta. (Hidi & Renninger 2006.) Verkko-opiskelun prosesseissa 

vuorovaikutuksen voi ajatella muodostuvan kurssitoverien ja opettajien lisäksi myös yksilölle mer-

kittävistä läheisistä ja henkilöistä. Aikuiskasvatuksen kannalta mielenkiintoisena voidaan pitää 

myös kysymystä siitä, mikä merkitys kahdella viimeksi mainitulla tekijällä on opiskelun tavoite-

sitoutumiselle. Näiden varsinaisen opiskelukontekstin ulkopuolelle sijoittuvien tekijöiden analy-

sointi on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

 

2.4 Tutkimuksen viitekehyksen yhteenvetoa 

 

Opiskelun tavoitesitoutumista ja itsesäätelyä voi pitää ilmiöinä kompleksisina. Kumpaankin on yh-

teydessä useita mm. yksilöön, yhteisöihin, vuorovaikutukseen, motivoitumiseen sekä henkilön elä-

mäntilanteeseen ja osallistumisen edellytyksiin liittyviä tekijöitä. Opiskelun tavoitesitoutumiseen ja 

itsesäätelyyn liittyvillä prosesseilla on yhteys opinnoille annettuun merkitykseen sekä yksilön toi-

mintaan. Prosesseja voi pitää syklisinä ja toisiinsa vaikuttavina, vaikka tiettyjen vaiheiden tai teki-

jöiden erottaminen toisistaan ei aina ole mahdollista (Zimmerman 2000). Yksilö käy jatkuvasti 

merkitysneuvotteluja itsensä ja ympäristönsä kanssa (Wenger 1998). Opiskelun merkitykset saatta-

vat eri prosessien lopputuloksena myös muuttua. 
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Kuvio 3. Tutkimuksen viitekehyksessä sivuttuja opiskelun tavoitesitoutumisen prosesseja (palauteproses-

sit merkitty katkoviivoilla). 

 

 

Kuvio 3 kuvaa opiskelun tavoitesitoutumisen taustalla olevia prosesseja, niiden keskinäistä yhteyttä 

sekä yhteyttä opiskelijan minäpystyvyyden ja identiteetin kasvuun. Yksilön sisäinen ja yhteisöllinen 

ulottuvuus ovat osallisina itsesäätelyssä, jolla puolestaan on merkitystä opiskeluun sitoutumiselle 

(Marcia 1966). Opiskelun merkitykset kietoutuvat oppijan kulloiseenkin elämäntilanteeseen ja 

opinnoille annettuun arvoon. Opiskelu avoimessa yliopistossa laajentaa yksilön käsitystä ympäril-

lään olevasta maailmasta muuttaen samalla myös oppijan käsitystä itsestään. Opiskelijan minäpys-

Yksilön sisäinen ulottuvuus: 
Pyrkimys muokata itseä, käyttäytymistä tai 
ympäristöä 
• Yksilön persoonan piirteet 
• Kognitiot ja emootiot 
• Orientaatiot, motiivit, kiinnostus 
• Minäpystyvyys (self-efficacy)  

ja minäkuva 
• Attribuutiot, kontrolliodotukset 
• Oman toiminnan hallinta 
• Opitut tiedot ja taidot 
 

Opiskelun merkitys: 
• Elämäntilanne 
• Opintojen arvo (esim. välineellinen) 
• Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet 

Yhteisön ulottuvuus: 
• Kulttuuri 
• Muutokset yhteiskunnassa 
• Yhteisön normit ja käytänteet 
• Oppimisympäristö 
• Oppimiskäsitykset 
• Opettajat / tutorit 
• Vertaisoppijat 
• Vuorovaikutus (suora/välitteinen) 
• Toiminnan haasteet 

Prosessien tuotoksia: 
• Opiskelumotivaatio  

(ulkoinen / sisäinen motivaatio) 
• Tavoitteiden asettaminen ja valinta 
• Sitoutuminen / sitoutumattomuus 
• Oppimiseen liittyvien tilanteiden 

kehystäminen 
• Itsesäätely / ulkoinen säätely 
• Sisukkuus ja sinnikkyys 
• Volitionaaliset kontrollistrategiat: 

metakognitiiviset, emotionaaliset, 
motivationaaliset ja ympäristön 
kontrollistrategiat 

• Onnistumisen ja epäonnistumisen 
kokemukset 

• Muutokset mielenkiinnossa 
• Muutokset attribuutioissa 
• Muutokset opiskeluorientaatioissa 
 
 
Muutokset opiskelun tavoitesitoutumi-
sen tasossa → opiskelutavoitteiden 
saavuttaminen / saavuttamatta jääminen 
 

Muutokset opiskelijan  
minäpystyvyydessä ja identiteetissä 

 
Yhteiskuntaan sosiaalistuminen 
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tyvyyden ja identiteetin muutokset puolestaan ovat osallisena opiskelun merkityksen muutoksiin 

vaikuttaen yksilön lyhyen- ja pitkäntähtäimen tavoitteisiin. Opiskeluun liitettyjä merkityksiä voi 

pitää tietyllä tapaa opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien prosessien lähtökohtina, mutta samalla 

myös opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien prosessien lopputuloksena. 

 

 

2.5 Tutkimuksen kysymyksenasettelu 

 

Verkko-opiskelijakyselyssä selvitettiin opiskelukokemuksiin, opiskeluun suhtautumiseen, itsesääte-

lyyn ja opiskeluun sitoutumiseen liittyviä tekijöitä. Tutkittavilta kerättiin sosiodemografisia tietoja 

sukupuolen, iän, suoritetun koulutuksen ja opiskelijan työtilanteen osalta. Lisäksi opiskelijan tilan-

netta kartoitettiin keräämällä tietoja koulutustausta, aiemmin avoimessa yliopistossa tai yliopistossa 

suoritettujen opintojen määrästä sekä verkko-opiskelukokemuksesta. Opiskelun merkitystä selvitet-

tiin kysymällä ensisijaista avoimessa yliopistossa opiskelun syytä. Opiskelulle annettua merkitystä 

ja arvoa selvitettiin myös väittämillä ”Kurssilla oppimistani asioista on minulle käytännön hyötyä”, 

”Kurssin sisältö on vastannut ennakko-odotuksiani” ja ”Olen kerännyt opintosuorituksia ilman tie-

toista tavoitetta tai suuntaa opinnoilleni”. 

 

Yhteisöllisen ulottuvuuden merkitystä tutkittiin selvittämällä opiskelussa koetun vuorovaikutuksen 

riittävyyttä sekä kursseilla koettua työskentelyilmapiiriä. Näitä tekijöitä mitattiin väittämillä ”Kurssi 

aikana minulla on ollut riittävästi vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden välillä”, ”Yhteisyyden 

tunne muiden opiskelijoiden kanssa on lisännyt innostustani opiskeluun” sekä ”Kurssillamme on 

vallinnut myönteinen työskentelyilmapiiri”. Lisäksi oppimisympäristön merkitystä opiskelulle mi-

tattiin väittämällä ”Verkko-opiskelussa pystyn keskittymään opiskeluun paremmin kuin perinteises-

sä opiskelussa”. 

 

Opiskelun tavoitesitoutumisen mittaamiseen oli rakennettu viiden väittämän mittari: ”Opiskeluta-

voitteiden asettaminen on minulle helppoa”, ”Olen menestynyt opinnoissani”, ”Olen päämäärätie-

toinen”, ”Olen kunnianhimoinen” ja ”Olen menestynyt opinnoissani”. Näiden lisäksi mitattiin opis-

keluun sitoutumiseen liittyvänä ulottuvuutena volitiota kahdella väittämällä: ”Pystyn tiukassakin 

tilanteessa pitämään kiinni itselle asettamistani aikatauluista” ja ”Opiskelu on edennyt asettamieni 

tavoitteiden mukaisesti”. 
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Kyselyn itsesäätelyä mittaava kokonaisuus oli peräisin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta In-

ventory of  Learning Styles -mittaristosta (Vermunt & Van Rijswijkin 1988), jota Vesa Korhonen 

on käyttänyt väitöstutkimuksessaan (Korhonen 2003). Mittaristo käsitti neljä itsesäätelyn osa-

aluetta: oppimisprosessin ja tulosten itsesäätely, oppimisen sisällön itsesäätely, oppimistulosten 

ulkoinen säätely ja itsesäätelyn puute. Tämä mittariston osuus oli tutkimuksen laajin käsittäen 19 

väittämää. 

 

Emootioita opiskelun tavoitesitoutumisen taustatekijänä tarkasteltiin sekä negatiivisten että positii-

visten opiskeluun liitettyjen tunteiden mittareilla. Negatiivisista opiskeluun liitetyistä tunteista ke-

rättiin tietoja uupumuksesta, ärtyneisyydestä, ahdistuksesta, turhautumisesta, yksinäisyyden koke-

misesta, masennuksesta sekä koetusta tressistä. Positiivisten opiskeluun liitettyjen tunteiden mittarit 

sisälsivät muuttujat päättäväisyydestä, mielihyvän tuntemuksesta sekä onnistumisen ilosta opiske-

lussa. 

 

Verkko-opiskelijakyselyn tavoitteena oli selvittää usean eri näkökulman kautta opiskelun tavoite-

sitoutumiseen mahdollisesti liittyviä tekijöitä. Tietyiltä osin mittaristo moniulotteisuus tuo tutki-

mukselle eksploratiivisen tutkimuksen piirteitä. Usean eri näkökulman sisällyttämistä mittaristoon 

voi perustella sillä, että opiskelun tavoitesitoutuminen sekä muut tutkitut tekijät ovat erillisinä il-

miöinä olleet laajahkon tieteellisen tutkimuksen kohteena viime vuosikymmenien aikana (ks. Boe-

kaerts, Pintrich & Zeidner 2000, 1; Siitonen 1999; Heckhausen, Schulz & Wrosch 2010). Selvittä-

mällä usean eri muuttujan merkitystä opiskelun tavoitesitoutumiselle tämä raportti voi toimia myös 

esitutkimuksen omaisena selvityksenä aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle. Moniulotteisen mit-

tariston käyttöä voi kvantitatiivisessa tutkimuksessa perustella myös sillä, että hyvin kapean osa-

alueen mittaaminen saattaa pahimmillaan jopa polarisoida tutkittavaa ilmiötä ja tästä syystä tutki-

muksen mittarivat voivat antaa harhaisia tutkimustuloksia. 

 

Tutkimuskysymykset muovautuivat tutkimusprosessin kuluessa. Tutkimusongelmat päädyttiin lo-

pulta rajaamaan kirjallisuuteen tutustuminen, tutkimusaineistoon perehtymisen, aineiston analyy-

sien sekä tutkijan mielenkiinnon pohjalta seuraaviksi. Tutkimus lähtee liikkeelle kysymyksestä: 

 

1. Mikä on merkittävin yksittäinen tekijä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon verkko-

opiskelussa? 
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Opiskelun tavoitesitoutumista voi ilmiönä tässä tutkimuksessa esitellyn teorian perusteella pitää 

hyvin kompleksisena, koska siihen ovat yhteydessä useat eri tekijät. Tästä syystä opiskelun tavoi-

tesitoutumisen liittyviä tekijöitä tarkastellaan lisäksi seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

2. Mikä merkitys itsesäätelyllä on opiskelun tavoitesitoutumiselle verkko-opiskelussa? 

3. Mikä merkitys opiskeluun liitetyillä emootioilla on opiskelun tavoitesitoutumiselle verk-

ko-opiskelussa? 

4. Mikä merkitys verkko-oppimisympäristöllä on opiskelun tavoitesitoutumiselle? 

5. Mikä merkitys opiskelun ammatillisen kompetenssin kartuttamisen tarkoituksella on  

 opiskelun tavoitesitoutumiselle verkko-opiskelussa? 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

3.1.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Avoimen yliopiston opiskelijoiden voi katsoa soveltuvan hyvin aikuisopiskeluun liittyvän tutki-

muksen kohteeksi, koska oppijat ovat pääasiassa aikuisia. Tutkittavat olivat aloittaneet opiskelunsa 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta syksyllä 2011. Opiskelijat olivat opinnoissaan verkko-opis-

kelun kanssa tekemisissä siten, että kurssi oli joko kokonaan tai osittain toteutettu verkossa. 

 

Tutkimuspopulaatioksi valittiin Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tarjolla olleista kursseista 

viiden verkkokurssin osanottajat. Tutkittavat suorittivat perusopintotasoisia opintoja psykologiasta, 

kasvatustieteistä, tiedotusopista, sosiaalipsykologiasta ja sosiologiasta. Tutkimuspopulaatio käsitti 

eri tavoin toteutettuja verkkokursseja. Näin pyrittiin luomaan vertailumahdollisuus eri tavoin toteu-

tettujen kurssien välillä. Tässä tutkimuksessa käytettyjen monimuuttujamenetelmien vuoksi pyrittiin 

saamaan lukumääräisesti runsas tutkittavien joukko analysoitavaksi. Yhden kurssin osanottajat eivät 

tutkituista kursseista muodostaneet riittävän suurta vastaajajoukkoa monimuuttujamenetelmien 

kvantitatiivisiin analyyseihin. (Metsämuuronen 2002c, 10.) 

 

Oppimisympäristönä kaikilla kursseilla oli Moodle. Tutkituista kursseista psykologian ja kasvatus-

tieteen perusopinnot oli toteutettu monimuoto-opintoina. Opiskelu näillä kursseilla koostui luen-

noista, esseesuorituksista sekä luento- ja kirjallisuuskuulusteluista. Tiedotusopin sekä sosiologian ja 

sosiaalipsykologian perusopintojen kurssien toteutus pohjautui itsenäiseen verkko-opiskeluun, jossa 

suoritusmuotoina olivat verkkokeskustelut, esseet ja kirjallisuustentit. Sosiologian ja sosiaalipsyko-

logian kurssit koostuivat suurelta osin samoista opintojaksoista ja näiden kurssien opiskelijat osal-

listuivat tutkimusajankohtana samoihin opintojaksoihin. Tästä syystä nämä kaksi kurssia on käsitel-

ty analyyseissa yhtenä ryhmänä. 
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3.1.2 Tutkimuskysely 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa lomakekysely on varsin yleinen tapa kerätä tutkimusmateriaali. 

Tämän tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin verkossa Tampereen yliopistossa käytössä olevan 

eLomake-sovelluksen avulla. Kyselylomaketta testattiin vuoden 2011 joulukuussa kolmen eri koe-

henkilön toimesta. Mittariston kehittämisen yhteydessä konsultointiin myös kasvatustieteen dosentti 

Vesa Korhosta, koska osa mittaristosta on peräisin hänen väitöstutkimuksestaan. Tutkimusmateriaa-

lin kerääminen suoritettiin 12.1.–4.3.2012 välisenä ajanjaksona. Tutkimusajankohtana kaikilla opis-

kelijoilla oli jo takanaan puolen vuoden edestä opintoja avoimessa yliopistossa.  

 

Verkkokyselyyn (liite 1) päädyttiin useasta eri syystä. Internetissä toteutettu kysely on ensinnäkin 

hyvin taloudellinen tapa kerätä tutkimusmateriaali. Verkkokysely on myös teknisesti yksinkertainen 

toteuttaa. Kyselyyn vastaaminen ei edellyttänyt erillistä vaivaa esimerkiksi vastauksien kirjeitse 

postittamisen muodossa. Tämän seikan toivottiin lisäävän vastaajien lukumäärään. Verkkokyselyssä 

tutkija ei ole suoraan tekemisissä tutkittavien kanssa. Tällä seikalla ja huolellisella tutkimuslomak-

keen laadinnalla voidaan pyrkiä välttämään tutkijan vaikutusta tutkittaviin. Verkkokyselyn etuna on 

myös se, että tutkimusdata on suoraan siirrettävissä analysointiohjelmaan. Käytännössä tämä mer-

kitsee tutkijan työn helpottumista sekä materiaalin tallentamiseen liittyvien virheriskien pienenty-

mistä. Internetin avulla on mahdollista toimittaa kysely suurelle joukolle tutkittavia samanaikaisesti. 

Lomakekyselyn etuna voi pitää myös sitä, että jokainen kysymys ja väittämä esitetään tutkittaville 

täysin samassa muodossa. Verkkokysely antoi tutkittaville myös mahdollisuuden vastata kyselyyn 

itselle sopivimpana ajankohtana. 

 

Verkkokyselyihin liittyy etujen lisäksi myös haittoja. Yhtenä haittana voidaan pitää sitä, että välttä-

mättä kaikilla opiskelijoilla ei ole käytössään Internet-yhteydellä varustettua tietokonetta. Tämän 

tutkimuksen yhteydessä mainittu seikka ei nousse merkittäväksi, sillä tutkittavilta edellytettiin opis-

kelunsa suorittamiseksi mikrotietokoneiden ja Internetin käyttömahdollisuutta. Verkkokyselyn hait-

tana voidaan sen sijaan pitää sitä, että kyselyjen kato haastatteluihin verrattuna nousee yleensä suu-

reksi (Heikkilä 2010, 66–68). Haittana voi pitää myös sitä, että Internetin välityksellä suoritetussa 

kyselyssä ei ole mahdollista selvittää, miten vastaajat ovat ymmärtäneet kysymyksien tai väittämien 

sisällön. Kyselyyn osallistujat eivät voi myöskään esittää tarkentavia kysymyksiä, eikä tutkija voi 

verkkokyselyssä saada lisäinformaatiota tarkentavilla kysymyksillä. (Heikkilä 2010, 57–58, 61.) 
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3.2 Tutkimuksen mittaristo 

 

Kyselylomake voi sisältää avoimia kysymyksiä, suljettuja eli vaihtoehtoja antavia kysymyksiä, se-

kamuotoisia kysymyksiä sekä erilaisiin asteikkoihin perustuvia väittämiä. Verkkokyselyn rakenta-

minen etenee varsin pitkälle samalla tavalla kuin perinteisten käsin täytettävien lomakkeiden suun-

nittelu. Jo tutkimussuunnitelman teon yhteydessä tutkija tutustuu huolella aihealueen teoriaan ja 

käsitteistöön. Tutkimussuunnitelmassa asetetaan yleensä yksi tai useampi tutkimusongelma. Yksi 

tutkimusprosessin kriittisimmistä vaiheista kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tutkimuksen mitta-

riston rakentaminen. Operationalisoinnissa tutkimuksen keskeiset käsitteet muutetaan mitattavissa 

olevaan muotoon. Mittariston rakentaminen pitää pohjautua tarkkaan jäsenneltyihin tutkimuskysy-

myksiin, joihin kyselyn (mittauksen) avulla pyritään saamaan kattavasti vastauksia. (Heikkilä 2010, 

22–25, 47–58; Metsämuuronen 2002a, 13–16, 21–22, 47.) 

 

Tutkimuksen mittariston kehittämisen yhteydessä tutustuttiin aihealuetta sivuavien tutkimusten mit-

taristoihin. Kirjallisuuteen tutustumisen yhteydessä havaittiin, että on jo olemassa tutkimuksen koh-

teena olevien ilmiöiden tutkimiseen soveltuvia mittareita. Tästä syystä kyselyssä päädyttiin käyttä-

mään myös valmiita mittareita tutkijan itse laatimien kysymysten ja väittämien lisäksi (liite 2). 

 

Kyselylomakkeen alussa sosiodemografisina taustatietoina kerättiin tieto vastaajan sukupuolesta, 

iästä, koulutustaustasta, aiemmista avoimessa yliopistossa tai yliopistossa suoritetuista opinnoista, 

työtilanteesta sekä verkko-opiskelukokemuksesta. Lisäksi selvitettiin oliko vastaajalla ollut joku 

erityinen syy osallistua nimenomaan verkkokurssille. Tutkimuslomake sisälsi 51 likert-asteikollista 

väittämää opiskelukokemuksista ja suhtautumisesta opiskeluun sekä itsesäätelystä ja opiskeluun 

sitoutumisesta. Lisäksi selvitettiin vielä 18 väittämällä opiskelijan piirteitä ja opiskeluun liitettyjä 

emootioita. Viimeisenä lomakkeessa oli kolme avointa kysymystä opiskeluun sitoutumisesta. 

 

 

3.3 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

 

Tieteellinen tutkimus on yksi tapa pyrkiä jäsentämään ympärillämme olevaa maailmaa tiedon avul-

la. Tieteellinen tieto poikkeaa arkitiedosta, sillä sen hankkimiseksi käytetään erityisiä, mutta ylei-

sesti tunnettuja ja hyväksyttyjä metodeja. Tämä tutkimus lähestyy kohdettaan kvantitatiivisen ana-

lyysin kautta, mutta sitä on täydennetty kvalitatiivisella otteella määrällisen sisällön analyysin avul-
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la. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu positivismiin, jonka lähtökohtana on tiedon tuottaminen tark-

kojen mittausten ja numeeristen tietojen avulla. Tilastollisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään 

eri asioiden määrällistä esiintyvyyttä sekä muuttujien välisiä syy-yhteyksiä. Kvantitatiivinen tutki-

mus ja siinä käytettävät metodit asettavat vaatimuksia otoksen koolle sekä analysoitavien ryhmien 

koolle. Kovin pienestä aineistosta ei ole mahdollista tehdä yleistyksiä, joka on yksi tieteellisen tut-

kimuksen tavoitteista kvantitatiivisessa tutkimusotteessa. 

 

Tarkoituksensa mukaan tilastolliset tutkimukset voidaan jaotella kuvailevaan, selittävään ja vertai-

levaan tutkimukseen. Samassa tutkimuksessa voi olla useampikin tarkoitus, kuten kuvata ja selittää 

tutkimuskohdetta. Kuvailevaa eli deskriptiivistä tutkimusta voidaan pitää empiirisen tutkimuksen 

perusmuotona. Se pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mikä, kuka, millainen, missä tai milloin. Kuvai-

levassa tutkimuksessa voidaan käyttää joko määrällistä tai laadullista tutkimusotetta. Selittävällä eli 

kausaalisella tutkimuksella puolestaan pyritään selvittämään ilmiöiden välisiä syy- ja seuraussuhtei-

ta. (Heikkilä 2010, 14–16.) Tässä tutkimuksessa on sekä selittävän eli kausaliteetteja etsivän sekä 

kuvailevan tutkimuksen piirteitä. 

 

Internetissä kerätty tutkimusmateriaali tallennettiin verkkolomakesovelluksesta ensin Excel-tiedos-

toksi. Taulukkolaskentaohjelmasta tiedot siirrettiin edelleen tilasto-ohjelmaan. Aineiston käsittely ja 

tilastolliset analyysit tehtiin Windows-ympäristössä SPSS-ohjelmalla (Statistical Package for the 

Social Sciences). Aineiston alustavan tarkastelun yhteydessä muutamien yksittäisten väittämien 

puuttuvat arvot korvattiin väittämän mediaaniarvolla. SPSS-ohjelmassa on olemassa imputointia 

varten erikseen toiminto. Tätä toimintoa ei kuitenkaan voitu lopulta käyttää hyväksi, koska käytetty 

ohjelman versio (SPSS-ohjelman versio 17) laski osin muuttujien mediaaniarvoja virheellisesti sekä 

teki paikka paikoin virheitä väittämien likert-asteikkojen luokitteluihin. Tästä syystä mediaaniarvot 

lisättiin tietokantaan manuaalisesti. 

 

Kvantitatiivisessa analyysissa käytettiin monimuuttujamenetelmiä. Niiden avulla on mahdollista 

tiivistää mittarien sisältämää informaatiota. Monimuuttujamenetelmät kuuluvat parametrisiin testei-

hin. Niiden käyttö edellyttää satunnaisesti valittua otosta, jossa ryhmät ovat toisistaan riippumatto-

mia, samankaltaisia sekä normaalisti jakautuneita. Kolmogorov-Smirnov-testin mukaan väittämät 

eivät täyttäneet normaalijakauman ehtoja. Monimuuttujamenetelmät tuottavat yleensä kuitenkin 

luotettavia tuloksia, vaikka parametristen testien ehdot eivät täysin toteudu. Tutkijat pyrkivätkin 

käyttämään parametrisiä testejä yleensä aina kun se vain on mahdollista, sillä ne ovat analyyseissa 
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voimakkaampia havaitsemaan eroja. Lisäksi niissä on parametrittomia testejä pienempi virheen 

mahdollisuus. (Heikkilä 2010, 193–194, 212–213, 235, 237; Metsämuuronen 2002b, 10.) 

 

Pääkomponenttianalyysi (Principal Component Analysis) oli eräs tutkimuksessa käytetyistä moni-

muuttujamenetelmistä. Pääkomponenttianalyysin tuloksena muutamalla uudella muuttujalla (pää-

komponentilla) voidaan kuvata useiden väittämien informaation sisältöjä. Metodin avulla luodaan 

komponentteja, joihin tiivistyy suuri osa muuttujien kokonaisvaihtelusta. Analyysin lähtökohtana 

ovat muuttujien väliset korrelaatiot. Kun muuttujien välillä on voimakasta korrelaatiota ja ne ovat 

käsitteellisesti lähellä toisiaan, voidaan niiden katsoa mittaavan samaa ominaisuutta. Jos korrelaatio 

muuttujien välillä on negatiivinen, väittämät mittaavat saman ulottuvuuden eri ääripäitä. 

 

Analyysin tuloksena syntyneet komponentit on mahdollista tallentaa suoraan pääkomponenttipiste-

muuttujiksi. Vaihtoehtoisesti analyysin tuloksia voidaan käyttää summamuuttujien muodostami-

seen. Metsämuuronen suosittelee pääkomponenttimuuttujien muodostamista suoraan analyysista, 

koska summamuuttujia erikseen luotaessa kadotetaan ”hienojakoista tietoa”. Tätä perustelua koh-

taan Jokivuori ja Hietala esittävät kuitenkin kritiikkiä. He pitävät manuaalista summamuuttujien 

luontia menettelytapana vain yhtenä tutkijan valitsemista toimintastrategioista. Tässä tutkimuksessa 

muuttujarakenteen hienojakoisuus ei ollut tutkimuksen polttopisteessä. Lisäksi suoraan analyysista 

muodostettaviin faktoripistemuuttujiin liittyy ongelmia. Faktoripistemuuttujista suoraan muodoste-

tut pääkomponentit sisältävät useita erisuuruisia painotuksia monesta eri muuttujasta ja niiden sisäl-

lön käsitteellistäminen voi tuottaa tutkijalle ongelmia. Manuaalisesti muodostettujen summamuuttu-

jien etuna voi pitää sitä, että ne latautuvat vain analyysin kärkilatauksista. Keskiarvomenetelmällä 

rakennetuista summamuuttujista löytyy aina asteikon keskipiste. Tätä voidaan analyyseissa käyttää 

rajalinjana, kun arvioidaan onko esimerkiksi opiskelun tavoitesitoutumisen taso keskipisteen ala- 

vai yläpuolella. (Heikkilä 2010, 243–248; Jokivuori & Hietala 2007, 89–90, 100–104; 116–117.) 

 

Monimuuttujamenetelmiä käytettäessä jää tutkijan ratkaistavaksi useita erilaisia linjanvetoja. Pää-

komponenttianalyysissa kommunaliteettien raja-arvona pidettiin 0.5. Pääkomponenttien ominaisar-

von raja-arvona pidettiin 1:tä. (Metsämuuronen 2002c, 23.) Yksikään pääkomponenteista ei alitta-

nut reliabiliteetin 0.6 raja-arvoa (Jokivuori & Hietala 2007, 103–104, vrt. Heikkilä 2010, 187). Fak-

torianalyysit kattavat joukon erilaisia menetelmiä, joista yksi on pääkomponenttianalyysi. Näiden 

menetelmien käyttöön riittävästä vastaajamäärästä on olemassa toisistaan selvästi poikkeavia tulkin-
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toja. Tässä tutkimuksessa metodin käytön yleisten edellytysten katsottiin täyttyvän, vaikka vastauk-

sia saatiinkin vain 121 opiskelijalta. (Gorsuch 1983; vrt. esim. Cattel 1978; Guilford 1954). 

 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi oli toinen tutkimuksessa käytetyistä monimuuttujamenetelmistä. 

Sen avulla voidaan selvittää analyysissa luokittelevaksi muuttujaksi valitun muuttujan efekti. Kun 

analyysissa käytetään ainoastaan yhtä ryhmittelevää muuttajaa, kyseessä on yksisuuntainen varians-

sianalyysi. Silloin ei vielä ole kyse monimuuttujamenetelmästä. Käytettäessä kahta ryhmittelevää 

muuttujaa voidaan puhua kaksisuuntaisesta varianssianalyysista. Tämän monimuuttujamenetelmän 

avulla voidaan selvittää esimerkiksi se, onko eri ikäryhmissä ammatillinen koulutustausta yhteydes-

sä opiskelun tavoitesitoutumiseen. Kaksisuuntainen varianssianalyysi edellyttää mielellään vähin-

tään 20–30 havaintoa jokaisesta tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä. (Metsämuuronen 2002b, 

19–21; Nummenmaa 2004, 224.) 

 

Regressioanalyysi on varianssianalyysien ohella käyttäytymistieteissä eniten sovellettuja tilastollisia 

menetelmiä. Regressioanalyysin avulla voidaan kuvata muuttujien välisiä yhteyksiä sekä samalla 

ennustaa muutosta jossakin muuttujassa, kun toisessa tapahtuu muutos. Analyysissa luodaan mate-

maattinen esitys kuvaamaan x- ja y-muuttujien välistä yhteyttä. Korrelaatiokertoimien avulla on 

mahdollista kuvata kahden muuttujan välisen riippuvuussuhteen voimakkuus. Regressioanalyysin 

avulla on lisäksi mahdollista ennustaa henkilön y-pistemäärä, kun hänen x-pistemääränsä on tiedos-

sa. Sama voidaan tehdä myös toisin päin: x-pistemäärä voidaan ennustaa, mikäli y-pistemäärä on 

tiedossa. Regressioanalyysissa käytettävien muuttujien pitää olla välimatka- ja suhdeasteikon tasoi-

sia, mutta järjestys- ja nominaaliasteikollisetkin muuttujat kelpaavat, mikäli niistä on muodostettu 

ns. dummy-muuttujia. (Nummenmaa 2004, 297–299; Heikkilä 2010, 236–237.) 

 

Regressioanalyysin tuloksena saadaan käytetyn mallin selitysaste (R Square). Mikäli R2-luku on 

itsesäätelyssä 0.45 se tarkoittaa sitä, että mallin muuttujat selittävät yhdessä 45 % itsesäätelyn vaih-

telusta. Regressioanalyysissa β-arvolla (Standardized Coefficients Beta) puolestaan kuvataan selit-

tävien muuttujien suhteellista voimakkuutta. β-arvon yhteydessä esitetty tilastollisen merkitsevyy-

den taso kertoo, onko muuttujan kerroin tilastollisesti merkitsevällä tasolla nollasta poikkeava. (Jo-

kivuori & Hietala 2007, 45–48.) 

 

Tieteellisissä tutkimuksissa kvantitatiivisen analyysin rinnalla voidaan käyttää kvalitatiivista ana-

lyysia. Tällöin puhutaan menetelmätriangulaatiosta. (Alasuutari 1999, 31–32.) Kvalitatiivisella ana-
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lyysin avulla pyritään ymmärtämään ilmiöitä merkityksen tasolla. Laadullisella näkökulmalla voi-

daan avartaa tilastollisen näkökulman ”kapeutta”. Kahden eri tutkimusotteen käyttöä voi perustella 

myös sillä, että pelkästään kvantitatiivisen tutkimusotteen avulla voi olla vaikea saada kattavaa ku-

vaa tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta 2001, 68). Tässä tutkimuksessa kyselyyn liitetyillä 

avoimilla kysymyksillä annettiin tutkittaville mahdollisuus tuoda esiin niitä opiskeluun sitoutumi-

seen liittyviä näkökulmia, joita väittämillä ei kyselyssä sivuttu. Avointen kysymysten vastaukset 

analysoitiin käyttäen hyväksi aineistolähtöistä analyysia ja tyypittelyä analyysimenetelmänä. 

 

Aineistolähtöisessä tutkimuksessa analyysi voi alkaa siten, että ensin aineisto teemoitellaan. Tämän 

jälkeen analyysissa voidaan edetä rakentamalla vastauksista tyyppejä. Tyypittely on yksi kvalitatii-

visen aineiston analyysimetodi, jossa aineisto ryhmitellään materiaalia tiivistäviksi ilmauksiksi. 

Tässä tutkimuksessa opiskelun sitoutumiseen liittyvistä ilmauksista luotiin teemoittelun jälkeen 

yleisiä tyyppejä, jotka kuvasivat opiskelijan sitoutumiseensa liittämien vastauksien ajatuksia. (Esko-

la & Suoranta 2001, 62–63, 174–182.) Tyypittelyssä aineiston sisältämä informaatio on pelkistetys-

sä muodossa. Tämä mahdollistaa tutkijan tekemän merkityksenannon analyysin lopputulokseksi. 

 

 

3.4 Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 

 

Hyvät tieteelliset käytännöt ovat perusta luotettavalle ja eettisesti kestävälle tutkimukselle. Näihin 

käytäntöihin kuuluvat tutkimuksen tekemisen tarkkuus, huolellisuus, avoimuus sekä aiempien tut-

kimustulosten huomioon ottaminen. Hyvät tieteelliset käytännöt ohjaavat tutkijan ratkaisuja hank-

keen suunnittelusta aina tulosten julkaisemiseen saakka. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 

3; Sahlander 2005, 7–9, 63–65.) 

 

Tässä tutkimuksessa eettisiin seikkoihin on kiinnitetty huomiota lupia pyytämällä. Lupa tutkimuk-

sen suorittamiseen Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa saatiin koulutuspäällikkö Sirkka 

Sippolalta. Tämän lisäksi hankittiin kunkin verkkokurssin vetäjältä suostumus kyselyn suorittami-

seen. Verkkokyselyssä käytettyjen väitöstutkimuksien mittaristojen käyttöön saatiin luvat Vesa 

Korhoselta ja Jorma Vainionpäältä. 

 

Tutkimusprosessi eri vaiheineen on pyritty suorittamaan tarkasti ja huolellisesti. Tutkija on myös 

pyrkinyt tutustumaan opinnäytetyön edellyttämässä laajuudessa aihealueeseen liittyvään tutkimuk-



 
 
 

 
39 

  

seen ja teoriaan. Tutkimusprosessista on pyritty tekemään läpinäkyvä selostamalla tutkijan motiive-

ja, taustalla olevaa teoriaa, käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä itse tutkimuksen kulkua. 

 

Internetissä toteutetut kyselyt ovat periaatteessa kenen tahansa tavoitettavissa. Siten on mahdollista, 

että joku muukin kuin kohderyhmän jäsen on päässyt vastaamaan kyselyyn. Lomakkeen täyttämi-

nen on kuitenkin edellyttänyt tietoa tarkasta URL-osoitteesta (Uniform Resource Locator). Verkko-

kyselyn sijaintiosoite ilmoitettiin vain tutkittaville. Kyselyn joutuminen tutkimuspopulaation ulko-

puolisten käsiin ei ole todennäköistä, sillä sitä ei ollut mahdollista tavoittaa esimerkiksi Google-

hakukoneen avulla. Kyselyn vastausaika oli myös rajoitettu. Tämäkin seikan voidaan katsoa vähen-

täneen riskiä tutkimusryhmään kuulumattomien osallistumisesta kyselyyn. 

 

Tutkimuksen eettisiin kysymyksiin kuuluvat tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja luotta-

muksellisuus. Tutkimuksen luonne selvitettiin kohdejoukon oppimisympäristöissä julkaistuilla saa-

tekirjeillä (liite 3). Suostumus tutkimukseen osallistumiseen katsottiin saadun tutkittavilta heidän 

tutustuttuaan saatekirjeeseen ja lähetettyään täytetyn lomakkeen tutkijalle. Tutkittavien intimiteetin 

suojaan kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä tutkimuksessa kysyttiin tutkittavien henkilökohtaiselle 

alueelle meneviä asioita. Tästä syystä kyselyssä ei kerätty henkilötietoja eikä ketään osallistujaa ole 

mahdollista tunnistaa raportissa julkaistuista tutkimustuloksista. (Elgesem 2002; Sharf 1999, Sah-

lander 2005, 67.)  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1 Opiskelun tavoitesitoutumisen kvantitatiivinen analyysi 

 

4.1.1 Verkko-opiskelijakyselyyn osallistuneiden taustatietoja 

 

Tampereen yliopiston palvelimelle tallennetun kyselylomakkeen palautti 122 opiskelijaa. Yhden 

vastaajan osalta saatiin informaatiota vain henkilön sosiodemografisista tiedoista. Tätä lomaketta ei 

otettu mukaan tutkimuksen analyyseihin, koska siinä ei ollut tutkimuksen kannalta olennaista in-

formaatiota. Tutkimuksen analyysi käsitti siten 121 opiskelijan vastaukset. 

 

Kursseilla oli tutkimusajankohtana rekisteröitynä yhteensä 441 opiskelijaa. Vastausprosentiksi 

muodostui 27 %. Tutkimuksen aihe saattoi vaikuttaa vastausaktiivisuuteen. Tutkimuskysymykset 

liittyivät osin henkilökohtaisen ja muilta kätketyn tiedon alueelle. Osalle tutkituista omien opiske-

lumotiivien ja opiskelukokemusten pohtiminen eksplisiittisesti on saattanut tuntua kiusalliselta, 

vaikka tutkittavien identifiointiin liittyviä tietoja ei kyselyssä kerätty. (Zimmerman 1989.) Tarkas-

teltaessa katoa opiskeltavan kurssin olemusta vasten voidaan päätellä, etteivät syyt vastauskatoon 

ole aivan yksioikoisia. Psykologian ja kasvatustieteen teemojen opiskelussa omien ajatusten ekspli-

siittistä reflektointia voi pitää yhtenä osana oppimisprosessia. Mainituilla kursseilla vastaajamäärä 

jäi kuitenkin muita tutkittuja ryhmiä pienemmäksi. Lisätutkimuksella on mahdollista saada katta-

vampi selvitys vastaajakadosta. Tämän tutkimuksen viitekehystä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmu-

kaista laajentaa vastaajakadon lisäselvityksellä, sillä katoa ei voida pitää poikkeuksellisen suurena 

lomaketutkimuksessa. (Heikkilä 2010, 66; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 183–184; Witmer, 

Colman & Katzman 1999.) 

 

Kyselyyn vastanneista 85 % oli naisia, joten sukupuolijakauman osalta vastaajapopulaatio on vino. 

Naisten selvä enemmistö on kuitenkin tavanomaista avoimen yliopiston kursseilla (Rinne, Jauhiai-

nen, Tuomisto, Alho-Malmelin, Halttunen & Lehtonen 2003, 65–66; vrt. Moore 2003, 17). Liki 

kaksi kolmasosaa (60 %) vastanneista otti osaa ensimmäistä kertaa verkkokurssille ja joka kymme-

nes (11 %) oli ollut aiemmin vain kerran joko kokonaan tai osittain verkossa toteutetulla kurssilla. 

Likipitäen yhtä suuri oli niiden opiskelijoiden osuus (10 %), jotka olivat osallistuneet verkkokurssil-

le neljästi tai useammin. Tutkimuksen tulokset kuvastavat siten vähäistä verkko-opiskelukokemusta 
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omaavien naisopiskelijoiden itsesäätelyä ja opiskelun tavoitesitoutumista avoimen yliopiston perus-

opintotasoisilla kursseilla. 

 

Taulukko 4. Kurssien osallistujamäärät ja kyselyyn vastanneet opiskelijat kursseittain. 
 
 
Kurssi 

Kurssin 
opiskelijamäärä 

Kyselyyn  
vastanneet 

Vastaus- 
aktiivisuus 

Kurssin osuus 
vastanneista 

Psykologian perusopinnot, 
monimuoto-opinnot (25) 

 
122 

 
22 

 
18 % 

 
18 % 

Kasvatustieteen perusopinnot, 
monimuoto-opinnot (25 op) 

 
155 

 
27 

 
19 % 

 
23 % 

Tiedotusopin perusopinnot, 
verkko-opinnot (25 op) 

 
83 

 
45 

 
56 % 

 
37 % 

Sosiaalipsykologian perusopinnot,  
verkko-opinnot (25 op) 

 
60 

 
21 

 
35 % 

 
17 % 

Sosiologian perusopinnot,  
verkko-opinnot (25 op) 

 
21 

 
6 

 
29 % 

 
5 % 

YHTEENSÄ 441 121 – 100 % 
 

 

Vastaajat olivat koulutustaustaltaan heterogeeninen joukko. Ammattikoulun tai -kurssin ilmoitti 

suorittaneensa yksi sadasta (1 %). Lukion käyneitä tai ylioppilaaksi lukeneita oli kolmannes tutki-

tuista (32 %). Opistotason ammatillinen koulutus (esim. merkonomi) oli joka kahdeksannella osal-

listujalla (12 %). Suurimman vastaajaryhmän muodostivat korkeakoulutetut opiskelijat, joita oli 

puolet (50 %) vastanneista. Alempi korkeakoulututkinto oli 26 %:lla ja ylempi 24 %:lla tutkituista. 

Pieni vähemmistö (4 %) sijoitti itsensä koulutustaustassa ryhmään ”muu koulutus”. Tämä ryhmä 

käsitti parhaillaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa jo opiskelevia sekä myös muihin kuin 

edellä lueteltuihin koulutusryhmiin kuuluvia. 

 

Kyselyyn osallistuneista suurin osa (58 %) oli ennen kurssin alkua suorittanut korkeintaan 25 opin-

topisteen edestä opintoja avoimessa yliopistossa tai yliopistossa. Merkittävällä osalla vastaajista oli 

siten taustanaan vain vähäistä kokemusta avoimessa yliopistossa tai yliopistossa opiskelusta, vaikka 

korkeakoulutettuja olikin puolet vastanneista. Varsin moni (17) jätti kuitenkin vastaamatta tähän 

kysymykseen. 

 

Kyselyyn osallistuneiden enemmistö (59 %) kertoi olevansa työelämässä. Työttömäksi itsensä luki 

8 % opiskelijoista, mutta tämän lisäksi tilanteekseen ”muun syyn” ilmaisseiden joukossa (9 %) val-

taosa oli työttömäksi katsottavia. Viidennes vastanneista (19 %) ilmoitti, että hänellä on opiskelijan 
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status. Kotona olevat (esimerkiksi kotona lapsia hoitamassa) muodostivat pienen vähemmistön, sillä 

ainoastaan 5 % oli valinnut tämän vaihtoehdon kuvaamaan tilannettaan vastausajankohtana. 

 

Ensisijaisin syy avoimessa yliopistossa opiskeluun oli oman ammatillisen osaamisen täydentäminen 

(32 %). Ammatillisen kompetenssin lisäämiseen välillisesti liittyi myös toinen opiskelulle ilmoitettu 

syy, sillä 28 % vastaajista kertoi tavoitteekseen päästä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Pieni vä-

hemmistö (5 %) kertoi opiskelunsa olevan harrastus. Hieman suurempi joukko pyrki kasvattamaan 

opinnoillaan yleissivistystä (13 %). Muun syyn opiskelulleen ilmoitti 33 vastaajaa (22 %). Suurim-

man osan tästä ryhmästä (18 opiskelijaa) muodostivat parhaillaan korkeakoulussa jo opiskelevat, 

jotka täydensivät opintojaan avoimessa yliopistossa. Kahdeksan opiskelijaa ilmoitti tässäkin ryh-

mässä opiskelusyykseen tavoitteen päästä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Yleisorientaationa 

ammatillisen kompetenssin kartuttamisen tavoite oli jossakin muodossaan esillä kaiken kaikkiaan 

83 %:lla tutkimukseen osallistuneista. 

 

Vastanneiden ikäjakauma oli 19–57 vuotta. Kyselyyn vastanneista alle 23-vuotiaita oli joka viides 

(20 %). Suurimman ikäryhmän muodostivat 23–39-vuotiaat varhaisaikuiset, joita oli puolet (52 %) 

osallistuneista. Keski-ikäisiä eli 40–57-vuotiaita oli 28 %. (Vrt. Moore 2003, 16–17.) Tässä rapor-

tissa esitetyt tulokset painottuvat siten varhaisaikuisten ja sitä nuorempien opiskelijoiden opiskelun 

tavoitesitoutumiseen verkko-opiskelussa. 

 

Kuten edellä todettiin, tutkituista opiskelijoista valtaosa tavoitteli opinnoillaan ammatillisen kompe-

tenssin kartuttamista. Kun tämä tieto yhdistetään vastaajien ikäjakaumiin, voidaan havaita, että kes-

ki-ikäisten kohdalla pyrkimys koulutuksen avulla saavutettavaan ammatilliseen kompetenssin kar-

tuttamiseen alkaa hiipua. Keski-iän saavuttaneista 71 %:lla oli opiskelussaan ammatillisen kompe-

tenssin kartuttamisen tarkoitus. Tätä nuorempien ryhmissä sen sijaan 87 % ilmoitti opiskelutavoit-

teen liittyvän ammatillisen osaamisen kartuttamiseen jollakin tavalla. Tämä havainto ylsi tilastolli-

sesti melkein merkitsevälle tasolle (p=0.040). Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimusten mukaan 

avoimen yliopiston opiskelulla on oppijoille välineellinen merkitys, joskin opiskelun itseisarvoiset 

merkitykset ovat yhteydessä monimutkaisella tavalla tämän merkityksen kanssa. (Mäkinen 2003, 

31; Peltonen & Ruohotie 1992, 19; Rinne, Jauhiainen, Tuomisto, Alho-Malmelin, Halttunen & Leh-

tonen 2003, 51–53.) Opiskelun ammatillinen ja akateeminen orientaatio näyttävät keski-ikään tul-

taessa vähenevän. Tästä voi päätellä, että opiskelijan iän kasvaessa opiskelun henkilökohtaisen 

orientaation merkitys kasvaa (vrt. Beaty, Gibbs & Morgan 2005). 
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Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, onko olemassa jokin erityinen syy suorittaa opintoja nimenomaan 

verkossa. Joka viides vastaaja (20 %) ilmoitti, ettei ollut mitään erityistä syytä suorittaa opintoja 

verkko-opintoina. Tämän lisäksi liki joka kymmenes (9 %) kertoi, että parhaillaan opiskeltava kurs-

si oli tarjolla vain verkko-opintoina. Verkko-opiskelumahdollisuuden merkityksestä kertoo kuiten-

kin tieto siitä, että 40 % tutkittavista ilmoitti asuinpaikan etäisyyden erityiseksi syyksi suorittaa 

opintoja nimenomaan verkossa. Kolmasosa vastanneista (31 %) kertoi muun syyn verkko-opiske-

luunsa. Tässä ryhmässä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tämä muu syy liittyi nimenomaan 

opiskelumuodon ajasta tai paikasta riippumattomuuteen. Frekvenssien perusteella valtaosa vastaa-

jista (71 %) näki verkko-opiskelun opiskelumuotona opiskelunsa mahdollistajana. 

 

Opiskelun haastavuutta kartoitettiin usean mittarin avulla. ”Luotan siihen, että opin myös opintojeni 

vaikeimmat asiat” väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä oli 71 % tutkituista. Tämän 

lisäksi reilu kolmannes (37 %) opiskelijoista odotti saavansa erinomaisia arvosanoja opinnoistaan. 

Valtaosa (69 %) opiskelijoista myös ilmoitti, ettei pitänyt kurssinsa etenemistahtia itselleen liian 

nopeana. Opiskelun sopivasta haasteellisuudesta antaa myös viitteitä virtauskokemuksen eli flow-

ilmiön esiintyminen oppijoilla. Virtauskokemus (flow) mahdollistuu, mikäli opiskelun haastavuu-

den ja oppijan kykyjen välillä vallitsee tasapaino. Tutkituista liki puolet (48 %) ilmoitti ajoittain 

tempautuvansa mukaan opiskeluun niin, että kaikki muu ulkopuolinen väistyy omassa toiminnassa 

syrjään. Flow-kokemus merkitsee myös sitä, että opiskelusta on koettu saatavan suoraa ja välitöntä 

palautetta menestyksestä asetettuihin tavoitteisiin pyrittäessä. (Nakamura & Csikszentmihalyi 

2002.) Esitetyt tulokset kertovat myös siitä, että opiskeluun liittyvät haasteet, opiskelijoiden odo-

tukset ja kokemus omasta menestyksestä kohtasivat tutkituilla verkkokursseilla. 

 

 

4.1.2 Pääkomponenttien muodostaminen 

 

Pääkomponenttianalyysin avulla on mahdollista tiivistää likert-asteikollisten muuttujien informaa-

tiota muutamien pääkomponenttien avulla (Metsämuuronen 2002c, 19). Analyysin alustavana toi-

menpiteenä muuttujarakennetta tarkasteltiin visuaalisesti käyden läpi väittämien frekvenssit. Muut-

tujat A11 ja A39 olivat tarkastelun perusteella kaksihuippuisia, sekä muuttujat A7 ja A12 oikealle ja 

A5 ja A14 vasemmalle vinoja. Testattaessa näitä muuttujia vielä pääkomponenttianalyysissa niiden 

lataukset jäivät alle 0.5. Edellä mainituista syistä kyseiset muuttujat pudotettiin pois jatkoanalyy-
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seista. Muuttujarakenteen tarkastelussa kaikki muuttujat eivät täysin täyttäneet normaalijakauman 

ehtoja huipukkuus- ja vinousarvojen osalta. Kolmogorov-Smirnov -testin mukaan yksikään muuttu-

jista ei täyttänyt multinormaalijakauman ehtoja (Sig. > 0.05). Mainittu testi on kuitenkin varsinkin 

pienillä otoksilla melko konservatiivinen osoittaen melko helposti, että jakauma poikkeaa normaa-

lista. Normaalijakauman ehtojen tiukkaa täyttymistä ei pidetty kriittisenä tekijänä pääkomponentti-

analyysin käytölle, koska tämä analyysitapa ei ole kovin herkkä normaalijakauman poikkeamille. 

(Heikkilä 2010, 193–194, 212–213, 235, 237; Metsämuuronen 2002c, 17). 

 

Pääkomponenttianalyysin tavoitteena on saada luotua teoreettisesti pätevät ja samalla selitysasteel-

taan korkeat pääkomponentit. Analyyseissa käytettiin hyväksi varimax-rotaatiota, joka ei salli muut-

tujien välisiä korrelaatioita (Jokivuori & Hietala 2007, 95). Analyysissa pudotettiin pois ne muuttu-

jat, jotka eivät rotatoidussa komponenttimatriisissa yltäneet 0.5 suuruiseen lataukseen (Jokivuori & 

Hietala 2007, 100–101). Ominaisarvon raja-arvoksi määritettiin 1. Kaiser-Meyer-Olkin-testisuureen 

(KMO) oli teoreettisesti mielekkäät pääkomponentit muodostaneella ratkaisulla 0.810. Korrelaatio-

matriisi oli tämän tuloksen mukaan sovelias pääkomponenttianalyysille. Barlettin sfäärisyystestin 

tulos ylsi hyväksyttävälle tasolle (p=0.000). (Jokivuori & Hietala 2007, 93–99; Metsämuuronen 

2002c, 21, 23–24, 27.) Alhaisin mukaan otetun muuttujan kommunaliteetti oli 0.540. Suoritettujen 

analyysien lopputuloksena saatiin muodostettua 9 pääkomponentin ratkaisu, jossa muuttujien yhtei-

nen selitysaste oli 70 % (liite 5). 

 

Pääkomponentit muodostettiin laskemalla manuaalisesti yli 0.5 kärkilatauksista summamuuttujat 

(Jokivuori & Hietala 2007, 101). Ennen summamuuttujien muodostamista analysoitiin vielä muut-

tujien homogeenisuutta. Reliabiliteettianalyysissa kaikki muuttujat ylittivät asetetun 0.6 raja-arvon. 

(Jokivuori & Hietala 2007, 103–104, vrt. Heikkilä 2010, 187.) Pääkomponenttien nimeämisessä 

sovellettiin itsesäätelyn osalta osin alkuperäisen ILS-mittariston ryhmittelyä (Vermunt & Van Rijs-

wijk 1988). Nämä komponentit latautuivat kuitenkin eri muuttujista. Muutoin pääkomponenttien 

nimeämisessä käytettiin hyväksi tutkimuksen viitekehyksessä kuvattua teoriaa. Liitteessä 6 on ku-

vattu komponenttien muuttujarakenne, kommunaliteetit, muuttujien lataukset ja reliabiliteetit. 

 

Vaikka vain viiden ensimmäisen pääkomponentin ominaisarvo muodostui korkeaksi (ominaisarvo 

2:n tuntumassa tai sen yläpuolella), pääkomponentteihin otettiin mukaan kaikki yli 1 ominaisarvon 

ylittäneet komponentit (liite 5). Näin muuttujien yhteinen selitysaste saatiin nousemaan korkeaksi. 

Tälle ratkaisulle voi löytää perusteen tutkittavina olleiden ilmiöiden keskinäisten yhteyksien komp-
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leksisesta luonteesta. Useita eri tekijöitä kuvaavien pääkomponenttien avulla on mahdollista piirtää 

kuvaa eri muuttujien keskinäisistä suhteista. Tosin tässä ratkaisussa jouduttiin tyytymään kahden 

pääkomponentin osalta vain kahdesta muuttujasta muodostettuun komponenttiin. Korkean ominais-

arvon lisäksi pääkomponentin laatuun voidaan liittää myös sen sisältämien muuttujien määrä, joten 

tutkijan tekemää ratkaisua voi pitää analyysin kannalta moniulotteisena. 

 

Taulukko 5. Pääkomponenttimuuttujien vaihteluväli, keskiarvo ja keskihajonta. 
 
 N Minimi Maksimi Keskiarvo  Keskihajonta 
Fac1 Negatiiviset opiskeluemootiot 
Fac2 Tavoitesitoutuminen opiskelussa 
Fac3 Oppimisen itsesäätelyn puute 
Fac4 Kiinnostus opiskeluun 
Fac5 Oppimisen sisällön itsesäätely 
Fac6 Sosiaalinen läsnäolo opiskelussa 
Fac7 Oppimisprosessin itsesäätely 
Fac8 Oppimistulosten itsesäätely 
Fac9 Volitio opiskelussa 

121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 

1 
1 
1 

1.5 
1 
1 

1.3 
1 
1 

5 
5 

4.8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2.24 
3.68 
2.70 
3.75 
3.13 
3.09 
3.14 
3.77 
3.08 

0.96 
0.77 
0.87 
0.81 
0.97 
0.91 
0.90 
0.91 
1.09 

 

 

Keskihajonta kuvaa tunnuslukuna sitä kuinka hajallaan muuttujien arvot ovat keskiarvoon nähden. 

Taulukosta 5 voidaan havaita, että keskihajonnaltaan pienin pääkomponentti oli tavoitesitoutuminen 

opiskelussa (0.77) ja suurin volitio opiskelussa (1.09). Volitio opiskelussa sai muodostetuista pää-

komponenteista vaatimattomimman latauksen (ominaisarvo 1.007) ja sen keskihajonta oli selvästi 

suurin komponenteista. (Ks. liite 5.) 

 

 

Kuvio 4. Negatiivisen opiskeluemootioiden pääkomponentin frekvenssit. 
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Selvästi voimakkaimman latauksen pääkomponenttianalyysissa sai negatiiviset opiskeluemootiot 

(ominaisarvo 9.312). Kuviosta 4 käy ilmi, että opiskeluemootioiden frekvenssit painottuvat asteikon 

keskiarvon alapuolelle eli negatiivisten opiskeluemootioiden puuttumisen puolelle (keskiarvo 2.24). 

Merkittävälle osalle opiskelijoista on kehittynyt emotionaalisia kontrollistrategioita, joiden avulla 

he pystyvät kontrolloimaan opiskeluun liitettyjä tunnetilojaan (Kuhl 1984). Näillä opiskelijoilla 

positiiviset opiskeluemootiot toimivat myös minäpystyvyyden mahdollistajina (Lehtinen, Kuusinen 

& Vauras 2007, 190–197). Kuviosta voidaan havaita, että osa opiskelijoista kuitenkin kokee merkit-

tävästi negatiivisia emootioita. Heidän kohdallaan volition merkitys korostuu, koska volitiota tarvi-

taan juuri silloin, kun oppijalla on emootioiden hallintaan liittyviä haasteita, jotka voivat olla estee-

nä asetetuille opiskelutavoitteille. (Järvenoja & Järvelä 2006; Kuhl 1985; O’Regan 2003.) 

 

 

Kuvio 5. Opiskelun tavoitesitoutumisen pääkomponentin frekvenssit. 

 

 

Opiskelun tavoitesitoutumisen mittari sai pääkomponenttianalyysissa voimakkaan latauksen (omi-

naisarvo 3.400). Opiskelun tavoitesitoutumisen tasossa (keskiarvo 3.68) opiskelijat olivat selvästi 

demarkaatiolinjan (likert-asteikon keskikohdan) yläpuolella. Pääkomponentin frekvensseistä voi-

daan päätellä, että valtaosa opiskelijoista on tehnyt ns. opiskelusopimuksen eli asettanut itselleen 

selviä opiskelutavoitteita (Beaty, Gibbs & Morgan 2005.) Opiskelijat ovat keskimäärin selvästi si-

toutuneita asettamiinsa opiskelutavoitteisiin. Tämän mittarin äärilaidasta löytyy muutamia yleisestä 

trendistä selvästi poikkeavia yksilöitä. Heidän osallaan saattaa olla kyse joko opiskelutavoitteiden 

asettamisen puuttumisesta, orientaation tai motivoitumisen ongelmista. Heillä opiskelun arvo ei ole 

noussut opiskeluun sitoutumista nostavaksi tekijäksi (Eccles 1983). 
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Kuvio 6. Oppimisen itsesäätelyn puutteen ja opiskelun kiinnostuksen pääkomponenttien frekvenssit. 

 
 
Oppimisen itsesäätelyn puute ja kiinnostus opiskeluun olivat lataukseltaan pääkomponenttianalyy-

sissa huippuluokkaa (ominaisarvot 2.374 ja 2.362). Oppimisen itsesäätelyn puutteen osalta opiskeli-

jat sijoittuvat keskimäärin hieman demarkaatiolinjan yläpuolelle (keskiarvo 2.70). Opiskelijoilla on 

siten keskimäärin vajetta oppimisensa itsesäätelyssä, mutta tämä piirre myös erottelee opiskelijat 

toisistaan. Merkittävä osa opiskelijoista sijoittui selvästi joko asteikon ala- tai yläpuolelle. Oppimi-

sen itsesäätelyn puutteessa näyttää siten olevan jonkinasteista polarisoitumista. Valtaosa opiskeli-

joista oli selvästi kiinnostunut opiskelustaan, sillä he sijoittuivat keskimäärin selvästi demarkaatio-

linjan yläpuolelle (keskiarvo 3.75). Vain vähäistä kiinnostusta opiskeluunsa osoittaneiden määrä jäi 

varsin vaatimattomaksi. Tästä voidaan päätellä, että opiskelijoiden toimintaa verkkokursseilla sä-

vyttää pääosin sisäinen motivaatio. (Ruohotie 1996, 212.) 

 

 
Kuvio 7. Oppimisen sisällön itsesäätelyn pääkomponentin frekvenssit. 
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Pääkomponenttianalyysissa oppimisen sisällön itsesäätely ylsi myös lataukseltaan korkealle tasolle 

(ominaisarvo 1.959). Tarkasteltaessa tämän komponentin frekvenssejä (kuvio 7) voidaan havaita, 

että opiskelijat ovat keskimäärin (keskiarvo 3.13) selvästi kyvykkäitä oppimisensa sisällön itsesää-

telyyn. Toisin kuin oppimisen itsesäätelyn puutteessa, tämän tekijän osalla ei esiintynyt voimakasta 

polarisoitumista. Opiskelijat jakautuivat koko lailla tasaisesti oppimisen sisällön itsesäätelyssä. 

 

 

4.1.3 Pääkomponenttien korrelaatio- ja regressioanalyysin tuloksia 

 

Tutkimuskysymysten taustoittamiseksi analysoitiin kärkilatauksista muodostettujen pääkomponent-

tien keskinäisiä korrelaatioita sen selvittämiseksi, millainen korrelaatio on riippumattomien muuttu-

jien (taustatekijät) ja riippuvan muuttujan (tavoitesitoutuminen opiskelussa) välillä. Analyysissa 

käytettiin parametrisena testinä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa, joka ilmoittaa kahden 

muuttujan välisen lineaarisen yhteyden voimakkuuden (Nummenmaa 2004, 267–271). 

 

Taulukko 6. Kärkilatauksista muodostettujen pääkomponenttien keskinäiset korrelaatiot. 

 
 Fac1 Fac2 Fac3 Fac4 Fac5 Fac6 Fac7 Fac8 

Fac1         

Fac2  –.420**        

Fac3  .432** –.329**       

Fac4  –.265** .340** –.290**      

Fac5 –.282** .215* –.231**   .486**     

Fac6  –.311** .152 .148 .163 .237**    

Fac7 –.241** .327* –.135 .487** .431** .135   

Fac8 –.406** .257** –.298** .354** .486** .109 .351**  

Fac9 –.487** .422** –.320** .347** .381** .423** .204** .184* 

 
** Korrelaatio on merkitsevä tasolla 0.01 (kaksisuuntainen) 
* Korrelaatio on merkitsevä tasolla 0.05 (kaksisuuntainen) 

 

 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin on normeerattu siten, että sen arvot vaihtelevat –1:n ja 

+1:n välillä. Tulomomenttikorrelaatiokertoimen arvon ollessa lähellä +1 se merkitsee sitä, että 

muuttujien välillä on voimakas positiivinen korrelaatio: toisen muuttujan arvon kasvaessa kasvaa 



 
 
 

 
49 

  

toisenkin muuttujan arvo. Sama logiikka pätee korrelaatiokertoimen negatiivisiin arvoihin: toisen 

muuttujan arvon kasvaessa pienenee toisen muuttujan arvo. Kertoimen arvo 0 ilmaisee, ettei muut-

tujien välillä ole lineaarista riippuvuutta. Muuttujan selitysaste saadaan laskemalla korrelaatioker-

toimesta siten, että sen korrelaation arvo korotetaan toiseen potenssiin. (Heikkilä 2010, 91–92.) 

 

Korrelaatioanalyysissa negatiivisilla opiskeluemootioilla sekä oppimisen itsesäätelyn puutteella 

oli negatiivinen korrelaatio opiskelun tavoitesitoutumiselle tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Näi-

den pääkomponenttien negatiivisten arvojen kasvaessa kasvaa opiskelun tavoitesitoutumisen taso. 

Toisin sanoen, mitä vähemmän oppijalla on negatiivisia opiskeluun liitettyjä emootioita tai oppimi-

sen itsesäätelyn puutetta, sitä korkeammalla tasolla on opiskelun tavoitesitoutumisen taso. Ainoas-

taan sosiaalinen läsnäolo opiskelussa komponentilla ei ollut tilastollisesti merkitsevällä tasolla ole-

vaa korrelaatiota opiskelun tavoitesitoutumiselle. Opiskeluemootiot ja oppimisen omaehtoinen sää-

tely ovat yhteydessä opiskelijan reflektioon ja niiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan 

liittyvän opiskeluun sitoutumiseen. (Vrt. Korhonen 2003, 86, 178.) Kaikkein voimakkain selitysaste 

oli korrelaatioanalyysin mukaan volitio opiskelussa pääkomponentilla (18 %). Tämäkin havainto on 

samansuuntainen aiempien tutkimusten tulosten kanssa, joiden mukaan tavoitesitoutuminen toimii 

sekä suorituksen kausaalisena että välittävänä tekijänä (Latham & Locke 1991). 

 

Lineaarisen regressioanalyysillä on mahdollista selvittää kahden tai useamman selittävän muuttu-

jan vaikutusta selitettävään muuttujaan eli tässä tapauksessa opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon. 

(Jokivuori & Hietala 2007, 40.) Regressioanalyyseissa sovellettiin pakottavaa (enter) menetelmää, 

koska tutkija pystyi jo ennakolta määrittelemään malliin mukaan tulevat muuttujat (Nummenmaa 

2004, 297, 305). Analyysin ulkopuolelle jätettiin edellä korrelaatioissa alle tilastollisen merkitse-

vyystason jäänyt komponentti sosiaalinen läsnäolo opiskelussa, koska se ei juuri nostanut pääkom-

ponenttien selitysastetta. Pääkomponenttien yhteinen selitysaste oli 31 % opiskelun tavoitesitoutu-

miselle. Selitysastetta voidaan pitää käyttäytymis- ja ihmistieteellisessä tutkimuksessa hyvänä (Jo-

kivuori & Hietala 2007, 46). F-testin mukaan tulos on erittäin merkitsevällä tasolla (Sig.=0.000) eli 

malli selittää hyvin tavoitesitoutumista opiskeluun (p<0.001). 

 

Selittävien pääkomponenttien keskinäistä suhteellista vaikutusvoimakkuutta kuvaa β-arvo (Standar-

dized Coefficients Beta). Kaikkein voimakkaimmaksi selittäväksi tekijäksi nousi volitio opiskelussa 

(β-arvo= 0.254, p=0.010). β-arvo 0.254 merkitsee sitä, että volition yhden asteikon kasvu lisää 

opiskelun tavoitesitoutumista neljänneksen standardiyksikön verran. Toisin sanoen, kun volition 
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taso opiskelussa kasvaa yhden yksikön, niin samalla kasvaa opiskelun tavoitesitoutumisen taso 

1.254 kerrannaisena. (Jokivuori & Hietala 2007, 48–49.) 

 

Oppimisprosessin itsesäätely jäi suhteelliselta voimakkuudeltaan selvästi volitiosta (β-arvo= 0.195, 

p=0.040). Negatiiviset opiskeluemootiot (β-arvo= -0.180, p=0.075) eivät enää yltäneet tilastollisesti 

merkitsevälle tasolle pääkomponenttien suhteellisen vaikutusvoiman tarkastelussa. Muut analysoi-

dut pääkomponentit eivät olleet analyysissa lähelläkään tilastollisen merkitsevyyden tasoa. (Joki-

vuori & Hietala 2007, 48–49.) 

 

Regressioanalyysia jatkettiin tutkimalla opiskelijoiden sosioekonomisen taustan ja muiden kerätty-

jen tietojen merkitystä opiskelun tavoitesitoutumiselle. Näissä analyyseissa opiskelijan ikä ei nous-

sut opiskelun tavoitesitoutumisen tasoa selittäväksi tekijäksi. Vastaajien korkeakoulutustaustalla ei 

myöskään ollut merkitystä opiskelun tavoitesitoutumiselle. Sen sijaan aiempi opiskelu avoimessa 

yliopistossa tai yliopistossa vähintään 25 opintopisteen edestä selitti opiskelun tavoitesitoutumista 

(selitysaste 4 %), joskin tämä havainto ei F-testin mukaan yltänyt tilastollisesti merkitsevälle tasolle 

(p=0.090). Aiemmalla verkko-opiskelukokemuksella ei myöskään ollut merkitystä tutkittavalle il-

miölle. Sitä ei selittänyt myöskään erityinen syy suorittaa opintoja verkossa. 

 

Opiskeltavista kursseista muodostettiin vielä regressioanalyysia varten dummy-muuttujat siten, että 

verkko-opintoina suoritettavat kurssit (sosiologia + sosiaalipsykologia ja tiedotusoppi) muodostivat 

oman ryhmänsä ja monimuoto-opintoina suoritettavat kurssit (psykologia ja kasvatustiede) omansa. 

Kurssin toteuttamistavasta ei löytynyt yhteyttä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon tilastollisesti 

merkitsevällä tasolla. 

 

Analyysia jatkettiin selvittämällä volition ja opiskelijan sosioekonomisten taustatietojen välistä yh-

teyttä. Vastaajan iällä oli 3 % selitysaste volitiolle. Tämä havainto ylsi F-testin mukaan tilastolli-

sesti merkitsevälle tasolle (p=0.045). Kyky säädellä ja ylläpitää oppimismotivaatiota eli volitionaa-

liset kontrollistrategiat näyttävät kehittyvän iän mukana. Vastaajan korkeakoulutustausta tai aiempi 

verkko-opiskelukokemus eivät kuitenkaan olleet yhteydessä volitioon. Opiskelun ammatillisen 

kompetenssin kartuttamisen tarkoitus jäi selitysasteeltaan vaatimattomaksi (2 %), eikä yltänyt tilas-

tollisesti merkitsevälle tasolle (p=0.089). Erityinen syy suorittaa opintoja verkossa ei analyysin mu-

kaan ollut myöskään yhteydessä volitioon. 
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Regressioanalyysia siirryttiin seuraavaksi voimakkaimman faktorilatauksen saaneella negatiivisten 

opiskeluemootioiden pääkomponentin analyysiin. Vastaajan iällä oli tälle pääkomponentille 7 % 

selitysaste (F-testi p=0.003). Sen suhteellinen voimakkuus eli β-arvo oli –0.270 (p=0.003). Opiske-

lijan iän kasvaessa negatiivisten opiskeluemootioiden määrä laskee yli neljänneksen yhtä iän stan-

dardiyksikköä kohden. Vastaajan korkeakoulutausta selitti 3,5 % edestä negatiivisia opiskeluun 

liitettyjä tunteita (F-testi p=0.041). Mikäli vastaajalla ei ollut korkeakoulututkintoa, hänen negatii-

visten opiskeluemootioiden tasonsa oli liki viidenneksen korkeampi kuin korkeakoulututkinnon 

suorittaneilla (β-arvo= 0.186, p=0.041). Opiskelijan elämäkaareen liittyvinä tekijöinä varsinkin ikä 

ja tämän lisäksi aiempi korkeakouluopiskelu ovat yhteydessä opiskeluun liitettyjen emootioiden 

kontrollistrategioiden kehittymiseen. Tutkimustulokset ovat yhdensuuntaisia aiempien tutkimusten 

löydösten kanssa. (Diamond & Aspinwall 2003.) Muilla opiskelijan sosioekonomisilla tekijöillä ei 

analyysissa löytynyt yhteyttä negatiivisiin opiskeluemootioihin. 

 

Oppimisen itsesäätelyn puute sai voimakkaan latauksen pääkomponenttianalyysissa. Opiskelijan 

iällä oli 3 %:n selitysaste oppimisen itsesäätelyn puutteelle (F-testi p=0.051). Iän kasvaessa oppimi-

sen itsesäätelyn puutteen taso laskee. Vastaajan korkeakoulutausta selitti oppimisen itsesäätelyn 

puutetta vielä paremmin, sillä sen selitysaste oli 6 % (F-testi p=0.006). Korkeakoulututkintoa suorit-

tamattomilla verkko-opiskelijoilla oppimisen itsesäätelyn puutteen taso oli neljänneksen korkeampi 

kuin korkeakoulututkinnon suorittaneilla (β-arvo= 0.246, p=0.006). Tämä havainto oli yhdensuun-

tainen aiempien tutkimustulosten kanssa siten, että itsesäätelytaitojen on havaittu kehittyvän triadi-

sissa prosesseissa, joissa ovat osallisena yksilö, käyttäytyminen ja ympäristö (Zimmerman 2000; 

vrt. Vermunt & Verloop 1999). 

 

Verkko-opiskelumuodon selitysaste nousi 9 %:in oppimisen itsesäätelyn puutteessa ja oli siten kor-

keakoulututkinnon merkitystä selvästi suurempi (F-testi p=0.001). Mikäli opiskelija suoritti opinto-

jaan monimuoto-opintoina, oli hänen itsesäätelyn puutteen tasonsa liki kolmanneksen suurempi, 

kuin muilla verkko-opiskelijoilla (β-arvo=0.304, p=0.001). Tämä saattaa selittyä osin sillä, että mo-

nimuoto-opintoina toteutetuille kursseille hakeutuvat opiskelijat ovat tietoisia omista itsesäätely-

strategioihin liittyvistä haasteista ja juuri tästä syystä pyrkivät vähemmän autonomisuutta edellyttä-

ville ja enemmän kasvokkaista vuorovaikutusta sisältäville kursseille. (Artino 2008; Bandura 1991; 

Korhonen 2003, 232; Vermunt & Verloop 1999.) Muut tutkitut muuttujat eivät analyysin mukaan 

olleet yhteydessä oppimisen itsesäätelyn puutteen tasoon tilastollisesti merkitsevällä tasolla. 
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Kiinnostus opiskeluun sai pääkomponenttianalyysissa voimakkaan latauksen. Ikä ei analyysissa 

noussut erityisen merkittäväksi tekijäksi, sillä sen selitysaste oli 4 % (F-testi p=0.034). Muilla so-

sioekonomisilla tekijöillä ei ollut merkitystä kiinnostuksen tasoon. Verkko-opiskelulla opiskelu-

muotona oli sen sijaan merkitystä kiinnostuksen tasolle, sillä kysymys ”Onko Sinulla jokin erityi-

nen syy suorittaa opintoja nimenomaan verkko-opintoina” nousi kiinnostuksen selitysaste 5 %:n 

tasolle (F-testi 0.012). Mikäli opiskelijalla oli jokin erityinen syy suorittaa opintoja nimenomaan 

verkossa, oli hänen kiinnostuksensa tasonsa korkeampi kuin muilla opiskelijoilla (β-arvo=0.227, 

p=0.012). Tätä tulosta saattaa selittää se, että valtaosa vastaajista (71 %) näki verkko-opiskelun 

opiskelumuotona opiskelunsa mahdollistajana ja sisukkaina sekä kiinnostuneina opiskelustaan he 

käyttävät tätä mahdollisuutta opiskelutavoitteidensa saavuttamiseen (vrt. Korhonen & Väliharju 

1995; Kobasa 1982; Orr & Westman 1990, 75). 

 

Regressioanalyyseja jatkettiin vielä muilla pääkomponenteilla. Oppimisen sisällön itsesäätelyssä 

iällä oli hieman merkitystä (selitysaste 3 %), joskin tämä tulos oli tilastollisen merkitsevyyden ra-

jamailla (F-testi p=0.055). Verkkokurssin toteutusmuodolla oli jo selvästi enemmän merkitystä, 

sillä sen selitysaste nousi 6 %:in (F-testi p=0.007). Mikäli opiskelija suoritti opintojaan verkko-

opintoina monimuoto-opintojen sijaan, oli hänen oppimisen sisällön itsesäätelyn tasonsa korkeampi 

(β-arvo= 0.244, p=0.007). Oppimisen sisällön itsesäätelyssä autonomisemmat opiskelijat näyttävät 

hakeutuvan suurempaa autonomisuutta ja oppimisen sisällön itsesäätelyn tasoa vaativien opiskelu-

muotojen pariin (vrt. Matikainen & Manninen 2000, 8–9). Muilla analysoiduilla sosioekonomisilla 

tekijöillä ei ollut yhteyttä oppimisen sisällön itsesäätelyyn. Jokin erityinen syy suorittaa opintoja 

nimenomaan verkossa selitti 4 %:n edestä ilmiötä (F-testi p=0.0.39). Mikäli opiskelijalla oli erityi-

nen syy suorittaa opintojaan nimenomaan verkossa, oli oppimisen sisällön itsesäätelyn taso liki vii-

denneksen korkeampi kuin muilla opiskelijoilla (β-arvo=0.188, p=0.039). Oppimisprosessin itse-

säätelyssä opiskelijan taustatietoja analysoitaessa ei löytynyt tilastollisesti merkitsevälle tasolle 

yltäneitä havaintoja. 

 

Oppimistulosten itsesäätelyssä aiemmalla verkko-opiskelukokemuksella oli 4 % selitysaste (F-testi 

p=0.029). Jos opiskelijalla ei ollut aiempaa verkko-opiskelukokemusta, oli hänen oppimistulosten 

itsesäätelyn tasonsa viidenneksen matalampi kuin verkko-opiskelukokemusta omaavilla opiskeli-

joilla (β-arvo= 0.199, p=0.029). Tulos oli yhdensuuntainen toista oppimisympäristön merkitystä 

mitanneen tekijän kanssa. Kurssin toteutusmuodolla oli 3 % selitysaste oppimistulosten itse-

säätelylle (F-testi p=0.045). Mikäli opiskelija opiskeli verkko-opintoina toteutetulla kurssilla moni-
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muoto-opetuksen sijaan, oli oppimistulosten itsesäätelyn tasonsa korkeampi (β-arvo=0.183, 

p=0.045). Tulos on linjassa aiemmin esitetyn oppimisen itsesäätelyn puutteen ja oppimisen sisällön 

itsesäätelyn analyysien yhteydessä saatujen tuloksien kanssa. Oppimistulosten itsesäätelyyn oli yh-

teydessä myös erityinen syy suorittaa opintoja nimenomaan verkossa (selitysaste 4 %) ja se nousi 

kurssin toteutusmuotoa merkittävämmäksi tekijäksi (F-testi p=0.035). Mikäli opiskelijalla oli erityi-

nen syy suorittaa opintojaan nimenomaan verkossa, nousi hänen oppimistulosten itsesäätelyn taso. 

Muuttujan suhteellinen voimakkuus oli liki viidenneksen standardiyksikön verran oppimistulosten 

itsesäätelylle (β-arvo= 0.191, p=0.035). Tätä tulosta selvittänee se, että verkko on toiminut opiske-

lun mahdollistajana (71 %:lle vastanneista) ja opiskelijat näyttävät lähestyvän omaa oppimistaan 

opiskeltavien sisältöjen syvällisen ymmärtämisen (syväorientaatio) tavoitteista (Beaty, Gibbs & 

Morgan 2005; Mäkinen 2003, 31). 

 

Viimeisenä regressioanalyysissa otettiin tarkastelun kohteeksi sosiaalisen läsnäolon pääkomponent-

ti. Aiemmin avoimessa yliopistossa tai yliopistossa suoritetuilla opinnoilla (vähintään 25 opintopis-

tettä) oli 4 %:n selitysaste sosiaaliselle läsnäololle, mutta tämä tekijä ei yltänyt tilastollisesti merkit-

sevälle tasolle (F-testi p=0.089). Sen sijaan opiskeltava kurssin toteutustavalla oli 7 %:n selitysaste 

sosiaalisen läsnäolon komponentille (F-testi p=0.004). Mikäli tällä tekijällä oli merkitystä opiskeli-

jalle monimuoto-opintoina toteutetulla kurssilla, oli sosiaalisen läsnäolon merkitys yli neljänneksen 

korkeampi kuin verkkokurssilla opiskelevilla (β-arvo= 0.258, p=0.004). Kun opiskelija koki so-

siaalisen läsnäolon muita opiskelijoita merkityksellisemmäksi tekijäksi, hän tämän mukaan pyrkii 

valitsemaan ensisijaisesti monimuoto-opintoina toteutetun verkkokurssin. 

 

 

4.1.4 Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tuloksia 

 

Pääkomponenttianalyysin ja regressioanalyysien lisäksi yksittäisiä mittareita tarkasteltiin kaksi-

suuntaisen varianssianalyysilla, jotta saatiin luotua taustaa tutkittavien muuttujien eri yhteyksille. 

Varianssianalyysit suoritettiin opiskelijan ikää vasten, koska sukupuolen osalta analyysin suoritta-

minen ei ollut mielekästä (85 % opiskelijoista naisia). Seuraavassa on esitetty Levenen testin läpäis-

seitä tuloksia. Ensinnä on avattu tulokset, joissa opiskeltava kurssi toimi jaottelevana tekijänä iän 

ohella. Tämän jälkeen on esitetty analyysit, joissa jaottelevana tekijänä toimi opiskelusyy tai aiem-

pien avoimessa yliopistossa tai yliopistossa suoritettujen opintojen määrä iän ohella. Tutkimusra-

porttiin on otettu havainnot, joiden efektikoko η
2 (Partial Eta Squared) nousi 10 %:n tuntumaan tai 
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sen yläpuolelle (Cohen 1988, 283–287). Tulokset on esitetty kussakin ryhmässä efektikoon mukai-

sessa järjestyksessä. 

 

Opiskeltava kurssi jaottelevana tekijänä. Väittämä A30 ”Nautin teoreettisten asioiden opiskelus-

ta” sai kaikkein voimakkaimman efektin. Ikäryhmällä ja opiskeltavalla kurssilla oli yhteisvaikutus 

eli interaktio tämän väittämän kanssa (F=2.446, p=0.014, η2=0.173). Eri kurssien kohdalla oli selviä 

eroja. Kasvatustieteen opiskelijat sijoittuivat analyysissa alhaisimmalle tasolle (keskiarvo 2.85) psy-

kologien opiskelijoiden ollessa korkeimmalla tasolla (keskiarvo 3.64). Trendinä oli, että nuorimpien 

opiskelijoiden ryhmässä (19–28-vuotiaat) oltiin likert-asteikossa neutraalilla tasolla tai jonkin ver-

ran sen yläpuolella (kurssien keskiarvo 3.23). Teoreettisista asioiden opiskelusta nauttimisen tasossa 

oli kohoava trendi ja se oli korkeimmillaan 39–48-vuotiaiden ryhmässä (kurssien keskiarvo 3.69), 

mutta kääntyi 49–58-vuotiaiden opiskelijoilla jälleen laskuun (kurssien keskiarvo 3.60). Iällä on 

tämän analyysin mukaan merkitystä kokemukselle teoreettisten asioiden opiskelusta nauttimiselle. 

 

Edellisen muuttujan lisäksi voimakkaan efektin sai väittämä A26 ”Yhteisyyden tunne muiden opis-

kelijoiden kanssa on lisännyt innostustani opiskeluun”. Tälle muuttujalle oli opiskeltavalla kurssilla 

päävaikutus (F=7.251, p=0.000, η
2=0.172). Kaikkein alhaisimmalla tasolla yhteisyyden tunne opis-

keluinnostusta lisäävä tekijänä oli tiedotusopin opiskelijoilla (keskiarvo 1.73). Psykologian opiske-

lijat sijoittuivat edellisten yläpuolelle (keskiarvo 2.27). Toisen ääripään muodostivat kasvatustieteen 

perusopintoja opiskelevat (keskiarvo 3.22) sekä sosiologian ja sosiaalipsykologian opiskelijat (kes-

kiarvo 2.89). Näiden ääripäiden ero oli selvä, sillä ensinnä mainitut kurssit sijoittuvat selvästi de-

markaatiolinjan (likert-asteikon keskikohdan) alapuolella, kun taas jälkimmäiset olivat selvästi sen 

yläpuolella. Kurssin toteutustavasta ei löytynyt selittävää tekijää tälle ilmiölle. Vaihtelut eri kurs-

sien välillä eivät selittyneet myöskään iän avulla. 

 

Väittämä A46 ”Olen havainnut, että kurssin tavoitteet ovat minulle usein liian laajat, jotta voisin 

hallita ne hyvin” sai myös voimakkaan efektin. Tällä muuttujalla oli päävaikutus opiskeltavalle 

kurssille (F=5.507, p=0.001, η2=0.136). Eniten kurssinsa tavoitteiden hallinnan ongelmia kokivat 

psykologian opiskelijat (keskiarvo 3.09). Tiedotusopin opiskelijat muodostivat toisen ääripään 

(keskiarvo 1.93), sillä heillä oli vähiten ongelmia kurssien tavoitteiden hallinnassa. Sosiologian ja 

sosiaalipsykologian (keskiarvo 2.37) sekä kasvatustieteen opiskelijat (keskiarvo 2.52) sijoittuivat 

edellisten väliin. Kaikkien kurssien keskiarvo 2.37 oli hieman likert-asteikon keskikohdan alapuo-

lella. Tämä merkitsee sitä, että keskimäärin opiskelijoiden käsitys kurssiensa tavoitteiden hallinnan 
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saavuttamattomuudesta ei tutkittujen kurssien osalta painottunut opiskeluongelmien puolelle. Ikä ei 

johdonmukaisesti erotellut opiskelijoita eri kurssien sisällä. Merkille pantavaa kuitenkin on, että 

erot kurssien välillä olivat selvät. Tätä eroa ei selittänyt kurssin toteutustapa. 

 

Kolmen edellä kuvatun väittämän efektikokoja voi pitää suurina (Cohen 1988, 283–287). Kahden 

viimeksi mainitun analyysin kohdalla erot ikäryhmien kohdalla eivät kuitenkaan muodostaneet joh-

donmukaista trendiä. Analyyseista ei saatujen tulosten pohjalta voida tehdä päätelmää siitä, mistä 

havaitut erot kurssien välillä johtuivat. 

 

Opiskeluun liittyvää flow-kokemusta mitattiin väittämä A16 ”Opiskelu tempaa minut ajoittain mu-

kaansa niin, että unohdan ajan kulumisen ja kaiken muun”. Tällä muuttujalla oli päävaikutus opis-

keltavalle kurssille (F=3.824, p=0.012, η
2=0.098). Opiskelun mukaansa tempaamisen tunne oli 

yleinen ilmiönä opiskelijoilla, sillä selvästi yli puolet vastanneista (keskiarvo 3.27) yhtyi tähän väit-

teeseen. Kurssien kohdalla oli tässä kohden merkittäviä eroja, sillä kasvatustieteen opiskelijoista 

vain hiukan yli puolet (keskiarvo 2.63) ilmoitti kokeneensa flow-kokemuksen. Muiden kurssien 

osallistujista sen sijaan selvä enemmistö tempautui ajoittain opiskeluun niin, että kaikki muu unoh-

tuu. Opiskelijoista sosiologian ja sosiaalipsykologian (keskiarvo 3.70) sekä psykologian opiskelijat 

(keskiarvo 3.64) kokivat eniten opiskeluun liittynyttä flowta. 

 

Opiskelusyy oppijoita jaottelevana tekijänä. Väittämiä analysoitiin seuraavaksi siten, että oppijan 

ikä sekä opiskelusyy toimivat jaottelevina tekijöinä. Analyyseissa voimakkaimman efektin sai väit-

tämä A22 ”Jään usein pohtimaan tieteellisten tekstien herättämiä ajatuksia sekä niiden keskinäisiä 

kytkentöjä”. Tällä muuttujalla oli päävaikutus opiskelijan iälle (F=4.367, p=0.006, η2=0.114). Ikä 

toimi opiskelijoita erottelevana tekijänä siten, että alhaisimmalle tasolle jäivät 19–28-vuotiaat (kes-

kiarvo 3.17) ja kaikkein korkeimmalla tasolla olivat 49–58-vuotiaat (4.10). Kun opiskelijoiden eroja 

tarkasteltiin opiskelusyytä vasten, erot olivat selvästi vähäisempiä. Korkeimmalla tasolla olivat 

opiskelijat, jotka täydensivät ammatillista osaamistaan (keskiarvo 3.62), mutta tutkintotavoitteiset 

opiskelijat eivät jääneet merkittävästi tämän tason alapuolelle (keskiarvo 3.46). Kaikkien opiskeli-

joiden keskiarvo oli 3.51. Tämän mukaan opiskelijoilla oli keskimäärin opiskelun syväorientaation 

pyrkimystä, sillä he sijoittuivat selvästi demarkaatiolinjan (likert-asteikon keskikohdan) yläpuolelle 

(Mäkinen 2003, 31). Iällä oli yhteys opiskelun syväorientaatioon siten, että oppijan iän kasvaessa 

kasvaa myös opiskeltavien sisältöjen syvällisen ymmärtämisen pyrkimys. Tämän puolestaan on 
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mahdollista liittää oppimistulosten itsesäätelyyn, jota voi pitää osana oppimistulosten sisäistettyä 

säätelyä. (Vrt. Ryan & Deci 2000.) 

 

Oppimisen sisällön itsesäätelyyn liittyvällä väittämällä A42 ”Jos en ole ymmärtänyt opiskeltavaa 

tekstiä kovin hyvin, olen etsinyt lisäksi muita aiheeseen liittyviä julkaisuja” oli päävaikutus opiske-

lusyylle (F=2.886, p=0.026, η2=0.102). Vertailuun kelvollisen volyymin saavuttaneista opiskelijois-

ta korkeimmalla tasolla olivat tutkintotavoitteiset opiskelijat (keskiarvo 3.37). Heidän alapuolelleen 

sijoittuivat ammatillista osaamistaan täydentäneet opiskelijat (keskiarvo 2.95). Kaikkien opiskeli-

joiden keskiarvo opiskelusyytä vasten oli 3.09 tässä oppimisen sisällön itsesäätelyä mittaavassa 

väittämässä. Selvästi keskiarvon alapuolelle jäivät ne opiskelijat, joiden tavoitteena oli oman yleis-

sivistyksensä lisääminen (2.53). Tämän mukaan niillä opiskelijoilla, joilla on opiskelussaan omaan 

pätevöitymiseen liittyvä tavoite, tämän tavoitteen merkitys kasvaa iän myötä. Oppimisorientaatioi-

den perspektiivistä tarkastellen tulos viittaa siihen, että näillä opiskelijoilla on opiskelussaan syvä-

orientaatioon viittaava piirre (Mäkinen 2003, 31). 

 

Opinnoissa menestymiseen keskeisenä tekijänä liittyy saavutusorientaatio (Mäkinen 2003, 31). Tätä 

mittaava opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvällä väittämällä B4 ”Olen menestynyt opinnoissani” 

oli päävaikutus opiskelusyylle (F=2.698, p=0.035, η
2=0.096). Opiskelijat kokivat keskimäärin me-

nestyneensä opinnoissaan, sillä kaikkien opiskelijoiden keskiarvo oli 3.69. Vertailuun kelvollisen 

volyymin saavuttaneista opiskelijoista korkeimmalla tasolla olivat ammatillista osaamistaan täyden-

täneet opiskelijat (keskiarvo 3.97). Yleissivistyksen kartuttamisen tavoite avoimessa yliopistossa 

pudotti opiskelijoiden tason alhaisimmaksi opiskelumenestyksen kokemisessa (keskiarvo 3.33). 

Opiskelusyyllä on tämän analyysin mukaan merkitystä kokemukseen opinnoissa menestymisestä, 

mutta ikä ei muodostanut tämän mittarin osalta selvästi oppijoita toisistaan erottelevia trendejä. 

 

Korkeakouluopintojen määrä (avoin yliopisto tai yliopisto) jaottelevana tekijänä. Korkeakou-

lutasoisissa opinnoissa rajalinjana pidettiin 25 opintopisteen opintojen määrä. Yhtä aihealuetta 

opiskeltaessa tämä vastaa yhden perusopintotasoisen kokonaisuuden suoritusta. Kaikkein korkeim-

man efektin sai väittämä C10 ”Tunnen tressiä opiskeluuni liittyen”. Tämä negatiivisiin opiskelu-

emootioihin liittyvä väittämä sai voimakkaan efektin. Sillä oli yhteisvaikutus ikäryhmälle ja suori-

tettujen korkeakouluopintojen määrälle (F=5.793, p=0.005, η2=0.149). Keskimäärin opiskelijat si-

joittuivat neutraalille tasolle (keskiarvo 2.56). Vähemmän kuin 25 opintopistettä suorittaneilla näyt-

tää olevan hieman enemmän opiskeluun liittyvää tressin kokemusta (keskiarvo 2.64) kuin enemmän 
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opiskelleilla (keskiarvo 2.53). Päätelmää iän osuudesta tressin kokemukseen ei voitu tässä analyy-

sissa johtaa, sillä yksittäisten ikäryhmien osalta ei ollut päätelmien tekoon riittävää havaintojen 

määrää. Aiemman opiskelun määrä näyttää hieman laskevan opiskeluun liittyvää tressin tasoa. 

 

Selvästi edellistä alemmalle tasolle efektin voimakkuudessa sijoittui negatiivisiin opiskeluemootioi-

hin liittyvä väittämä C2 ”Tunnen uupumusta opiskeluuni liittyen”. Tällä väittämällä oli yhteisvaiku-

tus ikäryhmälle ja korkeakouluopintojen määrälle (F=3.976, p=0.023, η2=0.108). Mikäli opiskelija 

oli suorittanut vähemmän kuin 25 opintopisteen verran opintoja, hän koki hieman enemmän uupu-

musta (keskiarvo 2.86), kuin tätä enemmän opiskelleet (keskiarvo 2.53). Keskimäärin opiskelijoi-

den kokemus opiskeluun liittyvästä uupumuksen tunteesta oli hieman neutraalin tason yläpuolella 

(keskiarvo 2.63). Tästä voidaan päätellä, että avoimen yliopiston kurssien kuormittavuus oli tutki-

tuilla kursseilla sopivalla tasolla, koska se ei aiheuttanut opiskelijoilla selvää uupumusta. Tämän-

kään analyysin osalta päätelmiä iän osuudesta opiskeluun liitettyyn uupumukseen ei voitu johtaa, 

sillä yksittäisissä ikäryhmissä ei ollut riittävää määrää havaintoja päätelmien suorittamiseksi.  

 

Kuten aiemmin todettiin, monimuuttujamenetelmien käyttöön soveltuvasta vastaajien määrästä on 

selvästi toisistaan poikkeavia käsityksiä. Alhainen vastanneiden määrä asetti kaksisuuntaisen va-

rianssianalyysin soveltamiselle rajoituksia, sillä tämä metodi edellyttää mielellään vähintään 20–30 

havaintoa jokaisesta tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä. (Metsämuuronen 2002b, 19–21; 

Nummenmaa 2004, 224.) Vastaajien alhaisen määrän vuoksi (121 vastaajaa) ei useiden analyysien 

kohdalla saatu riittävää havaintojen määrää, ja tästä syystä analyyseista jouduttiin luopumaan. Al-

haisen vastanneiden määrän vuoksi pidättäydyttiin kaksisuuntaisen varianssianalyysin jatkoanalyy-

sista kovarianssianalyysilla. Kovarianssianalyysilla edellä esitettyjä tuloksia olisi voitu tarkentaa 

tutkimalla kolmannen selittäjämuuttujan vaikutusta tutkittuihin tekijöihin. 

 

 

4.2 Opiskelun tavoitesitoutumisen kvalitatiivinen analyysi 

 

Verkko-opiskelijakyselyn lopussa oli kolme avointa kysymystä, joiden vastaukset analysoitiin ai-

neistolähtöisesti käyttäen teemoittelua ja tyypittelyä analyysimenetelmänä. Näihin kysymyksiin 

vastasi kaiken kaikkiaan 111 opiskelijaa, joten aivan kaikilta vastanneilta ei saatu aineistoa laadulli-

sen analyysin osuuteen. Laadullisen analyysiaineiston määrää vähensi myös se, että osa tutkituista 

ei vastannut kaikkiin kysymyksiin. Vaikka kunkin avoimen kysymyksen tavoitteena oli selvittää eri 
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asiaa, saattoi opiskelija tästä huolimatta sisällyttää vastaukseensa toiseen kysymykseen liittyviä 

teemoja. Muutamat vastaukset sisälsivät lisäksi enemmän kuin yhteen tyyppiin kuuluvia tietoja. 

Nämä vastaukset kuitenkin poikkeuksetta kuuluivat saman teeman sisälle. 

 

Kysymysten sisällöt päädyttiin analysoimaan kysymys kerrallaan, koska jokaisessa kysymyksessä 

selvitettiin eri asiaa. Analysointia varten vastauksista muodostettiin ensin vastauksittain kolme eril-

listä taulukkoa teemoittelua ja tyypittelyä varten. Vastaukset tutkittiin taulukoittain lukien ne lävitse 

useaan kertaan. Näin aineistosta saatiin muodostettua teemoja sekä tyyppi-ilmauksia, jotka sitten 

merkittiin jatkoanalyysin helpottamiseksi taulukkoon väritunnuksin. Tyypitellyistä vastauksista 

koottiin tämän jälkeen yhteenvetotaulukko, jota käytettiin (määrällisen) aineistolähtöisen analyysin 

pohjana (liite 9). Analyysiyksikkönä oli opiskeluun sitoutumiseen tai sitoutumattomuuteen liittyvä 

ilmaus. (Eskola & Suoranta 2001, 156, 161, 164–203.) 

 

Aineiston käsittelyn helpottamiseksi vastaukset kooditettiin taulukkomuotoon niiden kokoamisen 

yhteydessä. Koodimerkinnät toimivat tutkijan apuvälineinä. Koodeihin päädyttiin sisällyttämään 

analyysin kannalta keskeisiä tietoja, kuten vastaajan sukupuoli, ikä, avoimessa yliopistossa tai yli-

opistossa suoritettujen opintojen kokonaismäärä sekä parhaillaan opiskeltava kurssi. (Eskola & Suo-

ranta 2001, 154–157.) Koodimerkinnän ensimmäinen numero oli järjestysnumero, jonka avulla vas-

taukset erotettiin toisistaan. Seuraavaksi merkittiin sukupuoli n- ja m-kirjaimilla (nainen / mies). 

Kolmas tieto koodissa oli tutkitun ikä. Sitä seurasi tieto ennen kurssin alkua suoritettujen opintojen 

määrästä opintopisteinä. Mikäli vastaaja ei ollut ilmoittanut opintojensa kokonaismäärää, käytettiin 

sen sijasta #-merkkiä. Koodin lopussa oleva kirjainlyhenne ilmaisi opiskeltavan kurssin (P = psyko-

logian perusopinnot, S = sosiaalipsykologian tai sosiologian perusopinnot, T = tiedotusopin perus-

opinnot ja K = kasvatustieteen perusopinnot). Siten koodi 65-n-27-25op-T tarkoittaa 65. naispuolis-

ta vastaajaa, joka on 27-vuotias. Kyseinen opiskelija oli ennen tämän kurssin alkua suorittanut 25 

opintopisteen edestä opintoja avoimessa yliopistossa tai yliopistossa. Hän opiskelee parhaillaan 

tiedotusopin perusopintoja. Seuraavassa on esitetty aineistolähtöisen analyysin tulokset kolmen 

avoimen kysymyksen mukaan ryhmiteltyinä. 

 

1) Miten opiskeluun sitoutuminen on ilmennyt opiskelussasi tällä kurssilla? 

Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen vastasi 107 opiskelijaa. Tässä kysymyksessä nousi esiin 

kaksi teemaa: ”opiskeluun sitoutuminen kurssisuorituksina” sekä ”opiskeluun sitoutumattomuus”. 

Opiskeluun sitoutuminen kurssisuorituksina jakaantui vielä neljään eri tyyppiin: ”opiskeluun sitou-
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tuminen kurssiin kuuluvien tehtävien suorituksena”, ”opiskeluun sitoutuminen aikataulujen noudat-

tamisena”, ”opiskeluun sitoutuminen innostumisena” ja ”opiskeluun sitoutuminen periksi antamat-

tomuutena”. Vaikka tässä kysymyksessä tiedusteltiin nimenomaan opiskeluun sitoutumista, oli osa 

opiskelijoista liittänyt vastaukseensa opiskeluun sitoutumattomuuden kuvauksia. Opiskeluun sitou-

tumattomuus jakaantui kahteen eri tyyppiin: ”ei opiskeluun sitoutumista” ja ”opiskeluun sitoutumi-

sen tason lasku ja opiskelusta irtaantuminen”. 

 

Opiskeluun sitoutumista kurssisuorituksina oli esillä 88 opiskelijan vastauksessa. Kurssiin kuu-

luvien tehtävien suoritus opiskeluun sitoutumisen osoituksena tuotiin esiin joka kolmannessa (33) 

vastauksessa. Sitoutumisen osoituksena nähtiin esimerkiksi se, että opiskelija oli osallistunut kurs-

sin luennoille, verkkokeskusteluihin tai suorittanut muita kurssiin kuuluvia tehtäviä. Yhtä usein (32 

vastausta) tuotiin esiin opiskeluun sitoutuminen aikataulujen noudattamisena. Kurssisuorituksiin 

liittyvä määräaikojen ja aikataulujen noudattamisen paine oli esillä etenkin vähän opintoja suoritta-

neilla opiskelijoilla (21 vastausta). Vähäisenä pidettiin 50 opintopisteen määrää. Edellä kuvatut vas-

taustyypit kuvastavat opiskeluun liitettyjä huolenaiheita. Opiskelijat saattavat olla huolissaan siitä, 

että saavat kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät suoritettua annettujen aikataulujen puitteissa. 

 

Edellisten lisäksi osa opiskelijoista toi esiin opiskeluun sitoutumisen osoituksena selvästi keskiver-

toa suuremman ajallisen tai työmäärällisen panostuksen tai sitten he ilmaisivat muutoin erityisen 

innostuksensa opiskeluun. Opiskeluun sitoutumista innostumisena tuotiin esiin joka kymmenennen 

opiskelijan (12) vastauksessa. Innostumista opiskelua kohtaan esiteltiin esimerkiksi kurssivaatimuk-

sia runsaamman työskentelyn kuvauksena. 

 

Korkeakouluopintoja voi pitää haastavina kaiken ikäisille oppijoille, mutta aikuisiällä opiskeluun 

voivat tuoda lisähaasteita opiskeluun liittyvän ajankäytön sovittaminen perhe- tai työelämän yhtey-

teen. Opiskeluun voi lisäksi liittyä muita tekijöitä, jotka vaativat erityisiä ponnisteluja. Opiskeluun 

sitoutumista periksi antamattomuutena pidettiin yhtenä opiskeluun sitoutumisen osoituksena. Opis-

kelijoista joka kymmenes (11) oli kohdannut kurssinsa aikana erityisiä ponnisteluja vaativia tekijöi-

tä, mutta ei ollut niiden takia antanut periksi opiskelutavoitteissaan. Esimerkiksi oman lapsen syn-

tymä tai muu yksityiselämään liittyvä voimavaroja kysynyt tapahtuma tai tekijä oli asettanut osalle 

opiskelijoista haasteita opiskelutavoitteisiin sitoutumisessa. (Vrt. Kobasa 1982; Orr & Westman 

1990, 75.) 
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Opiskeluun sitoutumattomuus. Vaikka opiskelu avoimessa yliopistossa vaatii ponnisteluja, se on 

kuitenkin luonteeltaan vapaaehtoista. Kaikissa tapauksissa tutkitut opiskelijat eivät sitoutuneet opis-

keluunsa. Joissakin tapauksissa sitoutumisen taso voi myös laskea tai opiskelu voi jopa keskeytyä. 

Sitoutumattomuutta tai opiskelusta irtaantumista kuvasi ensimmäisen kysymyksen yhteydessä liki 

joka viides opiskelija (19). Vastauksista ilmeni, etteivät he eri syistä olleet motivoituneet opiske-

luunsa tai olleet edenneet opinnoissaan. Opiskelijat esittivät tässä yhteydessä yhtä hyvin ulkoisia 

syitä, kuten ajanpuute, kuin henkilöön itseensä liittyviä syitä, kuten autonomisuuden vajeet opiske-

lussa. Ainoastaan 3 opiskelijaa ilmoitti keskeyttäneensä tai tulevansa keskeyttämään opintonsa. 

Heidän kohdallaan osallistumismotivaatio oli saavuttanut kriittisen pisteen. Osa opiskelijoista (7) ei 

kuitenkaan kertonut mitään syytä opiskeluun sitoutumattomuudelleen. Näitä lausumia voi pitää 

merkkinä siitä, että tutkittujen verkkokurssien opiskelijoilla on havaittavissa sekä hallintaorientaa-

tion että avuttomuusorientaation piirteitä. 

 

2) Onko kurssin aikana ollut asioita, jotka ovat lisänneet opiskeluun sitoutumistasi? 

Toiseen avoimeen kysymykseen vastasi sanallisesti 96 opiskelijaa. Tämän lisäksi 3 opiskelijaa oli 

vetänyt tähän kohtaan viivan vastauksenaan. Viimeksi mainitut tulkittiin siten, ettei opiskelija ollut 

kokenut kurssin aikana opiskeluun sitoutumista lisänneitä tekijöitä. Mikäli tämän kysymyksen koh-

dalla ei ollut merkintöjä, katsottiin opiskelijan jättäneen vastaamatta kysymykseen. Tässä kysymyk-

sessä nousi esiin kaksi eri teemaa: ”opiskeluun sitoutumista lisänneet tekijät” sekä ”ei opiskeluun 

sitoutumisen lisääntymistä”. Ensimmäinen opiskeluun sitoutumisen teema jakaantui vielä viiteen eri 

tyyppiin: ”onnistumisen kokemukset”, ”mielenkiinto opiskeltavaa aihealuetta kohtaan”, ”ammatilli-

nen orientaatio”, ”kurssin toteuttamisen tapa” ja ”muu ulkoinen tekijä”. 

 

Opiskeluun sitoutumista lisänneet tekijät. Opiskeluun sitoutumista lisänneistä tekijöistä onnistu-

misen kokemukset nousivat merkittävimmäksi, sillä joka viides opiskelija (21) toi tämän seikan esiin 

vastauksessaan. Suurimmalla osalla (15 vastaajaa) tämän seikan esiin tuoneista ei ollut tai oli hyvin 

vähän aiempia opintoja avoimessa yliopistossa tai yliopistossa. Onnistumisen kokemukset vaikutta-

vat opiskelijan kuvaan itsestään oppijana. Opiskelijan minäpystyvyyden (self-efficacy) kasvulla 

näyttää olevan yhteys opiskeluun sitoutumisen tason kasvulle ja analyysin mukaan sillä on merki-

tystä etenkin vähän avoimessa yliopistossa tai yliopistossa opintoja suorittaneilla. Maininnoista joka 

kolmas liittyi opettajan kanssa tapahtuneeseen vuorovaikutukseen, mutta liki yhtä usein oli esillä 

opiskeluun liittyvä omakohtainen onnistumisen kokemus. Suoritetun analyysin pohjalta voidaan 

todeta, että kun opiskelija kokee onnistumisen kokemuksia opiskelussaan, nousee myös hänen opis-
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kelunsa sitoutumisen taso. Tämä tulos on yhdenmukainen aiemmin suoritettujen tutkimusten tulos-

ten kanssa, joissa onnistumisen kokemuksilla on havaittu olevan merkitystä opiskeluun sitoutumi-

selle (Boekaerts 1997; Järvenoja & Järvelä 2006; Zimmerman 2000; 2008). 

 

Toinen esille noussut opiskelun tavoitesitoutumiseen liittynyt tekijä oli mielenkiinto opiskeltavaa 

aihealuetta kohtaan. Tämä oli esillä 15 opiskelijan vastauksessa. Mielenkiintoiset opiskelusisällöt 

tai mielenkiintoinen kurssin aihealue lisäsivät opiskeluun sitoutumista. Akateemiseen orientaatioon 

viittaavia näistä lausumista voi tulkita olleen joka kolmannen. (Vrt. Beaty, Gibbs & Morgan 2005). 

 

Verkkokurssien toteutustavoilla oli myös laadullisen analyysin mukaan merkitystä opiskeluun si-

toutumiselle. Kaiken kaikkiaan 17 opiskelijaa mainitsi jonkin kurssin toteutuksen tapaan liittyvän 

seikan opiskeluun sitoutumisensa tekijänä. Valtaosa vastauksista (14) liittyi verkkokurssilla tapah-

tuneeseen vuorovaikutukseen, joko verkkokeskustelujen tai ryhmätöiden muodossa. Opettajan osal-

listumisen keskusteluihin oli yksi tekijä, joka koettiin opiskeluun sitoutumista lisääväksi tekijäksi. 

Vielä tätäkin merkittävämmän sijan sai vuorovaikutuksen kautta rakentunut yhteisyyden tunne 

opiskelijoiden kesken. Ihmiset pyrkivät eri tilanteissa olemaan osa yhteisöä. Verkko-oppimisympä-

ristössä rakentunut yhteisyyden tunne tuotiin esiin eräänä opiskelun sitoutumista rakentaneena teki-

jänä. Tämän mukaan opiskelun sosiaalisilla tekijöillä on merkitystä opiskelun tavoitesitoutumiselle. 

Tässä kohden on syytä tuoda esiin, että näiden vastausten kohdalla ei korostunut opiskelun sosiaali-

nen orientaatio. (Vrt. Mäkinen 2003, 31.) 

 

Ammatillinen orientaatio opiskeluun sitoutumiseen liittyvänä tekijänä oli esillä vähemmässä kuin 

joka kymmenessä vastauksessa (8 mainintaa). Muutamassa vastauksessa tämä tavoite oli esillä vä-

lillisesti, sillä opiskelulla avoimessa yliopistossa saatettiin pyrkiä edesauttamaan pääsyä tutkinto-

opiskelijaksi yliopistoon. Osa opiskelijoista (8) mainitsi jonkin muun ulkoisen syyn opiskeluun si-

touttavana tekijänä. Liki kaikki näistä viittauksista liittyivät jonkinlaiseen ulkopuolelta tulevaan 

pakkoon. Taustalla oli taloudellisia tekijöitä tai samaan aikaan yliopistossa suoritettavan tutkinnon 

valmiiksi saattamiseen liittyvä opiskelemisen pakko. (Ks. Mäkinen 2003, 31.) 

 

Ei opiskeluun sitoutumisen lisääntymistä. Huomattava osa opiskelijoista (23 mainintaa) ilmaisi 

vastauksessaan, ettei ollut mitään erityistä seikkaa, joka olisi lisännyt heidän sitoutumistaan opiske-

luun. Tämän lisäksi vastauksissaan jonkin opiskeluun sitoutumista haittaavan tekijän mainitsi 4 
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opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan tähän kysymykseen vastanneista liki neljännes ei tuonut opiskelunsa 

sitoutumiselle merkittäviä asioita tämän avoimen kysymyksen yhteydessä. 

 

 
3) Onko kurssin aikana ollut asioita, jotka ovat vähentäneet opiskeluun sitoutumistasi? 

Kolmanteen avoimeen kysymykseen vastasi sanallisesti 101 opiskelijaa ja tämän lisäksi kolme 

opiskelijaa vetämällä vastauksensa kohdalle viivan. Viimeksi mainitut tulkittiin siten, ettei kurssin 

aikana ollut asioita, jotka olivat vähentäneet opiskeluun sitoutumista. Mikäli tämän kysymyksen 

kohdalla ei ollut merkintöjä, katsottiin opiskelijan jättäneen vastaamatta kysymykseen. 

 

Kysymyksen vastauksista nousi esiin kaksi teemaa: ”ei opiskeluun sitoutumisen vähentymistä” ja 

”opiskeluun sitoutumista vähentäneet tekijät”. Ensiksi mainitussa teemassa oli yksi tyyppi, joka 

nimettiin ”ei opiskeluun sitoutumista heikentäviä tekijöitä”. Jälkimmäinen teema jakaantui viiteen 

tyyppiin: ”perhe- tai työelämään liittyvä syy”, ”opiskelijaan liittyvä syy”, ”kurssin tai opetuksen 

toteutukseen liittyvät tekijät”, ”epäselvyys suoritusohjeissa” sekä ”muut ulkoiset syyt”. 

 

Ei opiskeluun sitoutumisen vähentymistä. Kysymykseen vastanneista 28 opiskelijaa ilmaisi sa-

nallisesti ja tämän lisäksi kolme vetämällä viivan, ettei ollut kokenut opiskeluun sitoutumistaan 

vähentäviä tekijöitä. Määrä vastaa edellisen kysymyksen kohdalla niitä vastaajia (27 + 3), jotka 

eivät olleet kokeneet opiskeluun sitoutumista lisänneitä tekijöitä. Kyse ei kuitenkaan pääosin ollut 

samoista opiskelijoista, sillä vain 13 opiskelijaa kuului vastauksissaan kumpaankin ryhmään. 

 

Opiskeluun sitoutumista vähentäneet tekijät. Kaiken kaikkiaan 70 opiskelijaa toi esiin jonkin 

seikan, joka oli vähentänyt opiskeluun sitoutumista. Jo aiemmin toisen avoimen kysymyksen ana-

lyysissa todettiin, että jokin seikka oli lisännyt opiskeluun sitoutumista 69 opiskelijalla. Tämän mu-

kaan suurin osa opiskelijoista oli kokenut opiskelunsa aikana sekä opiskeluun sitoutumisen kasvua 

mutta myös sitoutumisen tason laskua. Havainnon tulkinta ei ole aivan yksioikoista. Kahden toisil-

leen vastakkaisen ulottuvuuden esiintyminen samalla oppijalla voi olla osoitus opiskeluun sitoutu-

misen tason selvästä vaihtelusta kurssin aikana. Tätä päätelmää tukevat aiemmat tutkimustulokset, 

joiden mukaan opiskelumotivaatio saattaa vaihdella opiskelun kuluessa (Gröpel & Steel 2008).  

Toisaalta kyse voi olla myös siitä, että opiskeluun sitoutumattomuudella on mielletty eri asiaa kuin 

opiskeluun sitoutumisella. Osassa opiskeluun sitoutumattomuuden ilmauksista voi olla myös kyse 

siitä, että opiskelija ei ole ollut täysin tyytyväinen opiskelusuorituksiinsa eli hän ei ole täysin yltänyt 
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asettamiinsa opiskelutavoitteisiin. Opiskelija on saattanut ajatella, että parempi opintomenestys on 

suuremman opiskeluun sitoutumisen osoitus. Tätä ajatusta tukee se, että osa opiskelijoista toi avoi-

missa kysymyksissä esiin opiskelumenestykseensä liittyviä ilmauksia. 

 

Merkittävimmäksi yksittäiseksi tekijäksi opiskeluun sitoutumisen vähentymisessä mainittiin joku 

perhe- tai työelämään liittyvä syy (26 mainintaa). Tämä kertonee niistä haasteista, joita opiskelijat 

kokevat sovittaessaan yhteen voimavarojaan ja ajallisia resurssejaan vaativia tehtäviä. Edellisten 

lisäksi ulkoisina syinä tuotiin esiin kurssin tai opetuksen toteuttamiseen liittyviä tekijöitä 23 vas-

tauksessa. Verkkokurssien tekniikkaan liittyviä ongelmia tai etäopetusta opetusmuotona sivuttiin 

puolessa näistä vastauksista. Verkko-opiskeluun liittyvät yksinäisyyden kokemukset tai vuorovaiku-

tuksen vähäisyys (8 mainintaa) tuotiin myös esiin ongelmina, joiden opiskelija on kokenut vähentä-

neen opiskeluun sitoutumistaan. Jokin muu ulkoinen syy mainittiin kahdessa vastauksessa opiske-

luun sitoutumista vähentäneenä tekijänä. 

 

Selvästi edellisiä pienempi opiskeluun sitoutumista vähentävä tekijä olivat muut opiskelijaan liitty-

vät syyt (13 mainintaa). Näitä olivat suurten opiskelukokonaisuuksien sisäistämiseen liittyvät on-

gelmat tai liian kunnianhimoiset opiskelutavoitteet useamman samanaikaisen opiskeluhankkeen 

toteuttamisen muodossa. Lisäksi osa opiskelijoista (7) oli kokenut epäselvyyttä suoritusohjeissa. 

Viimeksi mainittu saattaa kertoa opiskelijoiden heterogeenisesta taustasta, sillä ohjeet, joiden miel-

täminen ei tuota suurimmalle osalle opiskelijoista vaikeuksia, saattavat olla hankalia tai vaikeasel-

koisia osalle oppijoista. Joukossa oli lisäksi muutama maininta liiaksi koetusta työmäärästä, joka 

kertonee epärealistisista opiskeluun liitetyistä odotuksista. 

 

 

4.3 Tutkimustulosten yhteenvetoa 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät ovat merkittävässä yhteydessä opiskelun 

tavoitesitoutumiseen. Yhtenä tutkimuksen lopputuloksena voidaan esittää, että tavoitesitoutumiseen 

liittyvät tekijät ovat suoritettujen analyysien mukaan hyvin kompleksisessa suhteessa keskenään. 

Tätä päätelmää tukee tutkimuksen viitekehyksessä esitetty teoria. Kuviossa 8 on vedetty yhteen 

opiskelun tavoitesitoutumisen tekijöitä sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä kvantitatiivisen sekä laa-

dullisessa analyysin pohjalta. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa on syytä muistaa, että 

alhainen vastanneiden määrä esti useissa kohdin erilaisten kvantitatiivisten analyysien suorittami-



 
 
 

 
64 

  

sen. Tästä syystä osaa opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien tekijöiden välisistä yhteyksistä ei 

ole mahdollista esittää oheisessa kuviossa. 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Opiskelun tavoitesitoutumisen ja siihen liittyvien tekijöiden keskinäiset yhteydet tilastolli-

sen ja laadullisen analyysin mukaan. Kuviossa yhtenäistä nuoliviivaa on käytetty yhteyksissä, joissa 

jonkin muuttujan kasvu kasvattaa toista tekijää. Katkoviivalla on puolestaan osoitettu päinvastai-

nen yhteys. 
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Kuviosta 8 on havaittavissa, että opiskelun tavoitesitoutumisen tason lisääntymiseen tai vähentymi-

seen opiskelun kuluessa ei ole osoitettavissa yhtä ainoaa syytä. Kausaalisuhteet eri tekijöiden välillä 

ovat käytännössä vielä selvästi kompleksisempia. Esimerkiksi itsesäätelyyn liittyvät tekijät ovat 

tilannekohtaisia, sillä niihin voivat vaikuttaa motiivit, metodit, aika, lopputulokset sekä fyysinen 

että sosiaalinen ympäristö (Schunk 2001). Opiskelun tavoitesitoutumisen taso voi myös vaihdella 

opiskelun kuluessa eri syiden johdosta, kuten tutkimuksen laadullisen analyysin tuloksista voidaan 

päätellä. Eri tekijät ovat myös yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi opiskelijan iän kasvu voi lisätä vo-

litiota opiskelussa, mutta samalla kasvanut oppijan ikä voi vähentää negatiivisten opiskeluun liitty-

vien emootioiden kokemista. Volitio on lisäksi suoraan yhteydessä opiskelun tavoitesitoutumisen 

tasoon. Muutokset opiskelun tavoitesitoutumisen tasossa ovat puolestaan yhteydessä opiskelijan 

minäpystyvyyteen (self-efficacy). 

 

Opiskelijan identiteetin kasvu kiinnittyy niihin päämääriin, joita opiskelija pitää itselleen merkittä-

vinä. Opiskelun tavoitesitoutumista voi pitää osoituksena näiden päämäärien tärkeydestä. (Ford, 

1992; Locke 1991; 1996; Schunk 2001; Weiner 1993; vrt. Bandura 1986 & 1991.) Jos opiskeluun 

sitoutumattomuuteen liittyvät tekijät nousevat keskeisiksi voi se käytännössä merkitä sitä, etteivät 

opinnot etene. Opintoihin liittyvä tyytymättömyys ja frustraatio voivat johtaa amotivaatioon ja jopa 

opintojen keskeytymiseen (Ryan ja Deci 2000). Tutkituilla kursseilla huomattava osa opiskelijoista 

koki opiskelunsa aikana sekä opiskelun sitoutumisen tason kasvua ja laskua. Tämä ei kuitenkaan 

johtanut keskimäärin merkittävään opiskelun tavoitesitoutumisen tason laskuun. 

 

Frekvenssien tarkastelussa esiin tullut opiskelijoiden korkea tavoitesitoutumisen taso (keskiarvo 

3.68) viittaa siihen, että opiskelijat ovat tehneet ns. opiskelusopimuksen ja kykenevät myös ylläpi-

tämään motivaatiotaan saavuttaakseen opiskelutavoitteensa (Beaty, Gibbs & Morgan 2005). Frek-

venssien mukaan opiskelijat kokivat menestyneensä opinnoissa (keskiarvo 3.69) ja luottivat siihen, 

että selviytyvät myös opintojensa vaikeimmista asioista (keskiarvo 3.81). Opiskelijat kykenivät 

asettamaan itselleen sopivan tasoisia opiskeluun liittyviä päämääriä ja saavuttamaan asettamansa 

tavoitteet. Regressioanalyysien tulosten mukaan he ovat yleensä kyenneet emootioidensa, oppimi-

sensa, oppimisprosessinsa ja oppimistulostensa itsesäätelyyn. Opiskelijat olivat yleensä kyvykkäitä 

oman toimintansa tarkkailuun, arviointiin sekä reagoimaan opiskelussa syntyneisiin haasteisiin nii-

den vaatimalla tavalla, koska olivat menestyneet opinnoissaan. (Bandura 1991). Opinnoissa menes-

tyminen kertoo siitä, että oppijat olivat pääosin kyvykkäitä luomaan opiskelumenestyksensä mah-

dollistaneita strategioita sekä kyenneet vastustamaan opiskelun kanssa ajankäytöstä kilpailevien 
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tekijöiden muodostamia paineita. Edellä mainitut tekijät ovat puolestaan yhteydessä oppijan minä-

pystyvyyden (self-efficacy) rakentumiseen sekä opiskelijan identiteetin kasvuun. Kehä alkaa sul-

keutua kun todetaan, että muutokset opiskelijan identiteetissä ovat yhteydessä oppijan vastaisuudes-

sa itselleen asettamiin tavoitteisiin sekä niihin sitoutumiseen. (Marcia 1966; Zimmerman 2000.) 

 

Laadullisessa analyysissa löydettiin yhteys opiskelun tavoitesitoutumisen ja minäpystyvyyden (self-

efficacy) väliltä. Aikuisopiskelijoilla näiden kykyuskomusten kehittyminen on koko yksilön elämän 

jatkuva prosessi. Minäpystyvyys (self-efficacy) on tutkimusten mukaan keskeisessä asemassa ai-

kuisopiskelijoiden toiminnassa. Minäpystyvyyttä voidaan pitää merkittävänä asiana opiskeluun si-

toutumiselle, koska se määrittää mihin yksilö ylipäätään ryhtyy sekä sen, kuinka sinnikkäästi hän 

tulee jatkamaan ponnisteluaan sellaisten tavoitteiden kanssa, joiden onnistuminen ei näytä todennä-

köiseltä. (Kaartinen 2005, 62; Kobasa 1982; Orr & Westman 1990, 75.) Muutokset yksilön kyvyk-

kyysuskomuksissa johtavat lopulta muutoksiin opiskelijan identiteetissä. (Marcia 1966; Partanen 

2011, 4, 21–22, 30–32, 197–198.) 

 

Pääkomponenttianalyysissa luotiin teoreettisesti mielekkäät komponentit kyselylomakkeen mitta-

ristosta. Pääkomponenteista viiden ensimmäisen komponentin (Fac1–Fac5) ominaisarvot olivat 

korkeat (9.3–2.0). Ominaisarvoltaan kaikkein voimakkaimpien komponenttien lisäksi mukaan otet-

tiin myös neljä muuta pääkomponenttia (Fac6–Fac9). Näin opiskelun tavoitesitoutumisen komplek-

sista olemusta oli mahdollista tarkastella usean eri perspektiivin kautta. 

 

Pääkomponenttianalyysissa selvästi voimakkaimman latauksen saaneen negatiivisten opiskeluemoo-

tioiden komponentin tarkastelussa kävi ilmi etteivät opiskelijat keskimäärin kokeneet negatiivisia 

opiskeluemootioita, vaan frekvenssit painottuivat negatiivisten opiskeluemootioiden puuttumisen 

puolelle. Avoimen yliopiston verkossa toteutettuihin perusopintotasoisiin kursseihin liitettynä tämä 

havainto voidaan tulkita positiiviseksi ja osoitukseksi kurssien sopivasta haastavuuden tasosta. Tu-

loksista voidaan myös päätellä opiskelijoiden käyttäneen tressaavissa tilanteissa tehokkaita coping-

tapoja, koska he keskimäärin olivat hyvin sitoutuneita opiskeluunsa. (Kobasa 1982; Lazarus 1966, 

151; Orr & Westman 1990, 75; Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff 2003.) 

 

Opiskelun tavoitesitoutumisen pääkomponentti sai voimakkaan latauksen (3.4). Vaikka opiskelijat 

olivat keskimäärin sitoutuneet asettamiinsa opiskelutavoitteisiin (keskiarvo 3.68), joukossa oli yk-

sittäisiä opiskelijoita, jotka selvästi poikkesivat muista opiskelun tavoitesitoutumisen tasossa. Tämä 
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kävi ilmi myös tutkimuksen laadullisesta osasta, sillä muuta yksittäinen opiskelija ilmoitti keskeyt-

täneensä tai tulevansa keskeyttämään opinnot. 

 

Suurin osa tutkituista (71 %) oli aiemmin osallistunut vain yhdelle verkkokurssille tai suoritti en-

simmäistä verkkokurssiaan. Tämä havainto on yhdistettävissä siihen, että osalla opiskelijoista on 

havaittavissa vajetta oppimisen itsesäätelyssä (oppimisen itsesäätelyn puutteen keskiarvo 2.70). 

Tätä havaintoa voidaan verrata yliopistossa opintojaan aloitteleviin opiskelijoihin. Useimmat yli-

opistossa tiedekunnassa opintojaan aloittelevat eivät hallitse itsesäätelytaitoja (Lindblom-Ylänne & 

Lonka 2001). Korkeakouluopinnoilla ja iällä oli myös yhteys itsesäätelyn tekijöihin. 

 

Vajeet oppimisen itsesäätelyssä eivät analyysien mukaan laskeneet opiskelun tavoitesitoutumisen 

tasoa niin merkittävästi, että siitä pitäisi olla erityisesti huolissaan tutkituilla avoimen yliopiston 

kursseilla. Tätä väitettä voidaan perusteella sillä, että tutkitut oppijat olivat kiinnostuneita opiskelus-

taan (pääkomponentin keskiarvo 3.75) ja he olivat keskimäärin myös menestyneet opinnoissaan 

(keskiarvo 3.69). Opiskelijat näyttävät pystyvän kompensoimaan itsesäätelyyn liittyviä vajeita muil-

la opiskeluun sitoutumiseen liittyvillä tekijöillä siten, että pystyvät ylläpitämään motivaatiotaan ja 

menestystään opiskelussa. (Ball 1977, 2; Boekaerts 1997; Peltonen & Ruohotie 1992, 16–17.) 

 

Oppimisen sisällön itsesäätelyn analyysin mukaan opiskelijat olivat keskimäärin (keskiarvo 3.13) 

kyvykkäitä oppimisensa sisällön itsesäätelyyn, vaikka oppijoiden joukossa oli myös niitä, joilla oli 

selviä vajeita tämän tekijän osalta. Tämä tekijä oli merkittävässä yhteydessä myös opiskelua koh-

taan koettuun kiinnostukseen. Pääkomponenttien korrelaatioiden mukaan oppimisen sisällön itse-

säätelyn tason noustessa nousee myös kiinnostuksen taso opiskelua kohtaan. Opiskelijat pystyvät 

käyttämään itsesäätelytaitojaan sekä suuntaamaan kiinnostustaan siten, että opiskeluun liittyvä ta-

voitesuuntautunut toiminta jatkui. Tämän mukaan opiskelijoiden metakognitiot käsittävät sekä pro-

seduraalista että konditionaalista opiskeluunsa liittyvää tietoa (Iiskala & Hurme 2006). Tämä johto-

päätös on yhdenmukainen aiempien tutkimustulosten kanssa (Pintrich 2000.) 

 

Regressioanalyysin mukaan suhteellisesti kaikkein voimakkain selittävä tekijä opiskelun tavoi-

tesitoutumisen tasolle oli volitio opiskelussa (β-arvo= 0.254). Opiskelun volition yhden asteikon 

kasvu lisäsi opiskelun tavoitesitoutumista neljänneksen standardiyksikön verran. Volitio on siten 

selvässä yhteydessä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon. Muutokset oppijan tahdonalaisessa ky-

vyssä säädellä ja ylläpitää motivaatiotaan ja sitoutumistaan kohti tavoitetta (kurssin suoritusta), vai-
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kuttivat eniten tavoitesitoutumisen tasoon. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että opiskelija on tehnyt 

selkeän päätöksen aloittamansa kurssin loppuun suorittamisesta. Vastauksena ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen voidaan esittää, että volitio opiskelussa voidaan pitää merkittävimpänä tekijänä 

opiskelun tavoitesitoutumiselle, koska tällä tekijällä oli suhteellisesti suurin vaikutus opiskelun ta-

voitesitoutumisen tason muutoksiin. Tämän tuloksen painoarvoa tosin laskee se, että volitio opiske-

lussa sai muodostetuista pääkomponenteista kaikkein vaatimattomimman latauksen. Aiempien tut-

kimusten tulokset kuitenkin tukevat tätä tehtyä päätelmää. (Beaty, Gibbs & Morgan 2005; Kuhl 

1984; 1985.) 

 

Regressioanalyysissa toiseksi suhteelliselta voimakkuudeltaan nousi oppimisprosessin itsesäätely. 

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen voidaan esittää, että itsesäätelyn tekijöistä oppimispro-

sessin itsesäätely on yhteydessä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon. Toisin sanoen kun oppimis-

prosessin itsesäätelyn taso nousee, niin samalla nousee opiskeluun sitoutumisen taso. Opiskelijat 

näyttävät reflektoivan opiskeluunsa liittyvää toimintaa. Tämä havainto on yhdenmukainen aiempien 

tutkimustulosten kanssa siitä, että oppijat ovat tietoisia oppimisen säätelyprosessin myötävaikutuk-

sesta oppimistuloksiinsa (Bandura 1991; Boekaerts 1997; Pintrich 2000; Zimmerman 2008). Myön-

teiset kokemukset omasta kyvykkyydestä, minäpystyvyydestä, näyttävät nostavan opiskelun tavoi-

tesitoutumisen tasoa (vrt. Zimmerman 2000). 

 

Tutkimuksen kolmanteen kysymykseen voidaan esittää vastauksena, että opiskeluun liitetyt negatii-

viset emootiot ovat merkittävässä yhteydessä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon. Negatiivisten 

opiskeluemootioiden komponentti sai pääkomponenttianalyysissa voimakkaimman latauksen. Pää-

komponenttien korrelaatiovertailusta myös ilmeni, että negatiivisten opiskeluemootioiden tason 

noustessa laskee samalla opiskeluun sitoutumisen taso. Mitä alhaisemmalla tasolla ovat opiskeluun 

liitetyt negatiiviset opiskeluemootiot, sitä korkeammalla tasolla on opiskelun tavoitesitoutumisen 

taso. (Vrt. Ford 1992, 250; Hollenbeck, Williams & Klein 1989.) Tämä tulos ei regressioanalyy-

sissa pääkomponenttien suhteellisen vaikutusvoiman tarkastelussa yltänyt tilastollisesti merkitseväl-

le tasolle (β-arvo= -0.180, p=0.075). Tulos on kuitenkin yhdenmukainen aiemmissa tutkimuksissa 

saatuihin tuloksiin yksilön emootioiden säätelyn kyvyn yhteydestä itsesäätelyyn liittyvien palaute-

prosessien kautta opiskelun tavoitesitoutumiseen (esim. Lindblom-Ylänne & Lonka 2000; 2001; 

Ruohotie 1996, 212). 
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Verkko-oppimisympäristö ei kvantitatiivisen analyysin mukaan kuulunut keskeisimpiin opiskelun 

tavoitesitoutumiseen tekijöihin. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin mukaan yhteisyyden tunne 

muiden opiskelijoiden kanssa kuitenkin lisäsi merkittävästi innostusta opiskeluun. Tämän havain-

non osalta oli tosin huomattavia eroja kurssien kesken, jotka eivät selittyneet kurssien toteuttamis-

tavalla (monimuoto vs. verkkokurssi). Kvalitatiivisessa analyysissa tuli esiin kurssin toteuttamista-

paan liittyviä havaintoja, jotka liittyivät opiskeluun sitoutumisessa vuorovaikutuksen merkitykseen. 

Opiskeluun sitoutumisen tasoa koettiin nostaneen opettajien osallistuminen verkkokeskusteluihin 

sekä vuorovaikutuksen ansiosta rakentunut yhteisyyden tunne. Tutkimuksen neljänteen kysymyk-

seen voidaan esittää vastauksena, että verkko-oppimisympäristöllä on välillisesti merkitystä opiske-

lun tavoitesitoutumisen tasolle. Oppimisen ohjatun tukemisen (scaffolding) on havaittu olevan mer-

kittävä elementti teknologisissa oppimisympäristöissä opiskelijoiden kohdatessa ongelmia (Iiskala 

& Hurme 2006). Verkko on yhteisöllinen oppimisympäristö ja opiskelussa myös ryhmän tuella on 

merkitystä oman oppimisen organisoitumisessa (Korhonen 2003, 129–130, 137–140, 143–146). 

Vuorovaikutuksen ja aktiivisen toiminnan on todettu johtavan opiskelijan aktiivisen position ottoon, 

joka puolestaan johtaa sitoutuneeseen toimintaan ryhmän toiminnan hyväksi (Lipponen 2010, 27; 

Korhonen 2006). 

 

Voi pitää ehkä jopa hieman yllättävänä, että vaikka ammatillisen kompetenssin kartuttamisen tavoi-

te nousi ensisijaiseksi syyksi osallistua avoimen yliopiston kursseille, ei tällä tekijällä ollut tilastol-

lisessa analyysissa suoraa merkitystä opiskelun tavoitesitoutumiselle, joskin sen merkitys nousi 

esiin laadullisessa analyysissa. Sen sijaan kiinnostus opiskeltavaa aihealuetta kohtaan oli pääkom-

ponenttien korrelaatioanalyysin mukaan selitysasteeltaan yksi keskeisistä opiskelun tavoitesitoutu-

misen tasoa nostaneista tekijöistä. Oppimisen välineellinen merkitys avoimen yliopiston verkko-

kursseilla tuli esiin kysyttäessä ensisijaista syytä opiskeluun parhaillaan suoritettavalla avoimen 

yliopiston kurssilla. Viidenteen tutkimuskysymykseen voidaan esittää vastauksena, että opiskelun 

ammatillisen kompetenssin kartuttamisen tarkoitus ei ole kvantitatiivisen analyysin mukaan merkit-

tävässä yhteydessä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon tutkituilla verkko-opiskelijoilla. (Vrt. Mä-

kinen & Olkinuora 2004.) 

 

Kaksisuuntaisten varianssianalyysien tuloksena havaittiin, että esimerkiksi iällä ja opiskeltavalla 

kurssilla oli yhteys teoreettisista asioista opiskelusta nauttimiseen. Opiskeltavalla kurssilla oli yh-

teys myös yhteisyyden tunteeseen muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteisyyden tunne puolestaan 

lisäsi innostusta opiskeluun. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tuloksia edelleen tarkasteltaessa 
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voidaan havaita, että opiskelusyyllä ja aiemmin suoritettujen opintojen määrällä oli merkitystä opis-

kelun syväorientaatiolle. Varianssianalyysit vahvistivat jo aiemmin teoreettisen viitekehysten yh-

teenvedossa tehtyä päätelmää siitä, että itsesäätely ja opiskelun tavoitesitoutuminen ovat ilmiöinä 

kompleksisia ja niihin liittyvät useat toisiinsa vaikuttavat tekijät. 

 

Laadullisen analyysin mukaan opiskelijat käsittävät opiskeluun sitoutumisella etenkin kurssisuori-

tuksien aikaansaamista. Oppijat näkivät opiskeluun sitoutumisen annettujen tehtävien suorittamise-

na ja aikataulujen noudattamisena. Nämä tekijät kattoivat valtaosan opiskeluun sitoutumisen määrit-

telyistä. Niiden voi katsoa kuvastavan opiskelijoiden toimintaan liittyvää sisäistettyä säätelyä. Li-

säksi opiskeluun sitoutumisen osoituksena tuotiin esiin periksi antamattomuus sekä innostus opiske-

lua kohtaan. Näiden puolestaan voi katsoa olevan merkkejä integroituneesta säätelystä. (Vrt. Ryan 

ja Deci 2000.) Liki kolmasosa opiskelijoista toi avoimissa kysymyksissä esille, etteivät he olleet 

kokeneet opiskeluun sitoutumista lisääviä tai vähentäneitä tekijöitä. Liki joka viides opiskelija (19 

opiskelijaa) toi esiin, etteivät he olleet sitoutuneet opiskeluunsa. Näiden joukossa oli myös opiske-

luun sitoutumisen tason laskua kokeneita. Nämä lausumat viittaavat vajeisiin oppimisorientaatios-

sa. (Vrt. Veermans & Tapola 2006.) Avoimien kysymysten lyhyet opiskeluun sitoutumiseen liitty-

neet lausumat eivät yltäneet kovin syvälliselle tasolle tutkimuksen pääkäsitteen kuvaajina, joten 

tästä syystä pidättäydyttiin niiden syvemmälle menevästä analyysista. 

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan yleisesti todeta, että analyysien yhteydessä nousi esiin useita mer-

kittäviä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon. Vaikka itsesäätelyn 

eri tekijät emootioiden säätely mukaan lukien nousivat merkittävimmäksi kokonaisuudeksi, opiske-

lun tavoitesitoutumisen tasoon liittyi useita muitakin tekijöitä, jotka ovat myös keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa toistensa kanssa. Analyysin tulokset vahvistivat jo ilmiöiden teoreettiseen taustan 

käsittelyn yhteydessä esille tullutta havaintoa tutkittujen ilmiöiden kompleksisuudesta. 
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5 TUTKIMUSTULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA 

 

Tieteellisen tutkimuksen eräs tavoite on, että saatuja tuloksia on mahdollista yleistää tutkittua jouk-

koa laajempaan populaatioon. Tutkimuksen mittariston huolellisella laatimisella pyritään siihen, 

että tutkimustulokset ovat luotettavia ja päteviä. Käytetyt mittarit ovat valideja silloin, kun ne ha-

vainnoivat juuri tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Tutkimustuloksien pätevyyden kannalta on 

olennaista, että käytetty mittaristo kattaa koko tutkimusongelman. Tämän lisäksi mittareiden pitää 

olla yksiselitteisiä. (Heikkilä 2010, 29–30, 185–189.) Itsesäätely ja opiskelun tavoitesitoutuminen 

ovat ilmiöinä kompleksisia ja niihin liittyy useita muita kompleksisia ilmiöitä. Tutkimuksen koh-

teena olleiden ilmiöiden mittaamista kattavasti voi tämän mukaan pitää varsin haastavana. Tämä 

ongelma koskee operationalisoituja muuttujia indikaattoreina. Niiden tarkkuudesta tutkittavien il-

miöiden kuvaajina on mahdollista esittää toisistaan poikkeavia käsityksiä. 

 

Tutkimustuloksia voidaan tarkastella myös niiden toistettavuuden eli reliabiliteetin näkökulmasta. 

Reliaabelit tutkimustulokset eivät ole sattumanvaraisia. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että saa-

tuja tuloksia on mahdollista yleistää niiden pätevyysalueen ulkopuolelle. Yksi tutkimustulosten re-

liaabeliuden tekijä on kvantitatiivisessa tutkimuksessa analysoidun joukon koko, sillä kovin pienellä 

tutkittavien joukolla ei ole mahdollista saada luotettavia tuloksia. Luotettavien tulosten saamiseksi 

on pyrittävä myös varmistamaan, että tutkittu ryhmä on kohdejoukkoaan edustava. Tutkittu ryhmä 

voi olla esimerkiksi sukupuolen osalta vino, eikä tästä syystä edusta luotettavasti koko tutkittavaa 

joukkoa. (Heikkilä 2010, 30, 185–189.) 

 

Tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta voi katsoa heikentäneen tutkimuskyselyyn vastanneiden 

vaatimaton määrä. Tutkittujen kurssien 441 opiskelijasta saatiin analyysin piiriin vain 121 oppilaan 

vastaukset. Heikkilä (2010, 45) esittää, että kohderyhmän otoskoon pitää olla vähintään 200–300, 

jos perusjoukossa on ryhmiä, joiden välisiin vertailuihin tutkimus keskittyy. Tutkittavien joukon 

määrän suppeuden vuoksi useimmiten ei ollut mahdollista vertailla kurssien välisiä eroja. Vastaa-

jien määrässä kurssien kesken oli lisäksi merkittäviä eroja. Tulosten validiteettia kuitenkin nostavat 

pääkomponenttien selitysasteet sekä varsinkin yhdenmukaisuudet aiempien tutkimustulosten kans-

sa. Tutkimustulosten yleistämiseksi valtakunnalliselle tasolle tarvitaan selvästi suurempi vastaajien 

joukko. Tutkimustuloksia voi pitää alhaisen vastanneiden volyymin ja vastausaktiivisuuden vuoksi 

ainoastaan suuntaa antavina niiden tutkimustulosten osalta, joille ei löydy tukea aiempien tutkimus-

ten tuloksista. 
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Naisten osuus vastanneista oli 85 %. Suurta naisopiskelijoiden määrää ei voi kuitenkaan pitää poik-

keuksellisena avoimen yliopiston verkkokursseilla. Mannisenmäen ja Mannisen tutkimuksessa 

(2004, 37) verkossa opiskelevien naisten osuus oli 81 % ja se oli vain hieman suurempi, kuin mitä 

se on avoimessa yliopistossa keskimäärin (77 %). Sukupuolijakauman osalta tutkittava populaatio 

poikkeaa kuitenkin merkittävästi esimerkiksi Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoista, sillä 

vuonna 2008 naisten osuus tutkinto-opiskelijoista oli 65 % (Tampereen yliopiston tilastokirja 2008, 

2009, 28). Avoimen yliopiston opiskelijat poikkeavat myös iän osalta Tampereen yliopiston tutkin-

to-opiskelijoista, sillä 74 % vastanneista oli yli 25-vuotiaita (vrt. Moore 2003, 156). Lisäksi on huo-

mioitava, että opiskelun tavoitesitoutumisessa saattaa olla merkittäviä eroja eri tieteenaloilla opiske-

levien kesken. Tutkimusten tulosten yleistämisessä on siten otettava huomioon se konteksti, jossa 

ne on tässä raportissa esitetty. 

 

Tutkimustulosten luotettavuutta voi katsoa nostavan sen, että itsesäätelyn mittaristoa oli aiemmin 

testattu useamman tutkimuksen yhteydessä (ks. Korhonen 2003, 213–217; Vermunt & Van Rijswijk 

1988). Tutkimuksen koko mittaristoa ei kuitenkaan voi pitää täysin tasalaatuisena, sillä osa siitä oli 

käytössä ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi opiskelun tavoitesitoutumisen tai emootioiden mittarien 

sensitiivisyys ei välttämättä yllä itsesäätelyn mittariston herkkyyden tasolle. Mittariston laatua voi 

kuitenkin katsoa nostavan pääkomponenttianalyysien yhteydessä saadut korkeat reliabiliteetit sekä 

viiden ensimmäisen pääkomponentin korkeat itseisarvot. 

 

Tämän tutkimuksen analyyseissa käytettiin ensisijaisesti parametrisia metodeja, koska ne antavat 

luotettavampia tuloksia kuin parametrittomat testit. Parametriset testit ovat lisäksi voimakkaampia 

havaitsemaan eroja mitattavien muuttujien väliltä. (Heikkilä 2010, 193–194, 212–213, 237; Metsä-

muuronen 2002b, 10.) Monimuuttujamenetelmien käytölle olisi kuitenkin ollut eduksi selvästi suu-

rempi vastaajien määrä. Faktorianalyysiin kuuluvien menetelmien käyttöön riittävästä vastaajamää-

rästä on olemassa toisistaan selvästi poikkeavia tulkintoja. Vaikka tässä tutkimuksessa parametris-

ten testien yleisten ehtojen katsottiin täyttyvän, se ei vähennä alhaiseen vastaajamäärään liittyneitä 

haasteita. (Gorsuch 1983; vrt. esim. Cattel 1978; Guilford 1954.) Esimerkiksi kaksisuuntaisessa 

varianssianalyysissa jouduttiin osa analyysien tuloksista jättämään huomiotta, koska havaintoja ei 

löytynyt yksittäisiin ryhmiin riittävästi. (Metsämuuronen 2002b, 19–21; Nummenmaa 2004, 224.) 

Merkittävästi suurempi havaintojen määrä olisi saattanut tasoittaa myös otoksen satunnaisvaihtelun 
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aiheuttamia poikkeamia niiden muuttujien osalta, jotka eivät yltäneet reliabiliteetiltaan parhaimpien 

muuttujien joukkoon. 

 

Tutkimuksen mittaristosta ja käytetyistä analysointimenetelmistä voidaan yhteenvetona todeta, että 

tutkija on kohdannut tieteellisessä tutkimuksessa koko lailla tavanomaisia tutkijan ratkaistavaksi 

jääviä ongelmia. Niitä voi pitää yleisinä tutkimuksen suorittamiseen kuuluvina haasteina, eivätkä ne 

välttämättä ole erityisesti tämän tutkimuksen validiteettia tai reliabiliteettia nostavia tai laskevia 

tekijöitä. Kvantitatiivisten tulosten arvioinnissa ja arvottamisessa on kuitenkin otettava huomioon 

edellä kerrottu. 

 

Laadullisille analyysimenetelmille soveltuvan aineiston riittävyydestä ei ole olemassa yhtä tarkkoja 

sääntöjä kuin tilastollisesta tutkimuksesta. Varsin usein puhutaan kyllääntymisestä eli saturaatiosta 

tämän kysymyksen ratkaisuna. (Eskola & Suoranta 2001, 215.) Usein kvalitatiivisen tutkimuksen 

analyysin kohteena on pieni määrä laajahkoja aineistoja. Tässä tutkimuksessa sen sijaan analysoitiin 

laadullisin menetelmin suurehko määrä avoimien kysymysten lyhyitä ja sisällöltään suppeita vas-

tauksia. Tästä syystä pitkälle menevistä teoreettisista hahmotelmista luovuttiin kvalitatiivisessa ana-

lyysissa. Useiden havaintojen kohdalla nousi kuitenkin esiin saturaation piirteitä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioitaessa voidaan yhtenä näkökulmana pitää tutki-

mustulosten luotettavuutta ikkunana todellisuuteen. Tässä raportissa tutkija on pyrkinyt luomaan 

katkeamattoman päättelyketjun analyysin eri vaiheiden, tutkimustulosten ja niistä tehtyjen johtopää-

tösten välille. Avoimia kysymyksiä laadittaessa kiinnitettiin huomiota niiden merkittävyydelle tut-

kimuksen pääkysymyksen analyysin näkökulmasta. – Ennen tutkimuskyselyn suorittamista kysely-

lomaketta testattiin usean yliopisto-opiskelijan avulla. Tieteelliseen tutkimukseen tutustuneiden 

opiskelijoiden kommentit otettiin huomioon kysymysten laadinnassa. Avoimet kysymykset pyrittiin 

laatimaan myös yksiselitteisiksi. Edellä kuvatun ansiosta tutkimuksen kvalitatiivinen analyysi on 

toistettavissa ja analyysin tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat ulkopuolisten arvioitavissa. Tutki-

mustuloksia voi pitää edellisen perusteella laadullisen tutkimuksen osalta uskottavina ja myös siir-

rettävinä. (Eskola & Suoranta 2001, 211–216.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien tekijöiden merkitystä 

verkko-opiskelussa. Tutkimusaineiston analyysissa käytettiin hyväksi menetelmätriangulaatiota: 

strukturoitujen kysymysten ja väittämien osalta aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin ja 

avoimien kysymysten osalta kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisessa analyysissa käytettiin pääasiassa 

parametrisiä testejä, koska ne ovat voimakkaampia havaitsemaan muuttujien välisiä eroja. Tämän 

lisäksi näihin testeihin liittyy parametrittomia testejä pienempi virheen mahdollisuus. Tutkimuksen 

analyysia täydennettiin kvalitatiivisella otteella määrällisen sisällön analyysin avulla. 

 

Tutkimuskyselyn moniulotteinen mittaristo tarjosi mahdollisuuden useiden opiskelun tavoitesitou-

tumisen tasoon liittyvän tekijän analysoimiselle ja niiden keskinäisten yhteyksien tarkastelulle. Fo-

kusoidummalla kysymyksenasettelulla on mahdollista saada seikkaperäisempi analyysi jostakin 

yksittäisestä tutkimuksessa esillä olleesta ilmiöstä. Hyvin kompleksisten ilmiöiden tutkimisessa 

voidaan mittariston moniulotteisuutta pitää kuitenkin etuna, sillä siten on mahdollista saada moni-

ulotteisempi kuva tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Kerätty aineisto olisi mahdollistanut myös selvästi laajemman tutkimuksen suorittamisen, kuin mitä 

tässä tutkielmassa on kuvattu. Tässä raportissa on kuitenkin pysytelty pro gradu -tutkielman laajui-

sessa opinnäytteessä. Tutkimuksen voi katsoa täyttävän paikkaansa laajemman tutkimuksen esitut-

kimuksena. Se on täyttänyt paikkansa myös kasvatustieteitä opiskelevan mielenkiinnon kohteisiin 

tutustumisessa. 

 

Volitionaalisilla kontrollistrategioilla sekä muilla oppimisprosessin itsesäätelyyn liittyvillä tekijöillä 

emootioiden säätely mukaan luettuna on tutkimustulosten sekä esitellyn teorian mukaan selvä yh-

teys opiskelun tavoitesitoutumisen tasoon. Tämä ilmenee kompleksisena ja toisiinsa vaikuttavien 

tekijöiden yhteisvaikutuksena. Tutkitut tekijät ovat yhteydessä opiskelutavoitteiden saavuttamiseen, 

minäpystyvyyteen sekä opiskelijan identiteetin kasvuun. Opiskeluun liittyvien prosessien yhteydes-

sä oppija käy ympäristönsä asettamassa paineessa itsensä kanssa merkitysneuvotteluja, joiden tu-

lokset näkyvät opiskelun tavoitesitoutumisen tasossa. Laadullisen analyysin tuloksista voidaan pää-

tellä, että opiskelijat kokevat sekä opiskeluun sitoutumista että sitoutumattomuutta opiskelunsa ai-

kana. Tuloksista ei kuitenkaan ollut pääteltävissä, voivatko opiskelijat kokea samanaikaisesti sekä 

opiskeluun sitoutumista että sitoutumattomuutta. 
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Puolella tutkituista aikuisopiskelijoista oli takanaan vain vähän avoimessa yliopistossa tai yliopis-

tossa suoritettuja opintoja. Mielenkiintoiset ja sopivalla tasolla olevat oppimisen haasteet voivat 

tuottaa positiivisia tunteita ja siten rakentaa oppijan minäpystyvyyttä. Opiskelussa menestyminen 

voi johtaa myönteiseen hermeneuttiseen kierteeseen, joka vahvistaa opiskeluun sitoutumista. Tut-

kimustulosten valossa voidaan pitää merkittävänä, että opiskelussa menestymiselle saadaan avattua 

pää. Tieteellisessä tutkimuksessa on havaittu, että on tärkeää luoda oppijalle menestymisen tunteita 

ja rohkeutta, jotta opiskeluun mahdollisesti liittyvä jännitys jää syrjään. (Alho-Malmelin 2010, 136–

137; Fredriksson 2002; Ruohotie 1996, 212). Verkkokursseilla tulee tämän mukaan pyrkiä luomaan 

virikkeitä ja tilanteita, jotka ovat yhteydessä etenkin opiskelun tavoitesitoutumiselle merkittävim-

piin tekijöihin. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin, että pieni osa opiskelijoista ei ollut alun alkaenkaan onnistunut sitoutu-

maan opiskeluunsa. Negatiiviset opiskeluun liitetyt emootiot nousivat merkittäväksi tekijäksi opis-

kelun tavoitesitoutumiselle. Tämän tuloksen valossa on syytä pohtia, onko verkkokurssien raken-

teessa mahdollista ottaa huomioon entistä selvemmin se, että oppijat jo mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa voivat kokea onnistumisen kokemuksia ja positiivisia opiskeluun liitettyjä emootioita. 

Uusilla näkökulmilla, yllätyksellisyydellä tai jonkin teoreettisen asian konkreettisella näkökulmalla 

voi olla aikaansaatavissa oppijoiden oivalluksen kokemuksia ja myönteisiä emootioita sekä samalla 

kokemusta opiskelutavoitteisiinsa yltämisestä. Tehtäväorientaatioon liittyvät interventiot voivat 

tuottaa merkittävää edistystä opiskelijan minäpystyvyydessä pitkän aikavälin lisäksi myös lyhyellä 

aikavälillä. Edellä kerrottu tarjoaa jo useammankin jatkotutkimuksen aiheen, joilla voi katsoa ole-

van merkitystä yksilön tasolla. 

 

Opiskeluun sitoutumisen taso saattaa kasvaa opiskelun edetessä, mutta näin ei välttämättä tapahdu 

kaikkien opiskelijoiden kohdalla. Tutkimuksessa ilmenneeseen opiskelun tavoitesitoutumisen tason 

vähentymiseen opiskelun aikana on syytä kiinnittää tutkimustuloksena huomiota. Opiskelijan ja 

opettajan vuorovaikutuksen palauteprosessit (feedback) vaikuttavat oppijan motivoitumiseen. Verk-

kokursseilla opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus saattaa kuitenkin monista eri syistä 

olla rajallista. Suppea tai ajallisia viipeitä sisältävä vuorovaikutus voi joissakin tapauksissa antaa 

virheellisen viestin opiskelijalle hänen ponnistelujensa merkityksestä. Tämän vuoksi avoimen yli-

opiston verkkokursseilla on syytä kiinnittää huomiota opettajien kognitiiviseen läsnäoloon (Garri-

son & Cleveland-Innes 2005). Tämä on osin resurssikysymys, sillä ilman ajallisia resursseja opetta-
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jat tai ohjaajat eivät voi osallistua vuorovaikutukseen tiedonvaihdon, asioiden yhdistelemisen tai 

uusien ideoiden esittämisen kautta. 

 

Osa tutkituista opiskelijoista ei ollut sisäisesti motivoitunut opiskeluunsa eikä myöskään pystynyt 

tekemään niin sanottua opiskelusopimusta päättämällä itselleen selviä tavoitteita. Opiskelutavoittei-

den julkitulon kautta on luotavissa sosiaalista painetta opiskeluun sitoutumiselle (Beaty, Gibbs & 

Morgan 2005; Hollenbeck, Williams & Klein 1989). Tämä johtaa pohdintaan, onko verkkokurssien 

toteuttamisessa syytä painottua entistä enemmän monimuoto-opetuksen suuntaan. Lähitapaamisten 

tai ryhmätöiden aikana voi syntyä omien tavoitteiden julkituloa ja tämä puolestaan voi edesauttaa 

opiskelusopimuksen syntymistä. Kanssakäyminen opiskelijoiden kesken voi olla alkusysäyksenä 

myös sisäisen motivaation syttymiselle vuorovaikutuksessa alkunsa saaneiden ajatusten kautta. 

Opiskelijat saattavat ottaa kanssakäymisestään myös malleja oman toimintansa normien perustaksi. 

 

Kaikilla opiskelijoilla ei tämänkään tutkimuksen mukaan ole kattavaa kuvaa avoimen yliopiston 

perusopintotasoisten kurssien työmäärästä. Opiskeluun sitoutumisessa oppijat kantoivat huolta 

kurssiin liittyvien tehtävien suorituksesta sekä aikatauluissa pysymisestä. Ennen kurssin alkua muo-

dostunut ymmärrys opiskelun vaatimasta työmäärästä voi helpottaa arjen ja opiskelun yhteensovit-

tamista sekä auttaa luomaan itselle realistia opiskelutavoitteita. Tähän liittyvät tekijät ovat osin 

kurssien markkinointiin sekä informaation jakamiseen liittyvä kysymys. Tämän havainnon merki-

tystä korostaa se, että opiskelijoilla oli analyysien mukaan kykyä hallita onnistuneesti emoo-

tioidensa, oppimisensa, oppimisprosessinsa ja oppimistulostensa itsesäätelyä. 

 

Opiskeluun sitoutumiseen liittyvät tekijät ovat aihepiireinä tieteellisen tutkimuksen kannalta hedel-

mällisiä, sillä niihin liittyvien mekanismien tunnistamisella on mahdollista tavoittaa seikkoja, jotka 

liittyvät yksilön autonomisuuteen ja intentionaalisuuteen sekä opiskelijan identiteetin kasvuun. Yksi 

tämän tutkimuksen johtopäätöksistä on se, että kasvatustieteen piirissä on edelleen tarvetta kehittää 

uusia ja tarkempia mittareita opiskelun tavoitesitoutumisen analysoimiseksi. Eräs mahdollisuus tar-

kemman mittarin kehittämiseksi voidaan toteuttaa yhdistämällä jo aiemmin tunnettuja teoreettisia 

malleja. Lisätutkimuksen arvoisena voi pitää kehittämääni hypoteettista mallia (kuvio 9). Siinä 

Marcian (1966) opiskeluun sitoutumisen liittyvät vaiheet on yhdistetty Vermuntin ja Van Rijswijkin 

(1988) itsesäätelyyn liittyvään teoreettiseen ajatteluun ja niitä peilataan opiskelijan tavoitesitoutu-

misessa tapahtuneiden muutosten tasoon. Opiskelijoiden metakäsitteelliseen tietoisuuteen liittyvien 
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tekijöiden tutkimusta voi pitää eräänä avaimena tutkimuksessa esille nousseiden haasteiden ratkai-

semiseksi (Tynjälä 1999, 114; vrt. Barlia 1999, 7–12, 158–159; Guzzetti 2000). 

 

 

Kuvio 9. Hypoteettinen malli mittarista, jossa opiskelun tavoitesitoutumisen mittaukseen on yhdis-

tetty itsesäätely ja opiskelijan identiteetin kehittyminen. 

 

 

Kuvatun mallin avulla voidaan pyrkiä kehittämään opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien tekijöi-

den interventioita tukevia toimintamalleja. Hajaantuneen identiteetin vaiheessa (1. vaihe) opiskelija 

on vielä haluton tekemään ja toisaalta sitoutumaan opiskeluun liittyviin valintoihin. Tämä on mal-

lissani yhdistetty oppimisen itsesäätelyn puutteeseen ja opiskeluun sitoutumisen negatiiviseen ta-

soon. Identiteetin etsintävaiheessa (2. vaihe) opiskelijan sitoutuminen on heikkoa ja tällöin oppi-

mistulosten ulkoisella säätelyllä on merkitystä opiskeluun sitoutumiselle. Oppimisprosessin ja tu-

losten itsesäätely on mallissa yhdistetty ajautuneen identiteetin vaiheeseen (3. vaihe). Opiskelija 

säätelee opiskeluunsa liittyviä prosessejaan, mutta opiskeluun sitoutuminen ja itsesäätely pohjautu-

vat vielä osittain annettuihin vaihtoehtoihin. Tässä mallissa oppimisen sisällön itsesäätely on yhdis-

tetty muodostetun identiteetin vaiheeseen (4. vaihe). Tällöin opiskeluun sitoutumiseen on yhteydes-

sä syvä orientaatio ja sisäinen motivaatio oppijan toiminnan virittäjinä. Kuvattuun malliin liittyvillä 

tutkimuksilla voi katsoa olevan merkitystä yksilötason lisäksi myös yhteiskunnan tasolla, sillä ta-

voitteisiinsa yltäneistä yksilöistä voi kasvaa yhteiskuntaamme rakentavia toimijoita. 
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Opiskelun tavoitesitoutumisen osatekijöiden lisätutkimuksen tarvetta voi perustella myös sillä, että 

siihen yhteydessä olevien tekijöiden mittareita on mahdollista käyttää hyväksi yliopistojen valinta-

kokeissa. Nykyiset valintakokeet mittaavat useita eri muuttujia, jotka liittyvät hakijoiden kykyä 

suoriutua korkeakouluopinnoista. Opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien tekijöiden painottamista 

valintakokeissa voi perustella tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Tähän liittyvien tutkimusten 

tuloksilla voi katsoa olevan merkitystä yliopistoinstituution tasolla. 

 

1900-luvun alussa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen ideat saattoivat koskea vain yhteiskuntaa 

ylläpitäviä luokkia. Opiskelu oli Suomessa vielä sata vuotta sitten etuoikeus, johon kaikilla ei ollut 

mahdollisuutta. 2000-luvulla opiskelusta ja uuden oppimisesta on tullut väline, jolla ihmiset yrittä-

vät pysyä jatkuvasti muutostahtiaan kiristävän yhteiskunnan rattailla. Elinikäisen oppimisen idea ei 

kuitenkaan merkitse sitä, että opiskeluun liittyvä sisäisen motivaation ulottuvuus olisi menettänyt 

merkityksensä. Opiskelu voi laajentaa yksilön tapaa hahmottaa ympärillään olevaa maailmaa ja 

auttaa häntä näkemään itsessään ja ympärillään tapahtuvia muutoksia entistä rikkaamman ajatuksien 

kirjon kautta. Parhaimmillaan tämä merkitsee sitä, että pakon sijasta opiskelusta tuleekin omaa elä-

mää rikastuttava vaihtoehto, jossa myös oman toiminnan säätelyn ja emootioiden hallinnan valmiu-

det lisääntyvät. Opiskelusta voi siten tulla jotakin muuta kuin väline yhteiskunnan rattailla pysymi-

seksi. Opiskelu antaa yksilölle mahdollisuuden myös toimia yhteiskunnassamme entistä autonomi-

semmin. 

 

Suomessa yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuden omien elämänpolkujen piirtämiseen ja niillä etenemi-

seen. Nämä osin päällekkäiset ja ristiriitaiset elämänpolut kuitenkin edellyttävät yksilöiltä entistä 

enemmän autonomisuutta, joissa merkittävinä tekijöinä voi pitää kykyä itselle mielekkäiden tavoit-

teiden asettamisen ja tavoitteissa pysymisen lisäksi myös kulloinkin tilanteen vaatimien itsesäätelyn 

eri tekijöiden strategioiden soveltamista. Tutkimuksen tulosten pohjalta on helppo yhtyä Barry J. 

Zimmermanin toteamukseen siitä, että itsesäätely saattaa olla ehkä kaikkein tärkein inhimillinen 

ominaisuutemme, sillä sen eri osa-alueet nousivat merkittäviksi opiskelun tavoitesitoutumiselle. 

Ilman opiskelutavoitteisiin sitoutumista ei synny yksilön kannalta merkittäviä tuloksia opiskelussa. 

Tavoitteellisuutta ja kokemusta omasta kyvykkyydestä tarvitaan myös työelämässä. Aikuisopiske-

lussa opiskelun tavoitesitoutumiseen liittyvien tekijöiden tunnistamisella ja niiden merkityksen 

avaamisella voi katsoa olevan korkeakouluopiskelussa ja verkko-opiskelussa keskeinen asema. 

Opiskelu on eräs yksilön minäpystyvyyden rakentamisen areena. Siihen liittyvällä kasvulla voi kat-

soa olevan merkitystä koko yksilön elämänkaarelle.   
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LIITE 1. Tutkimuksen kyselylomake. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kansa- tai peruskoulu 
Ammattikoulu tai kurssi 
Lukio tai ylioppilas 
Opistotason ammatillinen koulutus (esim. teknillinen opisto) 
Ammattikorkeakoulu 
Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto (esim. hum. kand.) 
Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 
Jokin muu. Kirjoita koulutus alla olevaa kenttään. 

En ole 
Yhden kerran 
2–3 kertaa 
4 kertaa tai useammin 

Työelämässä 
Työttömänä 
Kotona (esim. lapsia hoitamassa) 
Opiskelen kokopäivätoimisesti 
Eläkkeellä 
Jokin muu (kirjoita alla olevaan kenttään) 

Psykologian perusopinnot (monimuoto-opinnot) 
Sosiaalipsykologian perusopinnot (verkko-opinnot) 
Sosiologian perusopinnot (verkko-opinnot) 
Tiedotusopin perusopinnot (verkko-opinnot) 
Kasvatustieteen perusopinnot (monimuoto-opinnot) 

Opiskelen lisätäkseni yleissivistystäni 
Opiskelen täydentääkseni ammatillista koulutustani 
Opiskelu on minulle harrastus 
Opiskelen päästäkseni tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon 
Muu syy (kirjoita se alla olevaan kenttään) 

Ei ole 
Kurssi oli tarjolla ainoastaan verkko-opintoina 
Asuinpaikkani etäisyyden vuoksi 
Suoritan kurssia verkko-opintoina, koska (kirjoita syy oheiseen kenttään) 
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LIITE 2. Tutkimuksen mittaristoon muilta tutkijoilta lainatut väittämät. 

 

Jorma Vainionpäältä lainatut väittämät ovat peräisin Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkossa 
väitöstutkimuksesta. Vesa Korhoselta lainatut väittämät ovat peräisin Oppijana verkossa väitöstut-
kimuksesta. Muutamaan väitöksistä lainattuun väittämään on tehty vähäinen muutos tutkimus-
kyselyssä. Vesa Korhonen ja Jorma Vainionpää ovat antaneet luvat väittämiensä käyttöön tässä 
tutkimuksessa. 
 

Tutkimuksen väittämä Väittämän lähde 

A1 Kurssin aikana minulla on ollut riittävästi vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden 
välillä. 

Jorma Vainionpää 

A2 Luotan siihen, että opin myös opintojeni vaikeimmat asiat. Jorma Vainionpää 
A3 Olen hyvin kiinnostunut opiskelemastani aihepiiristä. Jorma Vainionpää 
A6 Odotan saavani erinomaisia arvosanoja nykyisissä opinnoissani. Jorma Vainionpää 
A14 Kurssilla oppimistani asioista on minulle käytännön hyötyä. Jorma Vainionpää 
A15 Kurssin etenemistahti on ollut minulle liian nopea. Jorma Vainionpää 
A19 Koen erittäin palkitsevana, jos voin opiskella jonkun asian perusteellisesti. Jorma Vainionpää 
A20 Haluan saada niin hyviä arvosanoja kuin mahdollista. Jorma Vainionpää 
A27 Kurssin sisältö on vastannut ennakko-odotuksiani. Jorma Vainionpää 
A31 Verkko-opiskelussa pystyn keskittymään opiskeluun paremmin kuin perinteisessä 
opiskelussa.  

Jorma Vainionpää 

A33 Opiskelun yhteydessä olen testannut oppimistani kirjoittamalla pääajatukset omin 
sanoin. 

Vesa Korhonen 

A34 Kun aloitan uuden luvun tai artikkelin lukemisen mietin ensin, mikä olisi paras 
tapa opiskella sitä. 

Vesa Korhonen 

A35 Opiskellessa olen asettanut itselleni myös omia tavoitteita opettajan ja opetus-
suunnitelman määrittelemien tavoitteiden lisäksi. 

Vesa Korhonen 

A36 Jos minulla on ongelmia opiskelumateriaalin jonkin osan kanssa, yritän analysoi-
da, miksi asia on vaikea minulle. 

Vesa Korhonen 

A37 Testaan opiskelumateriaalin hallintaa yrittäen miettiä sellaisia esimerkkejä,  
joita ei materiaalissa tai luennoilla ole mainittu. 

Vesa Korhonen 

A39 Kurssimateriaalin lisäksi luen myös muuta kurssin sisältöön liittyvää. Vesa Korhonen 
A40 Olen tehnyt enemmän kuin mitä minulta kurssilla edellytetään. Vesa Korhonen 
A41 Olen hakenut opiskelumateriaaliin tietoa myös muista lähteistä. Vesa Korhonen 
A42 Jos en ole ymmärtänyt opiskeltavaa tekstiä kovin hyvin, olen etsinyt lisäksi muita 
aiheeseen liittyviä julkaisuja. 

Vesa Korhonen 

A43 Minulle ei ole selvää, mitä asioita minun tulee muistaa ja mitä ei. Vesa Korhonen 
A44 Olen huomannut, että minulla on ongelmia käsitellä suurta määrää opiskelumate-
riaalia. 

Vesa Korhonen 

A45 Minun on vaikea arvioida, hallitsenko opiskelumateriaalin riittävän hyvin. Vesa Korhonen 
A46 Olen havainnut, että kurssin tavoitteet ovat minulle usein liian laajat, jotta voisin 
hallita ne hyvin. 

Vesa Korhonen 

A47 Huomaan, että kaipaan jonkun johon tukeutua, jos minulla on vaikeuksia. Vesa Korhonen 
A49 Opettajan/ohjaajan laatimat tavoitteet, ohjeet, tehtävät ja kysymykset ovat kor-
vaamaton tuki opinnoilleni. 

Vesa Korhonen 

A50 Hallitsen mielestäni opiskeltavan materiaalin hyvin, jos osaan vastata kaikkiin 
kirjan tai opettajan kysymyksiin. 

Vesa Korhonen 
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LIITE 3. Saatekirje opiskelijoille. 
 
 
 
 
 
 

Avoimen yliopiston verkko-opiskelijakysely 2012 
 
 
Hyvä opiskelija 
 
Olen parhaillaan tekemässä tutkimusta avoimen yliopiston opiskelijoi-
den verkko-opiskelusta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään opiskeluun 
sitoutumiseen liittyviä tekijöitä. 
 
Kysely koostuu rastiruutuun-periaatteella täytettävistä väittämistä sekä 
muutamasta vapaamuotoisesta kysymyksestä. Siinä ei kerätä henkilötie-
toja, eikä tutkimuksen tuloksista ole mahdollista tunnistaa kenenkään 
osallistuneen henkilöllisyyttä. 
 
Voitko Sinä uhrata 10 minuuttia ajastasi ja osallistua tutkimukseen? Ky-
sely löytyy linkin https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/6291/lomake.html 
takaa ja sen täyttäminen käy helposti. Kyselyyn voi vastata helmikuun 
2012 loppuun asti. 
 
Opiskeluterveisin 
Tampereen yliopisto 
Jouko Jousea 
aikuiskasvatuksen opiskelija 
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LIITE 4. Verkko-opiskelijakyselyn väittämien frekvenssit ja niiden keskiarvot. 
 
 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri  

mieltä 

Täysin  
eri  

mieltä 

Keski-
arvo 

1. Kurssin aikana minulla on ollut riittä-
västi vuorovaikutusta muiden opiskelijoi-
den välillä. 

 
 

20 

 
 

32 

 
 

29 

 
 

21 

 
 

19 

 
 

3.11 
2. Luotan siihen, että opin myös opintoje-
ni vaikeimmat asiat. 

 
32 

 
54 

 
19 

 
12 

 
4 

 
3.81 

3. Olen hyvin kiinnostunut opiskelemas-
tani aihepiiristä. 

 
64 

 
43 

 
9 

 
5 

 
– 

 
4.37 

4. Opiskelu sujuisi paremmin, jos minulla 
olisi siihen enemmän aikaa. 

 
43 

 
34 

 
17 

 
19 

 
8 

 
3.70 

5. Opiskellessani näen vaivaa ymmär-
tääkseni asioita, jotka ehkä aluksi tuntu-
vat vaikeilta. 

 
 

34 

 
 

63 

 
 

15 

 
 
8 

 
 
1 

 
 

4.00 
6. Odotan saavani erinomaisia arvosanoja 
nykyisissä opinnoissani. 

 
13 

 
32 

 
57 

 
14 

 
5 

 
3.28 

7. Olen kerännyt opintosuorituksia ilman 
tietoista tavoitetta tai suuntaa opinnoille-
ni. 

 
 
5 

 
 

13 

 
 

15 

 
 

37 

 
 

51 

 
 

2.04 
8. Onnistumisen kokemukset kurssin 
aikana ovat kasvattaneet itseluottamusta-
ni. 

 
 

31 

 
 

51 

 
 

30 

 
 
9 

 
 
– 

 
 

3.86 
9. Olen tehnyt lujasti töitä opiskeluni 
eteen tämän kurssin aikana. 

 
17 

 
36 

 
39 

 
21 

 
8 

 
3.27 

10. Minulle ei tuota vaikeuksia ponnistel-
la loppuun asti edes vähemmän kiinnos-
tavien asioiden parissa. 

 
 

11 

 
 

43 

 
 

31 

 
 

26 

 
 

10 

 
 

3.16 
11. Pelkään ajoittain epäonnistuvani 
opinnoissani. 

 
12 

 
38 

 
21 

 
35 

 
15 

 
2.98 

12. Kuuntelen usein musiikkia opiskelles-
sani. 

 
4 

 
11 

 
9 

 
25 

 
72 

 
1.76 

13. Olen monesti niin kyllästynyt lukemi-
seen, että jätän lukemisen kesken. 

 
6 

 
15 

 
31 

 
49 

 
20 

 
2.49 

14. Kurssilla oppimistani asioista on 
minulle käytännön hyötyä. 

 
34 

 
61 

 
14 

 
10 

 
2 

 
3.95 

15. Kurssin etenemistahti on ollut minulle 
liian nopea. 

 
3 

 
7 

 
27 

 
41 

 
43 

 
2.06 

16. Opiskelu tempaa minut ajoittain mu-
kaansa niin, että unohdan ajan kulumisen 
ja kaiken muun. 

 
 

20 

 
 

38 

 
 

29 

 
 

23 

 
 

11 

 
 

3.27 
17. Pystyn tiukassakin tilanteessa pitä-
mään kiinni itselleni asettamistani aika-
tauluista. 

 
 

10 

 
 

34 

 
 

27 

 
 

38 

 
 

12 

 
 

2.93 
18. En ole osannut ennakoida tämän kurs-
sin vaatimaa työn ja ajan määrää. 

 
15 

 
30 

 
28 

 
37 

 
11 

 
3.01 

19. Koen erittäin palkitsevana, jos voin 
opiskella jonkun asian perusteellisesti. 

 
36 

 
53 

 
21 

 
8 

 
3 

 
3.92 

20. Haluan saada niin hyviä arvosanoja 
kuin mahdollista. 

 
36 

 
47 

 
22 

 
14 

 
2 

 
3.83 

21. Vältän tilanteita, joissa voin epäonnis-
tua ja tehdä virheitä. 

 
3 

 
20 

 
28 

 
48 

 
22 

 
2.45 
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 Täysin 

samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri  

mieltä 

Täysin  
eri  

mieltä 

Keski-
arvo 

22. Jään usein pohtimaan tieteellisten 
tekstien herättämiä ajatuksia sekä niiden 
keskinäisiä kytkentöjä. 

 
 

16 

 
 

55 

 
 

27 

 
 

21 

 
 
2 

 
 

3.51 
23. Opiskeluun liittyvät tietotekniset on-
gelmat ovat aiheuttaneet turhautumisen 
tunteita. 

 
 
6 

 
 

11 

 
 

13 

 
 

43 

 
 

48 

 
 

2.04 
24. Epäonnistuminen jonkun tehtävän 
teossa saa minut yrittämään entistä 
enemmän. 

 
 
4 

 
 

41 

 
 

51 

 
 

20 

 
 
5 

 
 

3.16 
25. Opiskelu on edennyt asettamieni ta-
voitteiden mukaisesti. 

 
20 

 
40 

 
23 

 
24 

 
14 

 
3.23 

26. Yhteisyyden tunne muiden opiskeli-
joiden kanssa on lisännyt innostustani 
opiskeluun. 

 
 
3 

 
 

23 

 
 

33 

 
 

25 

 
 

37 

 
 

2.42 
27. Kurssin sisältö on vastannut ennakko-
odotuksiani. 

 
22 

 
57 

 
30 

 
12 

 
– 

 
3.74 

28. Kurssillamme on vallinnut myöntei-
nen työskentelyilmapiiri. 

 
28 

 
46 

 
39 

 
4 

 
4 

 
3.74 

29. Koen yleensä voimakasta jännitystä 
tenttitilanteissa. 

 
11 

 
19 

 
32 

 
37 

 
22 

 
2.67 

30. Nautin teoreettisten asioiden opiske-
lusta. 

 
20 

 
39 

 
43 

 
13 

 
6 

 
3.45 

31. Verkko-opiskelussa pystyn keskitty-
mään opiskeluun paremmin kuin perintei-
sessä opiskelussa. 

 
 

17 

 
 

20 

 
 

38 

 
 

35 

 
 

11 

 
 

2.98 
32. Lykkään yleensä opiskelutehtävien 
tekemistä aivan viime tippaan asti. 

 
21 

 
34 

 
28 

 
23 

 
15 

 
3.19 

33. Opiskelun yhteydessä olen testannut 
oppimistani kirjoittamalla pääajatukset 
omin sanoin. 

 
 

18 

 
 

35 

 
 

25 

 
 

29 

 
 

14 

 
 

3.12 
34. Kun aloitan uuden luvun tai artikkelin 
lukemisen mietin ensin, mikä olisi paras 
tapa opiskella sitä. 

 
 
8 

 
 

31 

 
 

24 

 
 

41 

 
 

17 

 
 

2.77 
35. Opiskellessa olen asettanut itselleni 
myös omia tavoitteita opettajan ja opetus-
suunnitelman määrittelemien tavoitteiden 
lisäksi. 

 
 
 

18 

 
 
 

45 

 
 
 

25 

 
 
 

23 

 
 
 

10 

 
 
 

3.31 
36. Jos minulla on ongelmia opiskeluma-
teriaalin jonkin osan kanssa, yritän analy-
soida, miksi asia on vaikea minulle. 

 
 

14 

 
 

50 

 
 

27 

 
 

22 

 
 
8 

 
 

3.33 
37. Testaan opiskelumateriaalin hallintaan 
yrittäen miettiä sellaisia esimerkkejä, joita 
ei materiaalissa tai luennoilla ole mainittu. 

 
 

22 

 
 

37 

 
 

29 

 
 

22 

 
 

11 

 
 

3.31 
38. Lukiessani olen pyrkinyt ymmärtä-
mään, mitä kirjoittaja yrittää sanoa. 

 
51 

 
56 

 
9 

 
2 

 
3 

 
4.24 

39. Kurssimateriaalin lisäksi luen myös 
muuta kurssin sisältöön liittyvää. 

 
25 

 
34 

 
16 

 
29 

 
17 

 
3.17 

40. Olen tehnyt enemmän kuin mitä mi-
nulta kurssilla edellytetään. 

 
7 

 
14 

 
39 

 
31 

 
30 

 
2.48 

41. Olen hakenut opiskelumateriaaliin 
tietoa myös muista lähteistä. 

 
29 

 
44 

 
15 

 
16 

 
17 

 
3.43 
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 Täysin 

samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri  

mieltä 

Täysin 
Eri 

mieltä 

Keski-
arvo 

42. Jos en ole ymmärtänyt opiskeltavaa 
tekstiä kovin hyvin, olen etsinyt lisäksi 
muita aiheeseen liittyviä julkaisuja. 

 
 

21 

 
33 

 
 

23 

 
 

24 

 
 

20 

 
 

3.09 
43. Minulle ei ole selvää, mitä asioita 
minun tulee muistaa ja mitä ei. 

 
9 

 
29 

 
21 

 
42 

 
20 

 
2.71 

44. Olen huomannut, että minulla on 
ongelmia käsitellä suurta määrää opiske-
lumateriaalia. 

 
 
7 

 
 

29 

 
 

20 

 
 

46 

 
 

19 

 
 

2.66 
45. Minun on vaikea arvioida, hallitsenko 
opiskelumateriaalin riittävän hyvin. 

 
6 

 
34 

 
30 

 
42 

 
9 

 
2.88 

46. Olen havainnut, että kurssin tavoitteet 
ovat minulle usein liian laajat, jotta voisin 
hallita ne hyvin. 

 
 
7 

 
 
9 

 
 

28 

 
 

55 

 
 

22 

 
 

2.37 
47. Huomaan, että kaipaan jonkun johon 
tukeutua, jos minulla on vaikeuksia. 

 
13 

 
37 

 
18 

 
29 

 
24 

 
2.88 

48. Opiskeluun ja tehtäviin liittyvät mää-
räajat ovat olleet ehdottoman välttämät-
tömiä opiskeluni etenemiselle. 

 
 

28 

 
 

54 

 
 

15 

 
 

17 

 
 
7 

 
 

3.65 
49. Opettajan/ohjaajan laatimat tavoitteet, 
ohjeet, tehtävät ja kysymykset ovat kor-
vaamaton tuki opinnoilleni. 

 
 

28 

 
 

47 

 
 

25 

 
 

20 

 
 
1 

 
 

3.67 
50. Hallitsen mielestäni opiskeltavan 
materiaalin hyvin, jos osaan vastata kaik-
kiin kirjan tai opettajan kysymyksiin. 

 
 

20 

 
 

32 

 
 

48 

 
 

18 

 
 
3 

 
 

3.40 
51. Ilman opettajalta saatua palautetta 
minun on ollut vaikea motivoitua opiske-
luun. 

 
 
6 

 
 

50 

 
 

22 

 
 

30 

 
 

13 

 
 

3.05 
 
Miten seuraavat piirteet kuvaavat sinua 
opiskelijana (1 = Ei lainkaan … 5 = Erittäin paljon) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Keski-
arvo 

B1. Olen päämäärätietoinen 5 5 28 52 31 3.82 
B2. Suhtaudun opetettaviin asioihin kriitti-
sesti 

 
2 

 
7 

 
47 

 
53 

 
12 

 
3.55 

B3. Olen järjestelmällinen 2 20 33 41 25 3.55 
B4. Olen menestynyt opinnoissani 3 6 40 49 23 3.69 
B5. Opiskelutavoitteiden asettaminen on 
minulle helppoa 

 
4 

 
13 

 
37 

 
50 

 
17 

 
3.52 

B6. Opiskelutekniikkani kaipaavat hiomista 4 27 34 40 16 3.31 
B7. Olen kunnianhimoinen 2 18 31 42 28 3.63 
B8. Olen hyvin motivoitunut opiskeluun 1 14 28 47 31 3.77 
 
Missä määrin tunnet tällä hetkellä opiske-
lussasi (1 = En lainkaan … 5 = Erittäin paljon) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Keski- 
arvo 

C1. Päättäväisyyttä 7 17 25 43 2 3.58 
C2. Uupumusta 21 38 33 20 9 2.65 
C3. Ärtyneisyyttä 50 32 19 14 6 2.12 
C4. Ahdistusta 51 31 16 15 8 2.16 
C5. Mielihyvää 9 17 32 48 15 3.36 
C6. Turhautumista 30 39 32 15 5 2.39 
C7. Yksinäisyyttä 59 26 15 14 7 2.04 
C8. Onnistumisen iloa 11 11 32 49 18 3.43 
C9. Masennusta 76 21 13 4 7 1.72 
C10. Tressiä 28 34 30 16 13 2.60 
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LIITE 5. Pääkomponenttianalyysin tulosteita. 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,810 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2236,058 

df 595 

Sig. ,000 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

A1 Kurssin aikana minulla on ollut riittävästi vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden välillä 1,000 ,772 

A3 Olen hyvin kiinnostunut opiskelemastani aihepiiristä 1,000 ,749 

A16 Opiskelu tempaa minut ajoittain mukaansa niin, että unohdan ajan kulumisen ja kaiken muun 1,000 ,640 

A17 Pystyn tiukassakin tilanteessa pitämään kiinni itselle asettamistani aikatauluista 1,000 ,778 

A19 Koen erittäin palkitsevana, jos voin opiskella jonkun asian perusteellisesti 1,000 ,762 

A22 Jään usein pohtimaan tieteellisten tekstien herättämiä ajatuksia sekä niiden keskinäisiä kytkentöjä 1,000 ,629 

A25 Opiskelu on edennyt asettamieni tavoitteiden mukaisesti 1,000 ,736 

A26 Yhteisyyden tunne muiden opiskelijoiden kanssa on lisännyt innostustani opiskeluun 1,000 ,646 

A28 Kurssillamme on vallinnut myönteinen työskentelyilmapiiri 1,000 ,746 

A30 Nautin teoreettisten asioiden opiskelusta 1,000 ,657 

A34 Kun aloitan uuden luvun tai artikkelin lukemisen mietin ensin, mikä olisi paras tapa opiskella sitä 1,000 ,712 

A35 Opiskelussa olen asettanut itselleni myös omia tavoitteita opettajan ja opetussuunnitelman määrittelemien tavoittei-
den lisäksi 

1,000 ,558 

A36 Jos minulla on ongelmia opiskelumateriaalin jonkin osan kanssa yritän analysoida, miksi asia on vaikea minulle 1,000 ,735 

A37 Testaan opiskelumateriaalin hallintaa miettien sellaisia esimerkkejä, joita ei materiaalissa tai luennoilla ole mainittu 1,000 ,712 

A38 Lukiessani olen pyrkinyt ymmärtämään, mitä kirjoittaja yrittää sanoa 1,000 ,646 

A40 Olen tehnyt enemmän kuin mitä minulta kurssilla edellytetään 1,000 ,664 

A41 Olen hakenut opiskelumateriaalin lisäksi tietoa myös muista lähteistä 1,000 ,722 

A42 Jos en ole ymmärtänyt opiskeltavaa tekstiä kovin hyvin, olen etsinyt lisäksi muita aiheeseen liittyviä julkaisuja 1,000 ,755 

A43 Minulle ei ole selvää, mitä asioita minun tulee muistaa ja mitä ei 1,000 ,574 

A44 Olen huomannut, että minulla on ongelmia käsitellä suurta määrää opiskelumateriaalia 1,000 ,661 

A45 Minun on vaikea arvioida, hallitsenko opiskelumateriaalin riittävän hyvin 1,000 ,725 

A46 Olen havainnut, että kurssin tavoitteet ovat minulle usein liian laajat, jotta voisin hallita ne hyvin 1,000 ,678 

A47 Huomaan, että kaipaan jonkun johon tukeutua, jos minulla on vaikeuksia 1,000 ,540 

B1 Olen päämäärätietoinen 1,000 ,764 

B4 Olen menestynyt opinnoissani 1,000 ,668 

B5 Opiskelutavoitteiden asettaminen on minulle helppoa 1,000 ,725 

B7 Olen kunnianhimoinen 1,000 ,616 

B8 Olen hyvin motivoitunut opiskeluun 1,000 ,707 

C2 Tunnen uupumusta opiskeluuni liittyen 1,000 ,572 

C3 Tunnen ärtyneisyyttä opiskeluuni liittyen 1,000 ,842 

C4 Tunnen ahdistusta opiskeluuni liittyen 1,000 ,786 

C6 Tunnen turhautumista opiskeluuni liittyen 1,000 ,735 

C7 Tunnen yksinäisyyttä opiskeluuni liittyen 1,000 ,604 

C9 Tunnen masennusta opiskeluuni liittyen 1,000 ,783 

C10 Tunnen tressiä opiskeluuni liittyen 1,000 ,739 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9,312 26,607 26,607 9,312 26,607 26,607 4,605 13,157 13,157 

2 3,400 9,714 36,321 3,400 9,714 36,321 3,398 9,709 22,866 

3 2,374 6,782 43,102 2,374 6,782 43,102 3,121 8,917 31,783 

4 2,362 6,747 49,850 2,362 6,747 49,850 3,097 8,848 40,631 

5 1,959 5,598 55,447 1,959 5,598 55,447 2,904 8,297 48,927 

6 1,549 4,427 59,874 1,549 4,427 59,874 2,166 6,188 55,116 

7 1,246 3,559 63,433 1,246 3,559 63,433 1,924 5,498 60,613 

8 1,132 3,236 66,669 1,132 3,236 66,669 1,671 4,775 65,388 

9 1,007 2,877 69,546 1,007 2,877 69,546 1,455 4,157 69,546 

10 ,903 2,579 72,125       

11 ,746 2,130 74,255       

12 ,726 2,075 76,330       

13 ,685 1,957 78,287       

14 ,670 1,914 80,201       

15 ,618 1,767 81,967       

16 ,607 1,735 83,703       

17 ,574 1,640 85,343       

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C4 Tunnen ahdistusta opiskeluuni liittyen ,839         

C10 Tunnen tressiä opiskeluuni liittyen ,802        -,212 

C6 Tunnen turhautumista opiskeluuni liittyen ,770        -,252 

C3 Tunnen ärtyneisyyttä opiskeluuni liittyen ,758   -,270     ,336 

C9 Tunnen masennusta opiskeluuni liittyen ,741 -,375    -,201  -,216  

C2 Tunnen uupumusta opiskeluuni liittyen ,676         

C7 Tunnen yksinäisyyttä opiskeluuni liittyen ,598  ,308   -,296    

B1 Olen päämäärätietoinen  ,807 -,208       

B7 Olen kunnianhimoinen  ,746        

B5 Opiskelutavoitteiden asettaminen on minulle helppoa -,213 ,730 -,254       

B8 Olen hyvin motivoitunut opiskeluun  ,702  ,374      

B4 Olen menestynyt opinnoissani  ,674      ,344  

A45 Minun on vaikea arvioida, hallitsenko opiskelumateriaalin riittävän hyvin   ,794       

A46 Olen havainnut, että kurssin tavoitteet ovat minulle usein liian laajat, jotta 
voisin hallita ne hyvin 

  ,750 -,205      

A44 Olen huomannut, että minulla on ongelmia käsitellä suurta määrää opiske-
lumateriaalia 

,212  ,686  -,265     

A43 Minulle ei ole selvää, mitä asioita minun tulee muistaa ja mitä ei  -,282 ,662       

A47 Huomaan, että kaipaan jonkun johon tukeutua, jos minulla on vaikeuksia ,238  ,596     -,317  

A3 Olen hyvin kiinnostunut opiskelemastani aihepiiristä    ,806      

A30 Nautin teoreettisten asioiden opiskelusta   -,230 ,749      

A19 Koen erittäin palkitsevana, jos voin opiskella jonkun asian perusteellisesti    ,725 ,317  ,304   

A16 Opiskelu tempaa minut ajoittain mukaansa niin, että unohdan ajan kulumi-
sen ja kaiken muun 

   ,645 ,271    ,223 

A42 Jos en ole ymmärtänyt opiskeltavaa tekstiä kovin hyvin, olen etsinyt lisäksi 
muita aiheeseen liittyviä julkaisuja 

    ,824     

A41 Olen hakenut opiskelumateriaalin lisäksi tietoa myös muista lähteistä     ,804   ,214  

A40 Olen tehnyt enemmän kuin mitä minulta kurssilla edellytetään    ,253 ,614  ,360  ,264 

A22 Jään usein pohtimaan tieteellisten tekstien herättämiä ajatuksia sekä 
niiden keskinäisiä kytkentöjä 

  -,288 ,365 ,567   ,205  

A28 Kurssillamme on vallinnut myönteinen työskentelyilmapiiri    ,246  ,799    

A1 Kurssin aikana minulla on ollut riittävästi vuorovaikutusta muiden opiskeli-
joiden välillä 

     ,763   ,245 

A26 Yhteisyyden tunne muiden opiskelijoiden kanssa on lisännyt innostustani 
opiskeluun 

    ,292 ,686  -,226  

A34 Kun aloitan uuden luvun tai artikkelin lukemisen mietin ensin, mikä olisi 
paras tapa opiskella sitä 

      ,784   

A36 Jos minulla on ongelmia opiskelumateriaalin jonkin osan kanssa yritän 
analysoida, miksi asia on vaikea minulle 

  ,222 ,222   ,660 ,327 ,212 

A35 Opiskelussa olen asettanut itselleni myös omia tavoitteita opettajan ja 
opetussuunnitelman määrittelemien tavoitteiden lisäksi 

 ,249  ,228 ,210  ,595   

A37 Testaan opiskelumateriaalin hallintaa miettien sellaisia esimerkkejä, joita ei 
materiaalissa tai luennoilla ole mainittu 

    ,262   ,749  

A38 Lukiessani olen pyrkinyt ymmärtämään, mitä kirjoittaja yrittää sanoa -,274   ,243 ,358   ,583  

A17 Pystyn tiukassakin tilanteessa pitämään kiinni itselle asettamistani aikatau-
luista 

-,295  -,205      ,736 

A25 Opiskelu on edennyt asettamieni tavoitteiden mukaisesti -,308 ,342  ,217 ,218 ,358   ,537 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 
Taulukossa väittämät on kehystetty pääkomponenteittain.
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LIITE 6. Pääkomponenttien summamuuttujat, kommunaliteetit, lataukset ja reliabiliteetit. 
 
 
Väittämä 

Kommunali-
teetit 

Komponentin 
lataus 

Cronbachin 
alfa 

Fac1: Negatiiviset opiskeluemootiot 
C4 Tunnen ahdistusta opiskeluuni liittyen 
C10 Tunnen tressiä opiskeluuni liittyen 
C6 Tunnen turhautumista opiskeluuni liittyen 
C3 Tunnen ärtyneisyyttä opiskeluuni liittyen 
C9 Tunnen masennusta opiskeluuni liittyen 
C2 Tunnen uupumusta opiskeluuni liittyen 
C7 Tunnen yksinäisyyttä opiskeluuni liittyen 

 
0.786 
0.739 
0.735 
0.842 
0.604 
0.572 
0.604 

 
0.839 
0.802 
0.770 
0.758 
0.741 
0.676 
0.598 

0.899 

Fac2: Tavoitesitoutuminen opiskelussa 
B1 Olen päämäärätietoinen 
B7 Olen kunnianhimoinen 
B5 Opiskelutavoitteiden asettaminen on minulle helppoa 
B8 Olen hyvin motivoitunut opiskeluun 
B4 Olen menestynyt opinnoissani 

 
0.764 
0.616 
0.725 
0.707 
0.668 

 
0.807 
0.746 
0.730 
0.702 
0.674 

0.843 

Fac3: Oppimisen itsesäätelyn puute 
A45 Minun on vaikea arvioida, hallitsenko opiskelumateriaalini riittävän 
hyvin 
A46 Olen havainnut, että kurssin tavoitteet ovat minulle usein liian laajat, 
jotta voisin hallita ne hyvin 
A44 Olen huomannut, että minulla on ongelmia käsitellä suurta määrää 
opiskelumateriaalia 
A43 Minulle ei ole selvää, mitä asioita minun tulee muistaa ja mitä ei 
A47 Huomaan, että kaipaan jonkun johon tukeutua, jos minulla on vaikeuk-
sia 

 
 

0.725 
 

0.678 
 

0.661 
0.574 

 
0.540 

 
0.794 

 
 

0.750 
 

0.686 
0.662 

 
0.596 

0.794 

Fac4: Kiinnostus opiskeluun 
A3 Olen hyvin kiinnostunut opiskelemastani aihepiiristä 
A30 Nautin teoreettisten asioiden opiskelusta 
A19 Koen erittäin palkitsevana, jos voin opiskella jonkun asian perusteelli-
sesti 
A16 Opiskelu tempaa minut ajoittain mukaansa niin, että unohdan ajan 
kulumisen ja kaiken muun 

 
0.749 
0.657 

 
0.762 

 
0.640 

 
0.806 
0.749 

 
0.725 

 
0.645 

0.809 

Fac5: Oppimisen sisällön itsesäätely 
A42 Jos en olen ymmärtänyt opiskeltavaa tekstiä kovin hyvin, olen etsinyt 
lisäksi muita aiheeseen liittyviä julkaisuja 
A41 Olen hakenut opiskelumateriaalin lisäksi tietoa myös muista lähteistä 
A40 Olen tehnyt enemmän kuin mitä minulta kurssilla edellytetään 
A22 Jään usein pohtimaan tieteellisten tekstien herättämiä ajatuksia sekä 
niiden keskinäisiä kytkentöjä  

 
 

0.755 
0.722 
0.664 

 
0.629 

 
 

0.824 
0.804 
0.614 

 
0.567 

0.806 

Fac6: Sosiaalinen läsnäolo opiskelussa 
A28 Kurssillamme on vallinnut myönteinen työskentelyilmapiiri 
A1 Kurssin aikana minulla on ollut riittävästi vuorovaikutusta muiden opis-
kelijoiden välillä 
A26 Yhteisyyden tunne muiden opiskelijoiden kanssa on lisännyt innostus-
tani opiskeluun 

 
0.746 

 
0.772 

 
0.646 

 
0.799 

 
0.763 

 
0.686 

0.682 

Fac7: Oppimisprosessin itsesäätely 
A34 Kun aloitan uuden luvun tai artikkelin lukemisen mietin ensin, mikä 
olisi paras tapa opiskella sitä 
A36 Jos minulla on ongelmia opiskelumateriaalin jonkun osan kanssa yritän 
analysoida, miksi asia on vaikea minulle 
A35 Opiskelussa olen asettanut itselleni myös omia tavoitteita opettajan ja 
opetussuunnitelman määrittelemien tavoitteiden lisäksi 

 
 

0.712 
 

0.735 
 

0.558 

 
 

0.784 
 

0.660 
 

0.595 

0.679 

Fac8: Oppimistulosten itsesäätely 
A37 Testaan opiskelumateriaalin hallintaa miettien sellaisia esimerkkejä, 
joita ei materiaalissa tai luennoilla ole mainittu 
A38 Lukiessani olen pyrkinyt ymmärtämään, mitä kirjoittaja yrittää sanoa 

 
 

0.712 
0.646 

 
 

0.749 
0.583 

0.767 

Fac9: Volitio opiskelussa 
A17 Pystyn tiukassakin tilanteessa pitämään kiinni itselleni asettamistani 
aikatauluista 
A25 Opiskelu on edennyt asettamieni tavoitteiden mukaisesti 

 
 

0.778 
0.736 

 
 

0.736 
0.537 

0.661 
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LIITE 7. Teemoittelu ja tyypittelyt määrällisessä aineistolähtöisessä analyysissa. 
 
 
 
1) Miten opiskeluun sitoutuminen on ilmennyt opiskelussasi tällä kurssilla? (n = 107) 
Opiskeluun sitoutuminen kurssisuorituksina: 
• Opiskeluun sitoutuminen kurssiin kuuluvien tehtävien suorituksena (n = 33) 
• Opiskeluun sitoutuminen aikataulujen noudattamisena (n = 32) 
• Opiskeluun sitoutuminen innostumisena (n = 12) 
• Opiskeluun sitoutuminen periksiantamattomuutena (n = 11) 
Opiskeluun sitoutumattomuus: 
• Ei opiskeluun sitoutumista (n = 14) 
• Opiskeluun sitoutumisen tason lasku tai opiskelusta irtaantuminen (n = 5) 
 
 
2) Onko kurssin aikana ollut asioita, jotka ovat lisänneet opiskeluun sitoutumistasi? (n = 99) 
Opiskeluun sitoutumista lisänneet tekijät: 
• Onnistumisen kokemukset (n = 21) 
• Mielenkiinto opiskeltavaa aihealuetta kohtaan (n = 15) 
• Ammatillinen orientaatio (n = 8) 
• Kurssin toteuttamisen tapa (n = 17) 
• Muu ulkoinen tekijä (n = 8) 
Ei opiskeluun sitoutumisen lisääntymistä: 
• Ei sitoutumista lisäävää tekijää (n = 23) 
• Haittatekijä opiskeluun sitoutumiselle (n = 4) 
 
 
3) Onko kurssin aikana ollut asioita, jotka ovat vähentäneet opiskeluun sitoutumistasi? (n = 104) 
Opiskeluun sitoutumista vähentäneet tekijät: 
• Perhe- tai työelämään liittyvä syy (n = 26) 
• Opiskelijaan liittyvät syy (n = 13) 
• Kurssin tai opetuksen toteutukseen liittyvä tekijä (n = 23) 
• Epäselvyys suoritusohjeissa (n = 6) 
• Muu ulkoinen syy (n = 2) 
Ei opiskeluun sitoutumisen vähentymistä: 
• Ei opiskeluun sitoutumista vähentäneitä tekijöitä (n = 31) 
 


